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Úvodní slovo ředitelky 

Rok 2020 byl těžkou zkouškou pro mnohé z nás. Když se poprvé začalo 
mluvit o koronaviru, nikdo neměl tušení, co nás v následujících měsících 
čeká. Kromě běžných výjezdů, což jsou nejčastěji interní či neurologické 
potíže nebo úrazy, se přidaly ty „covidové“. Tedy zákroky u pacientů 
s touto diagnózou, jejichž stav se zhoršil. Museli jsme dbát na náročnější 
požadavky, pokud jde o ochranu našich zaměstnanců, zvýšil se počet 
hovorů na operačním středisku a kromě toho jsme také zrealizovali více 
než tisíc odběrů vzorků pro testování. 

Jsem ráda, že ještě na konci ledna 2020 se nám podařilo za účasti vzác-
ných hostů a také novinářů slavnostně otevřít vzdělávací a výcvikové 
středisko, jehož špičkové vybavení posunulo úroveň výuky našich za-
městnanců zase o stupínek výš. Jednou z prvních návštěvnic našeho 
nového centra se stala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a 
netajila se tím, že na ni velkorysé, moderně zařízené prostory udělaly 
dojem. 

Jarní měsíce pak byly silně poznamenány koronavirovou epidemií a s hrdostí konstatuji, že jsme v této 
záležitosti obstáli se ctí. Výjezdové skupiny jsme jak na jaře, tak na podzim dočasně posílili o biohazard 
tým, který byl vyhrazen pouze pro „covidové“ pacienty. Podařilo se nám po prvotních potížích s dodáv-
kami zajistit pravidelný přísun ochranných pomůcek, což pro nás bylo zcela klíčové. Směrem k zaměst-
nancům jsme se snažili poskytnout maximální podporu, směrem k veřejnosti pak co nejvíce informací, 
prospěšných jak pro pacienty samotné, tak i pro naše zdravotníky. 

Život ale běžel dál i mimo koronavirus a museli jsme se soustředit také na jiná témata a rozběhnuté 
projekty. Pokračovali jsme v přípravě na budování nových základen, výsledkem našeho úsilí bylo ote-
vření nové výjezdové základny v Hustopečích (na podzim) a zahájila se rekonstrukce objektu v Šumné. 
V průběhu roku proběhla také nezbytná obnova vozového parku, od našeho zřizovatele jsme obdrželi 
devět nových sanitních vozidel typu Mercedes Benz Sprinter a tři vozy typu Škoda Kodiaq, určené pro 
tzv. setkávací systém. Jeden sanitní vůz jsme pořídili díky dotaci od Statutárního města Brna. Koncem 
roku jsme pak pořídili z prostředků krizové připravenosti velkokapacitní vůz, určený pro mimořádné udá-
losti typu Mercedes-Benz Atego a z prostředků zřizovatele pak Mercedes-Benz Vito, vozidlo pro převoz 
orgánů a transplantačních týmů. Hovořím-li o našich prostředcích, pak nemohu zapomenout na novinku 
v rámci LZS, na kterou jsme se v roce 2020 soustavně připravovali. Novým provozovatelem letecké 
záchranné služby se od 1. 1. 2021 stala společnost DSA, událo se tak po čtyřleté spolupráci s Leteckou 
službou PČR. V rekordním čase jsme museli vybudovat a zprovoznit novou „provizorní“ výjezdovou 
základnu LZS, která zcela splňuje potřebné materiální i technické vybavení. 

Vrátím-li se k našemu výcvikovému středisku, pak je třeba říct, že přestože vzhledem k epidemiologické 
situaci musel být proces vzdělávání omezen, podařilo se nám však právě v prostorách tohoto centra 
uspořádat konferenci Brněnské dny urgentní medicíny, a to on-line formou. Stejně tak jsme se pustili do 
distanční výuky, díky tomu jsme mohli ve svých řadách přivítat první absolventy akreditovaného kurzu 
pro operátory, jehož organizaci máme nově ve své kompetenci. 

Ohlížím-li se za uplynulým rokem, nemohu opomenout smutný okamžik loňského jara, kdy zemřel ně-
kdejší ředitel doktor Josef Mucha, který byl velký profesionál a laskavý člověk. Mnozí z nás se od něj 
spoustu věcí naučili a v mnoha ohledech jsme v rámci fungování naší organizace navázali na jeho od-
kaz.  

V době krátkodobého zlepšení situace jsme slavnostně pokřtili našeho Defíka, pejska záchranáře. Je 
to velmi užitečný pomocník do našich sanitek, a to v situacích, kdy máme v péči malé pacienty. Přispívá 
k jejich zklidnění a zmírnění stresu při ošetřování. V létě jsme v naší centrále přivítali 2 ministryně, a to  
financí a pro místní rozvoj. O svoje zkušenosti jsme se rádi podělili se zahraniční návštěvou, zástupce 
bratislavské a košické záchranky zajímal především RV systém, inspektoři provozu, operační středisko 
a vzdělávací centrum. 

Fungování systému first responderů, který se osvědčuje stále více, nedoznalo změny ani v době koro-
navirové. Naopak, AED, tedy automatizovaný externí defibrilátor byl aktivován vícekrát, než v roce 
2019. Postavit tento systém na složkách IZS se ukázalo jako dobrý nápad. Slibně se rozvíjí i další 
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z našich dlouhodobých projektů, totiž přeshraniční spolupráce. V průběhu roku jsme evidovali situace, 
kdy vyjela rakouská posádka na naše území a naopak. Přesně tak jsme si to představovali, když se 
vytvářely dohody. Vše funguje k naší spokojenosti a především ke spokojenosti našich pacientů. 

Závěr roku se nesl ve znamení poděkování, pochval a odměn. Jsem ráda, že naši zaměstnanci za svoji 
práci dostali finanční bonus. Také byli vyznamenáni na Dnech NATO v Ostravě a osobně jim přijel 
předat medaile hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. To vše si za svoje nasazení v náročných 
měsících zcela jistě zasloužili.  

I přes obrovské vytížení se nám také letos (už potřetí) podařilo vytvořit charitativní kalendář a pro zdra-
votně postižené děti, o které pečuje nadace Velvet Smile, jsme získali skoro 100 000 korun. A mysleli 
jsme i na děti našich zaměstnanců, zajistili jsme pro ně štědré mikulášské balíčky, šťastné úsměvy těch 
nejmenších pro nás byly sladkou odměnou.  

Jsem ráda, že v samotném závěru roku se nám podařilo jako jedné z prvních záchranek zajistit vakcínu 
pro naše zaměstnance tak, abychom v prvních lednových dnech mohli začít očkovat. Ochránit naše 
zaměstnance je pro mě i vedení naší organizace zásadním úkolem.  

I přes pozitivní události, které se nám i přes ztíženou situaci v době pandemie koronaviru podařilo rea-
lizovat, problémem zůstává pravidelná obměna vozového parku, do které rovněž zasáhl koronavirus, 
kdy dodávka sanitních vozidel za loňský rok se neuskutečnila. Nedostatečná obměna vede k vyšší po-
ruchovosti, zvýšeným nákladů na opravy vozového parku a s tím spojenému ztížení operačního řízení 
na KZOS. V příštím období se nám snad podaří problém obměny vozidel vyřešit díky finančním pro-
středkům z fondů EU, kde plánujeme obnovovat každoročně sanitní vozidla v souladu s potřebou, a to 
15 ks každý rok. 

V následujícím období budeme pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem na dokončení přípravy a rea-
lizaci 6 nových výjezdových základen, které by měly být dokončeny do konce roku 2022, na logistickém 
centru dopravy v Brně-Černovicích, technickém zázemí v Brně-Bohunicích a VZ LZS a na dalších pro-
jektech, kde bude možné získat prostředky na obnovu a rozšíření materiálně technické základny orga-
nizace. 

V neposlední řadě budeme pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců a ovlivňování laické veřejnosti ve 
zvyšování úrovně znalostí v poskytování první pomoci. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší záchranky, za jejich práci a nasazení. Děkuji 
také zřizovateli za podporu, děkuji bývalému hejtmanovi Bohumilu Šimkovi a na spolupráci v dalším 
roce se těším s tím novým, Janem Grolichem. Děkuji za skvěle fungující spolupráci s ostatními složkami 
IZS i kolegům ze zdravotnických zařízení za vstřícnost. A děkuji také široké veřejnosti za jejich slova 
díků a chvály, moc nám to pomáhá, obzvlášť v těch náročnějších obdobích. 

 

 

  

 

 

 

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

1.1 Management 

1.1.1 Údaje o organizaci 

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. 

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

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

Hlavní činností je poskytování přednemocniční neodkladné péče, vzdělávání zdravotnických pracovníků 
a školení laické veřejnosti v poskytování první pomoci. V doplňkové činnosti je zajištěna péče v rámci 
zdravotnických asistencí při pořádání veřejných, kulturních a sportovních akcí, školení podnikatelských 
subjektů v poskytování první pomoci a mytí vozidel v mycím boxu v Blansku. 

1.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích 

Ke dni 31. 12. 2020 tvořili management tito zaměstnanci: 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Ředitelství 

vedoucí oddělení PaM Oravec Pavel, Bc. 

vedoucí oddělení krizové připravenosti Nováková Sylva, DiS. 

vedoucí finanční účtárny Hrda Aleš, Ing. 

vedoucí oddělení vzdělávání Vařeková Vlasta, Mgr. 

vedoucí právního oddělení Kašpar Ondřej, Mgr. 

vedoucí IKO Vintr Jindřich, Ing. 

vedoucí provozního oddělení Čvandová Milena, Ing. 

vedoucí skladu Krejčí Lenka 

vedoucí dopravy Urbánek Jiří 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Brno 

vedoucí lékařka ÚO Brno Jiráčková Eva, MUDr. 

vedoucí lékařka KZOS Truksová Zuchová Barbora, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Brno Báča Mikuláš, DiS. 

vedoucí lékařka VZ Brno-Ponava  Freyová Eva, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Ponava Stoklásek Václav, DiS. 

vedoucí lékařka VZ Brno-Bohunice Kučerová Helena, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Bohunice Dobrovolný Martin 

vedoucí lékař VZ Brno-Černovice Mucha Martin, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Černovice Najbr Pavel, Bc. 

vedoucí lékařka VZ Ivančice Foralová Vladimíra, MUDr. 

staniční sestra VZ Ivančice Šacher Luděk 

vedoucí lékařka VZ Tišnov Hamříková Dagmar, MUDr. 

Funkce Jméno 

ředitelka Albrechtová Hana, MUDr. 

náměstek pro zdravotní péči; zástupce ředitelky Čiernik Jan, MUDr. 

náměstkyně ekonomická; zástupkyně ředitelky Knězková Naděžda, Ing. MBA 

náměstek provozně-technický Chvalina Pavel, Ing. 

náměstkyně pro krizovou připravenost a vzdělávání Kubalová Jana, MUDr. 

hlavní sestra Pochylá Romana 

mailto:info@zzsjmk.cz
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staniční sestra VZ Tišnov Stará Jaroslava 

vedoucí lékařka VZ Pohořelice Hrnčířová Lea, MUDr. 

staniční sestra VZ Pohořelice Stýblo Radovan 

Územní oddělení Funkce Jméno 

LZS 
vedoucí lékařka ÚO LZS Kubalová Jana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO LZS Jakubů Michal, Mgr. DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Blansko 

vedoucí lékař ÚO Blansko Hlavinka Petr, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Blansko Chlup Petr, Bc. 

vedoucí lékař VZ Boskovice Kykloš Emil, MUDr. 

staniční sestra VZ Boskovice Ondráček Pavel, DiS. 

staniční sestra VZ Velké Opatovice Poláček Michal 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Břeclav 

vedoucí lékař ÚO Břeclav Husařík Petr, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Břeclav Kopeček Jaroslav 

vedoucí lékař VZ Hustopeče Havlíček Ondřej, MUDr. 

staniční sestra VZ Hustopeče Dunajová Ladislava 

staniční sestra VZ Mikulov Gregorovič Václav, DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Hodonín 

vedoucí lékař ÚO Hodonín a VZ Veselí n.M. Schütz Igor, MUDr. 

Vedoucí lékař VZ Hodonín Salášek Vladimír, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Hodonín Kotásková Petra 

vedoucí lékařka VZ Kyjov Garajová Barbora, MUDr. 

staniční sestra VZ Kyjov Vodička Michal, Bc., DiS. 

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

staniční sestra VZ Velká n.V. 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 lékařka VZ Hrušovany n.J. Ningerová Kateřina, MUDr. 

staniční sestra VZ Hrušovany n.J. Vávra Jiří, Bc. 

 

Organizační schéma je uvedeno v příloze č. 1. 

V průběhu roku došlo v managementu organizace k těmto personálním změnám: 

31.3.  Mgr. Karel Pánek se vzdal funkce náměstka pro ŘLZ, 
31.8. MUDr. Hana Ondrová se vzdala funkce vedoucího lékaře KZOS, 
1.9. MUDr. Truksová Zuchová Barbora byla jmenována do funkce vedoucí lékařky KZOS, 
1.10. Bc. Dvořáček Tomáš byl jmenován do funkce vedoucího skupiny NLZP KZOS, 
31.12. Michal Poláček se vzdal funkce vedoucího NLZP VZ Velké Opatovice.   



Zpráva o činnosti za rok 2020  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 9 

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

Rok 2020 se zapíše do historie ZZS JmK černým písmem. Důvodem je epidemie koronaviru. Díky tomu, 
že se téměř veškerá činnost soustředila na boj proti němu, nebyly realizovány mnohé pravidelné aktivity, 
jako např. hodnocení zaměstnanců, byla omezena činnost vzdělávacího a výcvikového střediska, ne-
mohli jsme realizovat kurzy první pomoci pro veřejnost a pro zdravotnické pracovníky jiných odborností. 
Rovněž byly omezeny stáže studentů. 

Významná část finančních prostředků byla vynaložena na nákup ochranných prostředků a desinfekcí 
pro zaměstnance a pacienty. 

Díky vyhlášeným nouzovým stavům byly mnohé nákupy ochranných prostředků realizovány zjednodu-
šeným způsobem. I v této složité situaci jsme ostatní další nákupy zboží a služeb pořizovali na základě 
veřejných zakázek, kde kritériem byla ekonomické efektivnost dodávek. Za rok 2020 jsme zrealizovali 
celkem 126 výběrových řízení. 

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

V roce 2020 jsme využili finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu 5.920 tis. Kč na zajištění 
krizové připravenosti. Většina prostředků byla využita na pořízení ochranných prostředků v souvislosti 
s epidemií koronaviru a pořízení techniky pro záložní zdravotnické operační středisko.  

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.794 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – monitory životních funkcí a  tablety do zdravotnických vozidel pro pořizování zdra-
votnické dokumentace. 

Na základě dohody mezi ředitelem ZZS JmK a primátorem Statutárního Města Brna pokračovala spo-
lupráce Statutárního města Brna při pořizování sanitních vozidel pro výjezdové základny v Brně. V roce 
2020 jsme obdrželi dotaci na 1 ks sanitního vozidla včetně zdravotnické techniky v hodnotě 4.000 tis. 
Kč. 

V roce 2020 byla ukončena realizace projektu Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, p.o. a z fondů EU jsme obdrželi 12.884 tis. Kč. 

1.1.4 Významná pozitivní prezentace organizace 

Rok 2020 silně poznamenala koronavirová epidemie. Tato skutečnost měla vliv i na konání celé řady 
akcí, resp. na jejich rušení či odkládání. Snažili jsme se i tak co nejpestřejším způsobem prezentovat 
naši činnost. Publikovali jsme články s edukativní náplní, mnoho z nich nějakým způsobem souviselo 
právě s covidem, především jsme se snažili veřejnosti sdělit co nejvíce informací o tom, jak postupovat 
v případě, že jsou pozitivní, jak usnadnit práci našemu dispečinku či posádkám. Také jsme prezentovali 
mnoho pochval od spokojených pacientů či jejich příbuzných. Média jsme přizvali na významné akce, 
které nám aktuální epidemiologická situace umožnila uskutečnit, jednalo se například o slavnostní ote-
vření budovy vzdělávacího a výcvikového střediska, zahájení provozu nové výjezdové základny v Hus-
topečích či o dodávku nových sanitních vozidel RLP. Naše sociální síť Facebook má již téměř 20.000 
tzv. followerů a dle celé řady pochvalných reakcí je vidět, že ZZS JmK má výbornou pověst, o jejíž 
neustálé vylepšování neúnavně usilujeme.  

Mezi nejzajímavější, nejdůležitější a nejvýraznější aktivity či zprávy v roce 2020 patřily: 

a) Prvním miminkem v blanenském babyboxu byl chlapeček 

V sobotu 4.1. bylo do blanenského babyboxu, který se nachází v objektu naší výjezdové základny, ulo-
ženo dítě. Lékařská posádka se o miminko postarala a zkontrolovala jeho zdravotní stav. Ukázalo se, 
že jde o chlapečka a podle prvních vyšetření bylo zjištěno, že by měl být v pořádku. Zdravotníci poté 
děťátko převezli do boskovické nemocnice k další péči. 

b) O naše kurzy je čím dál tím větší zájem 

Různými kanály opakovaně informujeme o našich kurzech první pomoci a s radostí pozorujeme, že 
zájem o ně neustále roste. Setkáváme se také s kladnými ohlasy od těch, kteří kurzy absolvovali. To je 
samozřejmě ta nejlepší vizitka. Výuku laiků, ale především profesionálů, navíc významně posunulo vy-
budování nového vzdělávacího a výcvikového střediska (více níže). Konání kurzů však v měsíci březnu 
přerušil koronavirus. 
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Obr. č. 1 Výuka první pomoci laiků 

c) Slavnostní otevření vzdělávacího a výcvikového střediska 

Za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a řady dalších hostů a za hojné účasti 
médií jsme 23. 1. otevřeli naše nově vybudované vzdělávací centrum. Nabízí ty nejmodernější techno-
logie a je určeno pro výuku nejen našich zaměstnanců, ale také například členů dalších složek IZS. 
Středisko už navštívila například ministryně financí Alena Schillerová nebo ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová či delegace zástupců slovenských ZZS. 

 

 

Obr. č. 2 Slavnostní otevření VVS 

 

d) Cvičení zásahu u dopravní nehody na Znojemsku 

Jedno z mála cvičení, které se ještě podařilo v době „předcovidové“ uskutečnit, bylo to na Znojemsku. 
Jednalo se o simulaci dopravní nehody s větším počtem zraněných. Na místě byl i tzv. vozík pro mimo-
řádné události. Cvičení tohoto druhu mají být přípravou na události s hromadným postižením osob. 
Nutno říct, že při této příležitosti byla „procvičena“ také odolnost posádek proti mrazu a silnému větru. 
Počasí ten den rozhodně nebylo příznivé. 

e) Začíná „první koronavirová vlna“ 

Od února roku 2020 a následně v průběhu celého roku se informace publikované na našem webu, 
sociálních sítích a také v médiích „točily“ především kolem covidu. Informovali jsme o zavedení odbě-
rových vozidel, o zapojení biohazard týmu do každodenního provozu, poskytovali informace o tom, kdy 
volat na linku 155 a kdy zvolit informační linky či Linku první psychické pomoci. Vyzývali jsme k ohledu-
plnosti a k dodržování pravidel, žádali o sdělování pravdivých informací a nošení roušek. Sdělovali jsme 
veřejnosti fakta o zastavení kurzů, školení či ukázek naší činnosti. Publikovali jsme video, jak se chránit 
před nákazou koronavirem. 
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Obr. č. 3 Chráníme se před koronavirem 

f) Obrovský příval solidarity 

V první koronavirové vlně jsme zažívali neuvěřitelně hřejivou vlnu podpory ze strany široké veřejnosti. 
Lidé nám nosili a posílali roušky, potraviny, nápoje. Dostávali jsme kávu, ovoce, teplé obědy a taky 
krásné vzkazy. Moc si toho ceníme, byla to velká pomoc. Jako poděkování jsme „nacvičili korona tane-
ček“, na facebooku měl právě tento příspěvek rekordní počet zhlédnutí i tzv. lajků. 

 

 

Obr. č. 4 Dary od veřejnosti - děkujeme 

g) 19. ročník Brněnských dnů urgentní medicíny se konal on-line 

Ve dnech 21. 5. - 22. 5. 2020 se místo v oblíbeném Mikulově konalo toto již tradiční setkání odborníků 
v našem vzdělávacím středisku a virtuálně se jej mohly účastnit další stovky zájemců. Rozličná odborná 
témata z prostředí urgentních příjmů i přednemocniční neodkladné péče byla rozhodně pestrá a lákavá. 
Hovořilo se o tom, jak zvládnout infekci v přednemocniční neodkladné péči. Představeny byly horké 
novinky aplikace Záchranka, alternativní metody využívané v urgentní medicíně či prezentace z oblasti 
akutní pediatrie nebo Point of Care ultrasonografie.  
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Obr. č. 5 Brněnské dny urgentní medicíny 

h) Den linky 155 

15. 5. se každý rok koná velká akce pro veřejnost, na rozlehlém prostranství v centru města Brna uka-
zujeme zájemcům naše sanitky a jejich vybavení a učíme je poskytovat první pomoc. Kromě toho ote-
víráme naše základny v celém kraji, aby se lidé mohli přijít podívat, jak vypadá naše zázemí a jak fun-
guje naše činnost. To letos nebylo možné, prezentovat naši linku 155 jsme však chtěli za každou cenu. 
Už proto, že v nejexponovanějších „koronavirových“ dnech byl nárůst počtu telefonátů na náš dispečink 
až třicetiprocentní. A tak jsme 15. května alespoň zveřejnili video, ze kterého se veřejnost dozvěděla, 
jak přesně naši operátoři fungují, jak náročná je jejich práce. A ve večerních hodinách pak byl z našeho 
operačního střediska odvysílán živý vstup. Štáb ČT stál samozřejmě za sklem, vzhledem k tomu že 
KZOS je prvkem kritické infrastruktury.  

i) Defík – pejsek záchranář 

1.6. jsme přivítali na svět našeho plyšového pejska do sanitek, tehdy ještě neměl jméno, dnes mu ří-
káme Defík, podle slova „defibrilátor“. Plyšáčka záchranáře nám pokřtil herec Saša Rašilov, jednalo se 
o první větší událost po jarní koronavirové vlně, kdy mohli přijít také novináři. Celá akce se setkala 
s velkým ohlasem. Defík se všem líbil, jezdí teď v našich sanitkách, aby ukonejšil ty nejmenší pacienty. 

 

 

Obr. č. 6 Defík a jeho kmotr Saša Rašilov 

j) Návštěva ze zahraničí 

V létě do naší centrály v Brně - Bohunicích přijeli zástupci vedení Záchranné služby Košice, Záchranné 
služby Bratislava a Operačního střediska záchranné zdravotní služby Slovenské republiky. Součástí 
jednání byla prezentace jednotlivých organizací a výměna zkušeností v rámci poskytování přednemoc-
niční neodkladné péče. O svoje zkušenosti a poznatky se dělíme rádi. 
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k) Obnova vozového parku 

31.8. jsme od našeho zřizovatele převzali devět nových sanitek. Auta jsou postavena na podvozcích 
vozidla Mercedes Benz Sprinter 419 se zabudovanou kompletní zdravotnickou zástavbou a všemi vý-
stražnými systémy, v souladu s příslušnou legislativou ČR. Jde o nejsilnější výkonovou variantu, což je 
140 kW (190 koní), vozy jsou vybaveny automatickou převodovkou 7G - Tronic Plus.   

 

 

Obr. č. 7 Nová sanitní vozidla 

l) Otevření nové základny v Hustopečích 

18.9. jsme od našeho zřizovatele slavnostním přestřižením pásky převzali budovu nové výjezdové zá-
kladny v Hustopečích. Moderní stavba zde byla vybudována za 16 měsíců, výstavba byla hrazena z 
úvěru Evropské investiční banky. Realizací projektu tak byly zabezpečeny odpovídající pracovní pod-
mínky pro naše posádky, provoz základny obstarává celkem 15 zaměstnanců: 5 lékařů a 10 záchra-
nářů. Výrazné zlepšení pracovního prostředí a zázemí zdejších záchranářů vytváří podmínky pro další 
zkvalitňování poskytování přednemocniční neodkladné péče. Moderní budova současně přináší i eko-
nomické úspory, dosažené nižšími náklady na provoz základny.  

 

Obr. č. 8 Slavnostní otevření VZ v Hustopečích 

m) Restart a Heart Day 

16. 10. se již tradičně koná Světový den záchrany života, letos jsme nemohli mezi veřejnost, a tak jsme 
alespoň publikovali video, ve kterém krok za krokem vysvětlujeme, jak správně resuscitovat. Potěšilo 
nás, že toto video bylo hojně „nasdíleno“ na sociálních sítích. 

n) Hana Albrechtová byla hostem pořadu Uchem jehly 

Naše ředitelka Hana Albrechtová je opakovaně vyhledávána médii a žádána o rozhovory. Na koci léta 
přijala pozvání do pořadu faráře Zbigniewa Czendlika a vzniklo z toho krásné povídání o práci i osobním 
životě, které mělo u diváků velký úspěch. 
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Obr. č. 9 Paní ředitelka a pan farář Czendlik 

o) Ukončení spolupráce s Leteckou službou PČR 

Po čtyřech letech, kdy jsme létali s policejním vrtulníkem, došlo ke dni 31.12.2020 k ukončení spolu-
práce s Leteckou službou Policie ČR. Kolegům od PČR patří velké poděkování, za čtyři roky jsme spo-
lečně uskutečnili přes 3.000 vzletů. 

p) Majáky pro sestry 

12. 5. ve 12 hodin vyjely všechny naše posádky, které nebyly na výjezdu u pacienta, před svoji domov-
skou základnu a na jednu minutu spustily výstražné zvukové a světelné zařízení. A to u příležitosti 
Mezinárodního dne sester. Šlo o vyjádření díků zdravotníkům a zdravotnicím za jejich každodenní práci, 
která je náročná a v koronavirové době byla ještě náročnější. Mezinárodní den sester je oslavován na 
celém světě vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky 
a zakladatelky povolání zdravotní sestry.  

q) Jarní výtvarná soutěž 

Na jaře jsme vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti, přihlásilo se jich několik desítek a obrázky se sanitkou 
či vrtulníkem byly krásné všechny. Ředitelka Hana Albrechtová vylosovala tři vítěze a udělali jsme jim 
radost taškou plnou dárků.  

r) Naše lékařská posádka „si zahrála“ v seriálu Filipa Renče 

Osmidílná kriminálka Hlava Medúzy vznikala v brněnském studiu ČT, rádi jsme přijali nabídku zúčastnit 
se natáčení. A je třeba říct, že tým ve složení dr. Barbora Truksová Zuchová, Lukáš Dvořáček a Josef 
Dvořáček odvedl perfektní herecký výkon.  

 
Obr. č. 10 Z natáčení seriálu Hlava Medúzy 
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s) Charitativní kalendář   

Prodejem nástěnného kalendáře, který jsme bez nároku na odměnu vyrobili ve spolupráci s Městským 
divadlem Brno, se podařila získat suma 122 tis. Kč, kterou jsme věnovali Společnosti pro ranou péči, 
která se stará o nemocné děti, především pak o ty se zrakovým postižením. Nutno doplnit, že náš ka-
lendář získal v soutěži Kalendář roku 2020 cenu VOX POPULI. Tak tedy nejen pomoc dětem, ale i toto 
vítězství nám udělalo radost. 

1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

Kromě vlastních výnosů, zejména od zdravotních pojišťoven, a příspěvků od zřizovatele, jsme v roce 
2020 hospodařili s prostředky: 

a)   státního rozpočtu, určenými na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných udá-
lostí a krizových situací, z nichž bylo vyčerpáno 5.920 tis. Kč neinvestičních prostředků a 7.564 
tis. Kč investičních, 

b) fondu zábrany škod ve výši 2.794 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdravotnickou techniku – 4 ks 
monitorů životních funkcí a 7 ks tabletů do vozidel pro pořizování zdravotnické dokumentace, 

c) dotace Statutárního města Brna na pořízení 1 ks sanitního vozidla včetně zdravotnické techniky 
pro výjezdové základny v Brně v hodnotě 4.000 tis. Kč, 

d) dotace Statutárního města Brna na projekt Výuka první pomoci u dětí,  

e) fondů EU, kdy v roce 2020 byla ukončena realizace projektu Kybernetická bezpečnost Zdravot-
nické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. ve výši 12.884 tis. Kč, 

f) dotace MZ ČR na provoz mobilních odběrových týmů v době epidemie covid-19 ve výši 545 tis. 
Kč, 

g) dotace MZ ČR na odměny pro zaměstnance za plnění úkolů v době epidemie covid-19 ve výši 
88.346 tis. Kč, 

h) finančních a věcných darů od dárců v době epidemie covid-19 ve výši 1.876 tis. Kč. 

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

V roce 2020 nedošlo k žádné mimořádné události II. – IV. stupně. Mimořádné události prvního stupně 

nepřevýšily obvyklý počet za rok v kraji, významných bylo celkem 5.  

Mezi významné patřily: 

 v únoru – dopravní nehoda u Slavkova – zasahovalo 5 výjezdových prostředků ZZS JmK, na místě 

bylo 7 postižených, 4 těžce a středně těžce zraněné pacienty jsme převezli do ZZ, 3 osoby zemřely 

před příjezdem ZZS, 

 v březnu – požár haly v Dolních Heršpicích, na místě zasahovalo celkem 5 posádek, celkově bylo 

evakuováno 50 osob bez nutnosti odvozu do ZZ, 

 v dubnu – požár bytu na ul. Jugoslávská v Brně, zasahovaly 3 výjezdové prostředky, byly transpor-

továny 2 osoby, 

 v srpnu – vykolejení vlaku ve stanici Tišnov, vyslány celkem 4 zásahové prostředky ZZS včetně LZS, 

nakonec na místě bez zranění,  

 v září - DN na D1 u Holubic,  zasahovalo celkem 5 výjezdových prostředků ZZS, včetně LZS, celkem 

3 zranění, 2 těžce a středně těžce. 

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

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

Formy poskytování ZZS se v roce 2020 řídily podle následujících norem a objektivních skutečností: 
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- zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a vyhláškou MZ ČR č. 240/2012 Sb. kterou se provádí zákon o ZZS,  

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

Problémem stále zůstává kategorie lékařů. V roce 2020 se sice počet lékařů nezměnil a personální 
situace v kategorii lékařů se jeví jako stabilizovaná, nicméně průměrný věk lékařů, pracujících v organi-
zaci v pracovním poměru, se zvýšil oproti roku 2019 o 0,8 roku a byl ke konci roku 2020 49,7 roků a 
podíl lékařů v důchodovém věku se zvýšil z 6,5 % v roce 2019 na 11 % z jejich celkového počtu. 

Pokrytí Jihomoravského kraje výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami ke 31. 12. 2020, viz 
příloha č. 2. 

V roce 2020 bylo na území Jihomoravského kraje realizováno celkem 98.955 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 7.836 výjezdů, z toho ve VZ Blansko 3.521 výjezdů, ve VZ 
Boskovice 3.338 výjezdů a ve VZ Velké Opatovice 977 výjezdů. 

 

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

V ÚO Brno bylo zrealizováno celkem 53.884 výjezdů, z toho 53.199 výjezdů pozemními složkami a 685 
vzletů provedla letecká záchranná služba. Z celkového počtu pozemních výjezdů bylo provedeno ve VZ 
Brno 47.275, ve VZ Ivančice 3.740, ve VZ Pohořelice 1.269 a ve VZ Tišnov 2.855 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 8.522 výjezdů, z toho ve VZ Břeclav 5.537, ve VZ Hustopeče 
1.315 a ve VZ Mikulov 1.670 výjezdů. 

 

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

V ÚO Hodonín to bylo celkem 12.078 výjezdů, z toho ve VZ Hodonín 4.127, ve VZ Kyjov 3.837, ve VZ 
Veselí nad Moravou 3.171 a ve VZ Velká nad Veličkou 943 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 6.934 výjezdů, z toho ve VZ Vyškov 3.784, ve VZ Slavkov 2.240 
a ve VZ Bučovice 910 výjezdů.   

 

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

V ÚO Znojmo bylo realizováno celkem 7.761 výjezdů, z toho ve VZ Znojmo 6.258, ve VZ Hrušovany 
nad Jevišovkou 812 a ve VZ Šumná 691 výjezdů.     

 

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

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

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

V doplňkové činnosti zajišťovala ZZS JmK přednemocniční neodkladnou péči v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných hromadných kulturních a sportovních akcí. Vzhledem k aktuální epide-
miologické situaci, byl však jejich počet v roce 2020 výrazně nižší než obvykle. Stálými objednateli byly 
hokejový klub HC Kometa Brno a fotbalový klub FC Zbrojovka Brno.   
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1.2.1 Informace o příjmu, zpracování a vyhodnocování tísňových výzev a určení nej-
vhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče 

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

Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK: 

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

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

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

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

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

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 se v případě mimořádné události s hromadným 
postižením zdraví řídí Traumatologickým plánem ZZS JmK. Tyto činnosti zahrnují i svolávání zaměst-
nanců a vedoucích pracovníků, oznámení MU hejtmanovi kraje a krizovému štábu kraje a především 
aktivace zdravotnických zařízení. 

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

Činnost KZOS významně poznamenala epidemie covid-19. V březnu 2020 zaměstnávaly operátory tís-
ňové linky 155, kromě tísňových výzev, zejména hovory spojené s epidemií covid-19 (konzultace s KHS, 
rady volajícím, informace o opatřeních v souvislosti s epidemií). Situace si vyžádala nasazení vozidla 
BHT do „ostrého“ provozu ve 24 hodinovém režimu. Tento speciální tým přednostně ošetřoval pacienty 
s koronavirem a z hlediska operačního řízení se upravovaly algoritmy pro vysílání prostředků a přidělo-
vání výjezdů tomuto prostředku. KZOS zajišťovalo i administrativu a řízení mobilních odběrových týmů. 
Z důvodu extrémního náporu na KZOS byla posílena směna o jednoho operátora navíc. Z pohledu 
operačního řízení bylo náročné pracovat se změněnou situací, která vyžadovala větší dislokaci pro-
středků z důvodu dlouhých desinfekcí vozidel po transportech infekčního pacientů. Docházelo tak rela-
tivnímu nedostatku volných prostředků. 

Během epidemie bylo zajištěno KZOS jako prvek kritické infrastruktury státu tak, aby se minimalizovalo 
riziko nákazy onemocněním covid-19 mezi zaměstnanci KZOS. Došlo k umístění mechanických zábran 
mezi jednotlivými pracovišti, k používání respirátorů ve směnách, rozmístění desinfekcí u vstupu na 
pracoviště apod.). Pro nutnost specifického odebírání kovidové anamnézy a poučení volajících, došlo 
k úpravě operačního programu. Šlo zejména o specifické oddělení pacientů s koronavirem od ostatních 
výjezdů, vytvoření klasifikace KORONAVIRUS, zásah do hlavních klasifikací, zajišťující odebírání infor-
mací o covid pozitivitě u všech výjezdů. KZOS bylo posíleno o studenty záchranářských oborů, kteří 
zajišťovali příjem požadavků na odběry covid-19, zajišťovali jejich evidenci, plánování odběrů a řízení 
odběrových týmů. Nezanedbatelnou část činnosti KZOS v období pandemie bylo směrování pacientů 
do zdravotnických zařízení, které bylo výrazně komplikováno neustále se měnící situací kolem volných 
pracovišť, jejich redistribucí na covidová oddělení a omezenou kapacitou jednotlivých oddělení. 

Mimo „covidová opatření“ došlo ke konci roku na KZOS k mnoha změnám, a to v úpravě pracovního 
prostředí pro operátory, úpravě operačních systémů, změně ve vedení KZOS, změně systému práce a 
byla pořízena nová kolekce oblečení pro operátory. 
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Za rok 2020 přijalo KZOS 197.227 příchozích tísňových volání, z toho 182.308 na linku 155 a 14.919 
z linky 112.      

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

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

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

Na základě dohody se ZZS kraje Vysočina nově zajišťuje ZZS JmK p.o. přednemocniční péči v oblasti 
Nedvědicka. 

V roce 2019 byl sice ukončen projekt Společně ke zdraví, financovaný z prostředků EU, ale i v roce 
2020 jsme pokračovali v propojení operačních středisek Dolního Rakouska a KZOS ZZS JmK. 

V rámci přeshraniční spolupráce v oblasti ZZS mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomorav-
ským, Jihočeským a Krajem Vysočina byly uskutečněny za ZZS JmK 3 akce.  

V roce 2020 pokračovala spolupráce s Anesteziologicko-resuscitační klinikou FN USA na převozech 
pacientů, vyžadujících mimotělní membránovou oxygenii (ECMO). Vozidlo RLP se speciálním přístro-
jovým vybavením uskutečnilo v roce 2020 devět takových transportů.  

Kvalita zdravotní péče je rovněž závislá na vzdělaném a erudovaném personálu. Bohužel v roce 2020 
bylo nutné výrazně omezit prezenční vzdělávací aktivity z důvodu epidemiologických opatření. Většina 
vzdělávání tedy probíhala formou on-line kurzů.   

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

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

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

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

V roce 2020 bylo do systému zařazeno 45 nových first responderů s AED. Ke konci roku bylo registro-
váno v operačním systému celkem 270 AED. 
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Celý systém first respondera v JmK je z pozice ZZS JmK ukotven v interním dokumentu Systém First 
respondera a využití AED. Tento dokument popisuje celý systém z pohledu správy, aktivace, činnosti 
operačního střediska, správy boxů, systému vzdělávání, zařazování FR atd. 

V roce 2020 aktivovaly operátorky systém v 477 případech. Ani epidemiologická situace v souvislosti 
s covid-19 nevedla k zastavení tohoto systému.  Byla přijata opatření snižující riziko potenciální nákazy 
first responderů, která spočívala k úpravě doporučených postupů. Ve většině případů spolupracovali při 
resuscitacích hasiči a policisté. Ve 233 případech tým ZZS resuscitaci od first responderů převzal a ve 
101 případech se podařilo v terénu u postižených osob obnovit oběh. Praktický význam veřejného umís-
tění AED se projevil v případě resuscitace muže v Brně, kdy se díky veřejnému defibrilátoru podařilo 
svědkům události u muže obnovit oběh a vědomí ještě před příjezdem ZZS. Příběhy zachráněných byly 
během roku mediálně prezentovány. 

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 2020 jsme provedli celkem 5.708 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. V pilotním ově-
řovacím provozu byla nasazena posádka RZP pro zajištění sekundárních transportů, v roce 2021 pro-
běhne ekonomické a provozní vyhodnocení tohoto provozu. 

1.2.4 Informace o dopravě pacientů v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze 
zahraničí 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 2020 jsme neuskutečnili žádný repatriační transport. Důvodem byla zajisté i pan-
demie koronaviru a omezení cestování. 

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

V roce 2020 řešila ZZS JmK pouze jednu událost charakteru MU II. stupně. Jednalo se o vykolejení 
rychlíku v prostoru železniční stanice Tišnov dne 13. 8. 2020. Prvotní informace neobsahovala žádné 
konkrétní údaje o počtu či charakteru zranění. KZOS tak předpokládalo větší množství zraněných a 
okamžitě aktivovalo traumatologický plán, včetně aktivace nemocnic. Na místo byly vyslány 4 výjezdové 
skupiny, vč. LZS. Po příjezdu výjezdových skupin na místo a bližším ohledání místa zásahu pak bylo 
zjištěno, že na místě nejsou žádní zranění, bylo evakuováno 25 osob z havarovaného vagonu. 

Mezi významné události I. stupně v roce 2020 patřily: 

 13. 2. 2020 dopravní nehoda, nákladní a osobní automobil, Galerie Hlinky –, 2 lehce zranění, 1x 
RV, 1x RZP, 1x IP, 

 19. 2. 2020 dopravní nehoda, nákladní a osobní automobil, Slavkov u Brna – Holubice, celkem 4 
zranění z toho 3 těžce a 1 exitus, 1 x RLP, 1x RZP, 1x LZS, 

 2. 3. 2020 požár výrobní haly, Brno, Vídeňská ul., evakuace 90 osob, bez zranění, 1x RV, 3 x RZP, 
1x IP, 

 12. 3. 2020 dopravní nehoda Bučovice – Slavkov, celkem zraněno 5 osob, z toho 3 těžce, 2x exi-
tus, 1x RV, 2x KL, 3 x RZP, 

 26. 4. 2020 požár bytu v Brně, ul. Jugoslávská – 1x RV, 2x RZP, 1x IP, 1x ZDS, celkem zraněno 6 
osob, z toho 1 těžce,  

 12. 6. 2020 nebezpečný odpad – bílý fosfor, zajištěno BHT a IP, akce trvala 2 dny, 

 15. 6. 2020 dopravní nehoda v Brně, Husovický tunel – auto na střeše, 1 zraněná – 1x RZP + 1x IP 
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 10. 7. 2020 požár bytu v Brně, Přívrat – 1x RV,1x RLP, 1x RZP + 1x IP, 2 osoby ošetřeny na místě, 

 19. 7. 2020 výbuch plynu v bytě v Brně, Majdalenky – 1 těžce zraněný 1x RV, 1x RZP, 1x  IP, 

 21. 9. 2020 dopravní nehoda u Holubic, celkem zraněny 3 osoby, z toho 2 těžce 1x LZS, 1x RLP, 
1x RV, 2x RZP, 1x IP. 

Prakticky od konce ledna 2020 ZZS JmK, tak jako jiné organizace, řešila MU – epidemii covid-19. Epi-
demie rozsahu covid-19 se vyskytovala naposledy před 100 lety (španělská chřipka). Díky implementaci 
dílčích plánů, řešících chřipkovou epidemii, vysoce nebezpečnou nemoc, další činnosti při vzniku MU a 
hlavně úsilí celého managementu a všech zaměstnanců, dokázala ZZS JmK zajistit zásobování i provoz 
organizace a nevznikl vážný problém při zajištění činnosti přednemocniční neodkladné péče v Jihomo-
ravském kraji. Jednotlivá období roku 2020 se s ohledem na epidemii vyznačovala základními charak-
teristikami: 
Období leden – červen 2020: 

- nedostatek informací ze strany MZ ČR zpočátku epidemie, 

- březen: zahájení činnosti krizového štábu ZZS JmK, 

- tvorba vlastních doporučení ohledně ochrany OOP zaměstnanců a distribuce informací pro zaměst-
nance, spolupráce na mezioborových doporučeních, 

- absolutní nedostatek ochranných pomůcek, potíže se standardními dodavateli/ dodávkami rukavic, 
dezinfekce atd., významný nárůst cen u některých položek OOP (o stovky až tisíce %), 

- aktivace biohazard týmu v režimu 24/7, 

- rušení všech plánovaných aktivit – vzdělávání, cvičení IZS, metodických zaměstnání, 

- zřízení odběrových vozidel (vozidlo + řidič) pro odběrové týmy, odběrový pracovník je zaměstnanec 
FN Brno, zapojení AČR, 

- významné zvýšení zátěže pro krajské zdravotnické operační středisko, 

- pokles počtu výjezdů z důvodů obav lidí o možnou nákazu ve zdravotnickém zařízení, transportováni 
do ZZ jsou všichni pacienti covid-19 pozitivní, kteří mají přítomny komorbidity, 

- minimální nemocnost zaměstnanců ZZS JmK s dg. covid-19, 

- důsledné trasování kontaktů a dispenzarizace pozitivních zaměstnanců, úzká spolupráce a konzul-
tace s KHS JmK,  

- zahájeno centrální zjišťování pozitivit/ negativit u suspektních pacientů na žádost výjezdových skupin 
ZZS. 

Období červen – září 2020 

- trvají opatření pro nošení OOP, 

- relativní uvolnění situace, čerpání dovolených, 

- provádění vyhodnocování prvního období. 

Období konec září – prosinec 2020 

- významný nárůst zátěže KZOS s ohledem na počet volání, nutné zjišťování dalších informací (delší 
hovor), konzultace. Na KZOS byla zřízena pozice lékaře ve směně. 

- významný nárůst výjezdovosti VS RZP i RLP, zvýšený počet transportů covid-19 pozitivních paci-
entů, covid-19 pozitivní pacienti už nejsou doménou biohazard týmu, ale všech VS ZZS JmK, 

- nejsou žádné problémy se zásobováním či objednáváním OOP, pouze váznou dodávky rukavic, 
hůře se shánějí velké velikosti ochranných obleků, 

- pokračuje činnost mobilních odběrových týmů, zapojují se i příslušníci HZS, 

- využíváme studenty LF MU oboru zdravotnický záchranář pro činnost na KZOS – nabírání výzev pro 
odběrové týmy a jejich operační řízení, 

- nemocnost zaměstnanců s dg. covid-19 roste, kopíruje nemocnost populace v JmK, vznikají drobné 
lokální epidemie. Činnost PNP však není dotčena, není nutné redukovat výjezdové skupiny či redu-
kovat VS s lékařem. ZZS JmK naopak týmy posiluje.  
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- dále provádíme důsledné trasování kontaktů a dispenzarizaci pozitivních zaměstnanců, pokračuje 
úzká spolupráce a konzultace s KHS JmK. Dochází k omezování kontaktů a dalším opatřením na 
výjezdových základnách. 

- z rozhodnutí bezpečnostní rady kraje udržujeme minimálně 6ti týdenní skladové zásoby OOP ve 

skladu, 2x měsíčně zasíláme stav zásob na odbor zdravotnictví KrÚ JmK. 

1.2.6 Informace o zajištění letecké záchranné služby 

Rok 2020 byl posledním rokem čtyřleté spolupráce s provozovatelem Letecká služba PČR. Vzlety byly 
uskutečněny ze základny Letiště Brno-Tuřany pod volacím znakem Kryštof 04. Služba byla i nadále 
zajišťována v nepřetržitém provozu 7 dní v týdnu/24 hodin. V loňském roce jsme využívali stejný typ 
vrtulníku - Airbus H135 T2+ se zdravotnickou zástavbou od firmy Air Ambulance Technology. Zdravot-
nickou posádku zajišťovalo v roce 2020 10 vyškolených lékařů a 9 vyškolených zdravotnických záchra-
nářů.   

LZS byla v denní směně zajištěna posádkou přítomnou na základně LZS od 7,00 do 19,00 hodin, s vý-
jimkou období od 1. 4. do 30. 4. a 16. 8. do 10. 9., kdy byla denní směna prodloužena do 20,00 hodin a 
od 1. 5. do 15. 8. s prodlouženou dobou do 21,00 hodin a to z důvodu statisticky zvýšeného počtu vzletů 
v letních měsících a nepřítomnosti výjezdové skupiny na základně LZS v noci. V noční směně v období 
leden – listopad 2020 vyjížděla VS LZS z výjezdové základny v Brně-Černovicích. Od 1. 12. 2020 došlo 
ke změně a VS LZS se přesunula na základnu na letiště na celou dobu 24 hodin, rozdělených na dvě 
směny denní a noční. 

Ve dne i v noci VS LZS poskytovala 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). 

V roce 2020 LZS uskutečnila celkem 685 vzletů, což je nejvíce z ČR. Tento počet vzletů obnášel 25.831 
letových minut. Průměrný čas na jeden let je 38 minut, což odpovídá i předchozím rokům. Pokles v počtu 
letů za rok 2020 zaznamenala všechna střediska LZS v České republice. Je dán epidemií covid-19, což 
souvisí s utlumením dopravy a dalších aktivit obyvatel v ČR. Primárních zásahů bylo celkem 568 (83 % 
všech vzletů), z toho indikací ke vzletu na základě tísňové výzvy bylo 369 (tj. 65 % z primárních vzletů). 
Kryštof 04 má v porovnání s ostatními středisky v ČR vyšší poměr sekundárních vzletů i vzletů kategorie 
II. Tento výsledek je dán pravděpodobně rozlehlostí kraje a využitím LZS pro případ transportu k cen-
trové péči z odlehlých částí JmK i dalších krajů a naopak menšímu využití na krátké vzdálenosti, kde je 
velmi dobré pokrytí pozemními prostředky. I přesto neustále klesá podíl mezinemocničních transportů. 
Tento výsledek ukazuje na kvalitní práci VS na místě události, které transportují pacienta do cílového 
zdravotnického zařízení, které je zároveň místem definitivního ošetření.  Podíl vzletů kategorie I a II je 
jedním z indikátorů kvality KZOS a LZS.  

Největší podíl vzletů LZS je z důvodu transportu pacientů k centrové péči. Brno je významných centrem 
pro léčbu řady závažných onemocnění, které není možné řešit jinde v Jihomoravském kraji, dále se zde 
nachází jedno z 3 popáleninových center v ČR. 

 

Cílové pracoviště Počet vzletů ve dne  Počet vzletů v noci Počet vzletů celkem 

Iktové centrum 1 0 1 

Kardiocentrum 133 28 161 

KCC 18 5 23 

Popáleninové centrum 29 13 42 

Traumacentrum 177 29 206 

Jiné 226 26 252 

Celkový součet 584 101 685 

Tab. č.1 Podíl centrové péče v denní a noční době 

Průměrný čas od volání na tísňovou linku do předání pacienta do traumacentra je 65 minut (aktivace 
LZS na tísňový hovor, druh letu I), ale až 79 minut, pokud je vrtulník aktivován pozemní výjezdovou 
skupinou po dojezdu na místo (druh letu II). Optimální čas transportu pacienta do traumacentra je pře-
dání do 60 minut. Na celkovém času se však podílí řada neovlivnitelných skutečností, jako dlouhé vy-
prošťování nebo nesnadné dosažení pacienta v terénu. Průměrný čas pro pacienty s akutním STEMI je 



Zpráva o činnosti za rok 2020  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 24 

59 minut, pokud je vrtulník aktivován okamžitě a 85 minut, pokud je aktivován až na základě žádosti 
pozemní výjezdové skupiny. Optimální čas je předání do 90 minut. V případě transportu na komplexní 
cerebrovaskulární centrum je průměrný čas pro druh letu I 64 minut, při aktivaci VS na místě až 99 
minut. Jednoznačně se tak ukazuje, že pacient profituje z aktivace LZS již na základě tísňové výzvy.  

LZS neposkytuje péči pouze v Jihomoravském kraji, Kryštof 4 má přesah do dalších krajů – část Zlín-
ského, Pardubického kraje a v noci i Kraje Vysočina a Olomouckého kraje. Operační oblast vrtulníků 
LZS v ČR určují tzv. izochrony. 

 

Obr. č. 11 Denní izochrony 

ÚO LZS má k dispozici kromě vrtulníků také pozemní výjezdový prostředek a v případě nepříznivého 
(neletového) počasí nebo jiné závažné okolnosti může poskytovat PNP jako VS RLP/ RV. V roce 2020 
jsme zaznamenali 29 výjezdů RV. Podíl na zvýšení počtu výjezdů oproti minulým rokům měla změna 
územního plánování od 1. 12. 2020. 

Z rozhodnutí MZ ČR změnila ÚO LZS, středisko Kryštof 4, od 1. 1. 2021 provozovatele LZS. Novým 
provozovatelem na dalších 8 let bude společnost DSA, a.s. Z důvodu přechodu na nového provozova-
tele se rok 2020 stal i rokem příprav. Bylo nutné vybudovat novou (dočasnou) základnu LZS, která sídlí 
v západní části Letiště Tuřany a.s., vyhotovit veškerou dokumentaci související s provozem na novém 
stanovišti a proškolit posádky. Nový provozovatel zajišťuje provoz jedním pilotem, bylo nutné zajistit 
všechna předepsaná povinná školení pro jednopilotní provoz, a to ještě před zahájením činnosti. Jed-
nalo se o 4 školení – základní TCM HEMS, TCM NVIS, HEMS pro zdravotnický doprovod, NVIS pro 
zdravotnický doprovod, včetně praktických nácviků na zemi i za letu. Všechna školení byla provedena 
prezenčně po pečlivém zhodnocení všech rizik.  

Kryštof 04 je dále určen pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou a to v součinnosti s leteckými 
záchranáři HZS a provozovatelem vrtulníku LS PČR. Členové VS LZS jsou na tuto činnost pravidelně 
školeni již od roku 2014. V roce 2020 byly výcviky rozděleny do 4 prezenční školení dle NV č. 362/2005 
Sb., které absolvovali všichni členové VS LZS. Dva členové LZS absolvovali školení pro revizi OOPP. 
V roce 2020 byl plánován součinností výcvik leteckých záchranářů ZZS JmK a HZS ve výcvikovém 
středisku HZS v Náchodě. I po přesunutí termínu byl výcvik z rozhodnutí GŘ HZS ČR zrušen. Z důvodu 
epidemie byla pozastavena i činnost na tvorbě metodiky pro zajištění spolupráce obou lezeckých sku-
pin, kdy ZZS garantuje zdravotní péči a HZS přístup k pacientovi a jeho evakuaci.  

Vzdělání leteckých záchranářů věnujeme velkou pozornost. V červnu 2020 proběhl první ročník evalu-
ace leteckých záchranářů s výběrem dvou nových budoucích kolegů. Evaluace proběhla 9. – 11. června 
2020 ve vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS JmK a přilehlých venkovních prostorech ve spolu-
práci se Školním a výcvikovým zařízením HZS v Brně Líšni. Úkoly, které záchranáři absolvovali, byly 
kombinací fyzického výkonu pod psychickým tlakem (cílem bylo zjistit organizační schopnosti uchazečů) 
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a jejich zdravotnické znalosti a dovednosti.  Uchazeči podstoupili celkem 13 úkolů, které simulovaly 
náročný den na LZS.   

Celá evaluace trvala každému ze zúčastněných od 2,5 hodin až po téměř 3 hodiny. Na základě objek-
tivního hodnocení - sečtením bodových výsledků bylo stanoveno celkové pořadí, které mj. určilo, kdo 
se stane záchranářem LZS - čekatelem. Všichni účastníci evaluace – stávající letečtí záchranáři i ucha-
zeči o tuto funkci splnili všechny požadované úkoly a prokázali, že jsou na LZS právem.   

Význam letecké záchranné služby pro systém zajišťování přednemocniční neodkladné péče v celostát-
ním měřítku má nadregionální charakter a přesahuje územní působnost jednotlivých krajů, resp. jednot-
livých krajských poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Hlavní úlohu v metodickém řízení a ko-
ordinaci tohoto segmentu zdravotnické péče má Ministerstvo zdravotnictví, které majoritně LZS finan-
cuje. V souladu s touto snahou a ve spolupráci se zástupci Společnosti urgentní medicíny a medicíny 
katastrof ČLS JEP, se zástupci Ministerstva dopravy a s příslušnými oborovými odborníky MZ ČR aktu-
álně pracuje na řadě projektů, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a kvality činnosti letecké zá-
chranky v ČR.  

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 na jižní Moravě. Součin-
nost probíhá na úrovni operačních středisek, na úrovni výjezdových týmů v terénu i v rámci přípravy na 
mimořádné události. Nastavenou spolupráci nebylo nutné systémově měnit.  

V roce 2020 byla spolupráce ovlivněná epidemií covid-19 a probíhala hlavně v těchto oblastech: 

- first responder - ZZS JmK využívá složky IZS jako tzv. first respondery, kteří jsou aktivováni na zá-

kladě tísňové výzvy – pacient je v bezvědomí a nedýchá - v případě, že jednotka s AED je blíž do-

stupná, než výjezdová skupina ZZS,  

- poskytnutí první pomoci při dopravních nehodách, 

- zapůjčení celoobličejových masek CM6 pro biohazard tým a inspektory provozu z důvodu epidemie 

covid-19, 

- rozvoz OOP v jarních měsících z důvodu epidemie covid-19, 

- poskytnutí odběrového týmu, včetně vozidla pro odběr biologického materiálu pro vyšetření covid-

19. 

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

Během uplynulého roku jsme realizovali celkem 63 převozů v rámci rychlé přepravy odborníků, léků, 
krve a biologických materiálů. Z tohoto počtu bylo provedeno 44 převozů zdravotnických pracovníků, 
členů transplantačních a operačních týmů, 13 převozů tkání, orgánů a biologického materiálu, 6 převozů 
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 Příprava na mimořádné události - vzdělávání 

Součástí přípravy na mimořádné události je vzdělávání zaměstnanců a materiálně technické vybavení. 
Rozsah cvičení složek IZS je každoročně plánován Jihomoravským krajem dle dokumentu Plán cvičení 
orgánů krizového řízení a složek IZS Jihomoravského kraje 2020. Jednotlivá témata byla naplánována 
společně všemi složkami IZS s cílem reflektovat na společné i vlastní potřeby a aktuální možná rizika 
ohrožení. V roce 2020 mělo proběhnout celkem 15 cvičení, z toho 13 taktických a 2 štábní cvičení 
orgánů krizového řízení. Z důvodů koronavirové epidemie bylo zrealizováno pouze 1 taktické cvičení 
složek IZS JmK Dopravní nehoda v územním obvodu Znojmo, ještě před vypuknutím epidemie. Jednalo 
se 5. cvičení se série DN s hromadným postižením osob, které byly dosud realizovány na 4 územních 
odděleních. I v roce 2020 byl připraven průřezový videomateriál k dalšímu vzdělávání.  
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Na základě loňských pozitivních ohlasů z jednotlivých složek IZS bylo naplánováno další metodické 
zaměstnání s názvem Extrém II. Opět se mělo jednat o zvládání nestandardních situací ve spolupráci 
se složkami PČR a pro letošní rok i HZS JmK, kdy se jednotlivé složky dostávaly do rolí té druhé – 
členové VS ZZS jsou ohrožováni zbraní či účastníkem události, složka PČR zase nucena poskytovat 
první pomoc v situacích, na které není standardně školena až do doby příjezdu VS ZZS. Výcvik byl 
intenzívně připravován - byl zrealizován výběr lokace, připraveny úkoly a garanti, k realizaci bohužel již 
nedošlo. 

I v roce 2020 jsme pokračovali v činnostech, spojených s akceschopností týmu BHT. Pomůcky, sklad a 
speciální vozidlo byly přestěhovány do nových prostor vzdělávacího a výcvikového střediska. Nacvičené 
činnosti byly reálně využity při zásazích spojených s řešením koronavirové pandemie. BHT tým byl pře-
veden do nepřetržitého provozu v první i druhé vlně epidemie. Veškeré nacvičené postupy z minulých 
let byly přeneseny do skutečné praxe. Biohazard tým se stal významnou oporou ZZS JmK v první vlně 
epidemie, kdy se ZZS JmK potýkala s nedostatkem informací i OOP. V první vlně epidemie BHT reali-
zoval většinu ošetření a transportů pacientů s podezřením nebo prokázaným covid-19. 

1.2.9.2 Příprava na mimořádné události – materiálně-technické vybavení 

V prosinci bylo dokončeno velkokapacitní vozidlo ATEGO pro transport dvou ležících a až 4 sedících 
pacientů. Vozidlo je zatím vybaveno záložními monitory a ventilátory. Po zaškolení členů týmu specia-
lizovaných činností a doplnění záložními zdravotnickými prostředky bude v I. Q 2021 připraveno do 
„ostrého“ provozu. Indikace k výjezdu tohoto vozidla se předpokládá: požáry budov, dopravní nehody 
s větším počtem zraněných, zajištění akcí s předpokladem většího množství zraněných či nemocných. 
V investičním záměru na rok 2021 jsou plánovány 2 monitory životních funkcí, 2 přístroje pro umělou 
plicní ventilaci, 3 lineární dávkovače a 10 pulsních oxymetrů s možností monitorovat hladinu CO v krvi.  

Další významnou akcí je dokončení první etapy záložní radiokomunikační sítě Mototrbo. Na základě 
výstupu z cvičení Blackout z roku 2015 bylo zjištěno, že ZZS JmK nemá žádnou zálohu radiokomuni-
kace pro zajištění operačního řízení ZZS JmK.  V roce 2019 jsme zahájili přípravu na realizaci tohoto 
záměru, a to pořízením neinvestičních součástí záměru, kterými jsou vozidlové a ruční radiostanice. 
V roce 2020 se podařilo zrealizovat výběrové řízení na I. etapu záložní radiokomunikační sítě ZZS JmK. 
Byl vybudován nový převaděč v Brně – Kohoutovicích na vodojemu. Tento byl propojen se stávajícími 
dvěma vysílači Kojál a FN Brno. Toto propojení v současné době umožňuje plynulou komunikaci LZS a 
KZOS ZZS JmK po celém kraji. Propojení těchto tří vysílačů lze již v současné době využívat pro cvičení 
či záložní interní komunikaci v rámci města Brna. Celá investiční akce je rozdělena do tří etap. Ukončení 
a celé zprovoznění záložní radiokomunikační sítě ZZS JmK je naplánováno na rok 2023 tak, aby v 
případě rozsáhlých výpadků elektrické energie byla ZZS JmK zcela soběstačná a eliminovala ohrožení 
života a zdraví obyvatel JmK z důvodu rozpadu operačního řízení. 

1.2.9.3 Problematika SPIS a PEER 

OKPV  zajišťuje poskytování služby SPIS a PEER. Tým peerů pracoval v roce 2020 ve složení: 4 čle-
nové, jeden člen zařazen do kurzu, ukončení kurzu však bylo odloženo vzhledem k epidemiologické 
situaci ze strany pořadatele na počátek roku 2021. Tým interventů pracoval v roce 2020 v počtu 13 
členů, 2 členové ukončili v průběhu roku činnost. Peer podpora byla poskytnuta 2 osobám (a všem 
zaměstnancům poskytnut kontakt na Peerlin – linku kolegiální podpory, zde není možné dohledat pra-
coviště volajícího). Nabídka peer podpory: 5 x, první psychická pomoc: poskytnuta 81 osobám (osobně 
i telefonicky). První psychická pomoc i provádění peer podpory byly v letošním roce po většinu měsíců 
vzhledem k epidemiologické situaci omezeny na poskytování telefonickou formou, u peer podpory pro-
bíhala komunikace také prostřednictvím PC. SPIS tým se v roce 2020 zapojil do celostátního poskyto-
vání první psychické pomoci na lince MZ ČR 1212, která poskytovala podporu v souvislosti s epidemií 
covid-19 a částečně také převzala poskytování první psychické pomoci, které nebylo (a zatím není) 
poskytováno formou osobního setkání. Účastnilo se 5 členů týmu. Celkem se na lince 1212 zástupci 
ZZS JmK podíleli 148 hodinami činnosti. Tým se zapojil také do poskytování telefonické peer podpory 
na tzv. Peerlin, zúčastnila se jedna členka týmu, odpracováno 75,5 hodiny. I v roce 2021 je plánováno 
pokračovat ve spolupráci. 

Na základě metodického pokynu MZ ČR je intervent povinen se neustále vzdělávat a v rámci vzdělávání 
i prohlubovat praxi. Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné realizovat vzdělávání formou 
účasti na cvičeních, společných akcích s intervenčními týmy HZS a PČR JmK, neproběhl ani plánovaný 
workshop SPIS v rámci konference Brněnské dny urgentní medicíny. Odsunuty byly také plány na 
pořádání konference SPIS v Jihomoravském kraji. Z téhož důvodu nebylo možné realizovat vzdělávací 
aktivity a setkání týmu a individuální supervize/intervize obvyklým způsobem – prezenčně.  Skupinové 
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setkání proběhlo online  – zúčastnilo se 6 členů týmu ZZS JmK a další peerové a interventi z nemocnic 
Jihomoravského kraje, individuální supervize/intervize proběhla v omezené míře také online. Tato forma 
začala být nabízena až na konci roku 2020. Z prezenčních akcí bylo možné se zúčastnit jediného TC 
cvičení, které bylo na ZZS JmK zrealizováno - TC Dopravní nehoda na Znojemsku, konference SPIS, 
která proběhla pouze pro interventy. V srpnu 2020 jedna členka týmu absolvovala na NCO NZO Brno 
vzdělávací akci Telefonická peer podpora, která je podmínkou pro další práci na lince peer podpory. 
Všichni členové týmu absolvovali on-line školení řidičů.  

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

ZZS JmK je akreditovaným pracovištěm: 

 pro praktickou výuku v oboru Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře, 

 pro certifikovaný kurz Operační řízení v PNP, 

 pro kvalifikační kurz Řidič vozidla ZZS, 

 na jaře 2020 akreditační komise kladně rozhodla o udělení akreditace ve specializačním vzdělávání 
lékařů pro urgentní medicínu, o kterou jsme zažádali již v roce 2017. Bohužel ani do konce roku 
2020 jsme po mnoha urgencích neobdrželi písemné rozhodnutí. 

ZZS JmK je významným školitelem v teoretické i praktické výuce studentů. Úsek OKPV zajišťuje agendu 
stáží na ZZS JmK i po administrativní stránce. Stáže ve výjezdových prostředcích ZZS JmK jsou 
požadovány zejména ze strany studentů VOŠZ Brno a LF MUNI v Brně v oboru zdravotnický záchranář 
a intenzivní péče, frekventantů kurzů NCO NZO v Brně Řidič vozidla ZZS/ZDS a Urgentní medicína a 
dále lékaři v rámci jejich před atestační přípravy. Po otevření vlastních akreditovaných kurzů Řidič 
vozidla ZZS a Operační řízení ZZS přibyly také požadavky těchto studentů.  

Administrativní zajištění stáží obnáší projednání požadavku stáže, jeho oprávněnosti, prověření plnění 
stanovených podmínek, které stážující musí splňovat, poučení o způsobu zabezpečení stáží, o ochraně 
a bezpečnosti zdraví při práci a požární ochraně a samotnou administraci (zpracování žádosti, dohody 
o zajištění stáže, záznamů školení z BOZP a PO, záznamy do evidence). Praktické provedení stáží 
obnáší přímou účast na výjezdové činnosti posádek RLP nebo RZP, případně i účastí na pracovišti 
operátora KZOS jako školeného pozorovatele, a to ve dvanáctihodinových denních směnách, dále 
přípravu teoretické a praktické výuky ve vzdělávacím a výcvikovém středisku.  

V roce 2020 bylo na ZZS JmK přijato celkem 234 žádostí o absolvování odborné praxe/stáže, v rámci 
kterých bylo požadováno provedení celkem 2.257 směn ve výjezdových skupinách. Výrazně největší 
počet požadavků na stáže byl v roce 2020 ze strany studentů VOŠZ Brno a LF MUNI v oboru zdravot-
nický záchranář a nejčastěji požadovaným místem provedení stáže byly výjezdové základny ve městě 
Brně.   

Plnění požadavků stáží v roce 2020 značně ztížila opatření přijatá v souvislosti s výskytem a šířením 
koronaviru SARS CoV-2 v ČR. Na základě usnesení ze 17. mimořádného jednání Bezpečnostní rady 
Jihomoravského kraje rozhodlo vedení ZZS JmK o úplném přerušení poskytování stáží a odborných 
praxí. Úplné přerušení poskytování stáží trvalo od 7. 3. 2020 do 1. 6. 2020. Od tohoto data bylo stážo-
vání umožněno, ale v omezeném rozsahu: pouze ve výjezdových skupinách pro studenty výstupních 
ročníků zdravotnických škol a lékaře v rámci předatestační přípravy. Byly také stanoveny nové pod-
mínky pro poskytování stáží, podle kterých museli být stážisté vybaveni vlastními OOP na ochranu před 
koronavirem ve stanoveném rozsahu a museli také předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
infekčního virového onemocnění či rizikovém kontaktu s nakaženým. Vzhledem ke zlepšení vývoje si-
tuace a dlouhodobě odkládaným oprávněným požadavkům školských a vzdělávacích zařízení na ob-
novení stáží, s účinností od 1. 9. 2020 rozhodlo vedení ZZS JmK o umožnění stáží ve výjezdových 
skupinách v případech požadavků ke splnění studijních nebo profesních povinností žadatelů se zacho-
váním stávajících podmínek (vlastní OOP, čestné prohlášení). Vedením oboru na Lékařské fakultě Ma-
sarykovy Univerzity bylo rozhodnutí umožnit praktickou výuku velmi kladně přijato. S ohledem na zajiš-
tění akceschopnosti pracoviště KZOS, které je prvkem kritické infrastruktury, trvá přerušení poskytování 
stáží na tomto pracovišti od 7. 3. 2020 do současné doby.  
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1.2.10.1 Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců ZZS JmK 

ZZS JmK klade velký důraz na přípravu zaměstnanců v poskytování zdravotnické péče v oblasti ur-
gentní medicíny a medicíny katastrof.  V lednu 2020 jsme slavnostně převzali budovu vzdělávacího a 
výcvikového střediska za účasti představitelů kraje, města Brna a zhotovitelů. Začátkem roku oddělení 
vzdělávání zahájilo činnost v novém středisku intenzívním výcvikem lektorů, který měl za cíl seznámit 
lektorský sbor s novým prostředím, které umožňuje vzdělávání formou simulační medicíny. V únoru byl 
zahájen výcvik pro zaměstnance v rámci celokrajské školení. Po zavedení vládních opatření proti šíření 
koronaviru bylo prezenční vzdělávání utlumeno a probíhala pouze ta školení, která byla povinná nebo 
nezbytná pro zajištění provozu. 

Do začátku epidemie bylo zrealizováno: 

 třídenní intenzívní seznamovací kurz pro všechny lektory ZZS JmK, 

 4 osmihodinové kurzy v rámci celokrajského školení zaměstnanců ZZS (s tématy rozšířená neod-
kladná resuscitace, porod a resuscitace novorozence), 

 třídenní intenzívní školení v urgentní medicíně pro NLZP v adaptačním procesu. 

V době epidemie, po částečném uvolnění opatření, bylo zrealizováno: 

 třídenní intenzívní školení v urgentní medicíně a medicíně katastrof pro nové lékaře nastupující na 
ZZS JmK, 

 evaluace leteckých záchranářů a výběr nových leteckých záchranářů – kombinace plnění úkolů v ob-
lasti urgentní medicíny, problematiky letecké záchranné služby, fyzických schopností i psychické 
odolnosti, 

 šestidenní intenzívní kurz urgentní medicíny pro studenty lékařské fakulty, obor zdravotnický záchra-
nář, jako náhrada praktického vzdělávání ve výjezdových skupinách ZZS, které bylo zrušeno na jaře 
2020 (se studenty se počítalo v případě rozhoření epidemie mezi zaměstnanci jako zálohou ve vý-
jezdových prostředcích pro zajištění provozu), 

 při nemožnosti se setkávat ve větších skupinkách byla teoretická výuka certifikovaných kurzů Řidič 
vozidla ZZS realizována on-line, celkem bylo zajištěno 10 seminářů a dále byly z důvodu dokončení 
vzdělání a přípravy dalších zaměstnanců ZZS JmK k samostatné činnosti realizovány 4 on-line se-
mináře v rámci certifikovaného kurzu Operátor zdravotnického operačního střediska, 

 výcvik leteckých záchranářů v činnostech ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362 – celkem 8 
kurzů, 

 vytvořeno on-line školení se zkouškou pro řidiče vozidel pod majáky a řidiče referentských vozidel 
jako náhrada za prezenční školení řidičů. 

1.2.10.2 Externí vzdělávání 

Epidemie covid-19 významně ovlivnila možnost pořádání mezinárodně certifikovaných kurzů ATLS, 

PhTLS, EPALS, ALS, na které byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu na krizovou připravenost.  

Většina kurzů byla přesunuta do roku 2021. V době uvolnění vládních opatření proběhla pouze malá 

část těchto kurzů.  

V době před zavedením vládních opatření a po jejich uvolnění jsme se aktivně zúčastnili konferencí: 

 ve vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS JmK byla zrealizována on-line konference e-Brněnské 
dny urgentní medicíny (dvoudenní on-line seminář ve spolupráci s portálem Akutně.cz, který nahradil 
prezenční konferenci v Mikulově), ve spolupráci s firmou AV Media, a.s. a portálem Akutně.cz, ak-
tivně 3 příspěvky zaměstnanců ZZS JmK, 

 Medicína katastrof – Brno, hotel Myslivna (3 příspěvky zaměstnanců ZZS JmK), 

 Kongres Akutně.cz (1 příspěvek), 

 XII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství (4 příspěvky), 

 Dvoudenní vzdělávání LF MU ve spolupráci s portálem Akutně.cz – zajištění prezentací (on-line) a 
prezenční praktické výuky v malých skupinkách. 

1.2.10.3 Soutěže a metodická zaměstnání 

Zaměstnanci ZZS JmK se neúčastnili žádných mezinárodních aktivit (soutěží a vzdělávacích seminářů), 
akce byly zrušeny v důsledku epidemie covid-19. 



Zpráva o činnosti za rok 2020  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 29 

1.2.11  Počet cizinců ošetřených organizací v členění dle státní příslušnosti 

Počet ošetřených cizinců nelze jednoznačně určit, protože mnoho cizinců je pojištěno u českých zdra-
votních pojišťoven díky tomu, že pracují v českých firmách. 

Vzhledem k pandemii koronaviru bylo omezeno cestování a pohyb osob mezi státy. V roce 2020 jsme 
přesto ošetřili přes 250 cizinců-samoplátců. Samoplátci byli ponejvíce z Ruska, Ukrajiny, Rakouska, 
Německa, Slovenska, Polska, Rumunska, celkem jsme ošetřili samoplátce z více jak 30 zemí. Samo-
plátci ze zemí EU jsou cizinci, kteří nedoložili příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Většina cizinců, kteří 
přicházejí do ČR, jsou dnes již pojištěni u zdravotních pojišťoven.  

 

1.3 Provozní činnosti 

1.3.1 Specifikace a popis provozních činností 

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

1.3.1.1 Podatelna 

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

1.3.1.2  Pokladny 

V ZZS JmK bylo k 31. 12. 2020 celkem 9 pokladen, z toho 6 v českých korunách, jedna v EUR, jedna 
v USD a jedna v RSD. Z hlediska umístění se po jedné pokladně nacházejí v ÚO Blansko, Břeclav, 
Hodonín a Vyškov a 5 pokladen na ředitelství v Brně.  

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

1.3.1.3 Informačně komunikační činnosti 

Tyto činnosti zajišťuje informační a komunikační oddělení. Hlavní náplní jeho práce bylo zajištění pro-
vozu počítačové sítě po stránce hardwaru i softwaru, provoz radiového a telefonního spojení, telefon-
ních ústředen, drobné opravy elektrických zařízení na vozidlech a provoz záložních zdrojů elektrické 
energie na výjezdové základně v Brně-Bohunicích. Při údržbě zařízení zaměstnanci IKO spolupracovali 
s externími dodavatelskými firmami, specializovanými na příslušné činnosti. Pravidelně bylo prováděno 
měsíční vyúčtování telefonního provozu organizace. Dále zaměstnanci IKO zajišťovali průběžnou pod-
poru uživatelům výpočetní techniky, telefonních přístrojů a radiostanic. Prováděli operativní intenzivní 
testování dodaných aktualizací SW systémů před jejich uvedením do provozu, a to zejména systémů 
elektronické karty pacienta a mobilního zadávání dat. Podle požadavků jednotlivých vedoucích zaměst-
nanců organizace zpracovávali statistické sestavy, nezbytné pro řídící procesy v organizaci. Prováděli 
úpravy audio a videozáznamů potřebných pro organizaci, přičemž byla věnována zvýšená pozornost 
zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob. 

V závěru roku 2020 zaměstnanci IKO zajišťovali správu 67 ks serverů, 247 ks počítačů a notebooků, 
145 ks tabletů, 322 ks tiskáren, 140 ks záložních zdrojů, 67 ks WiFi prvků, 174 ks dalších síťových 
prvků, 171 ks služebních mobilních telefonů a 1.037 ks mobilních čísel (SIM karet). V porovnání s rokem 
2019 tedy ve správě přibylo 17 serverů, 25 tabletů, 42 tiskáren a téměř dvojnásobně stoupl počet slu-
žebních mobilních telefonů. 
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V roce 2020 plnili zaměstnanci IKO tyto úkoly: 

- spolupracovali při realizaci dodávek a uvedení do provozu nových sanitních vozidel, včetně vozidel 
s modernizovanou speciální zástavbou, 

- pokračovali v budování nové záložní radiokomunikační sítě ZZS JmK ve spolupráci s OKPV, 

- realizovali veřejné zakázky na poskytovatele datového propojení všech výjezdových základen orga-
nizace a prováděli výměny příslušných technologií bez negativního vlivu na chod organizace, čímž 
bylo dosaženo vyšší rychlosti a kvality datového propojení, 

- pokračovali v realizaci připojení organizace do monitoringu Kybernetického operačního centra, jako 
bezpečnostního monitorovacího centra Jihomoravského kraje a provedli nastavení procesu zasílání 
logů z IT infrastruktury ZZS JmK, 

- provedli nezbytné organizační a technické změny v souvislosti se změnou provozovatele vrtulníků 
pro LZS, včetně zajištění vybavení nově budované výjezdové základny LZS nezbytnou informačně-
komunikační technikou a její zprovoznění ve vládou stanoveném termínu 31.12. 2020,  

- zprovoznili výuková pracoviště a pracovní zázemí zaměstnanců vzdělávacího a výcvikového stře-
diska v Brně – Bohunicích, 

- realizovali přechod na příjem televizního signálu DVB-T2 na všech výjezdových základnách organi-
zace, 

- doplňovali nedostatkové osobní ochranné prostředky při realizaci protipandemických opatření, 
zvláště štíty, masky, držáky ústenek jejich výrobou na 3D tiskárně, 

- časté provádění úprav a nastavení informačních systémů dle nově definovaných potřeb, vyplývají-
cích z opatření na zvládnutí pandemické situace, 

- zajišťovali vyšší míru ochrany organizace proti kybernetickým útokům po realizaci projektu Kyberne-
tické bezpečnosti ZZS JmK ve spolupráci s NÚKIB a KOC JmK, realizovali mimořádná preventivní 
a bezpečnostní opatření po kybernetickém útoku na FN Brno a jiná zdravotnická zařízení, 

- zprovoznili všechny informační a komunikační technologie při dostavbě nové výjezdové základny v 
Hustopečích, 

- byly aktualizovány a centralizovány kamerové systémy na výjezdových základnách v Brně Bohuni-
cích, Černovicích a Ponavě, 

- bylo dosaženo neporovnatelně vyššího stupně zabezpečení datového centra ZZS JmK úspěšnou 
realizací výběrového řízení na dodávku plynového stabilního hasicího zařízení do hlavní serverovny 
organizace a jeho následnou instalací. Tím bylo dosaženo nejen vyššího stupně ochrany majetku 
organizace, ale hlavně vytvoření předpokladu pro udržení chodu informačních systémů organizace 
i v případě vzniku požáru v tomto mimořádně významném prostoru,  

- byla provedena implementace systému EDR, určeného k ochraně koncových stanic před škodlivým 
kódem a průnikem útočníka, který byl pořízen Kybernetickým operačním centrem pro KrÚ a organi-
zace řízené Jihomoravským krajem, 

- byl proveden upgrade klíčového účetního informačního systému Byznys včetně operačního a data-
bázového systému, 

- trvale aktivně se účastnili v řídícím výboru pro plánování národní strategie mobilních komunikací 
bezpečnostních a záchranných složek a krizového řízení při Ministerstvu vnitra ČR, 

- pokračovala spolupráce na ukončeném projektu Společně ke zdraví - společná přeshraniční spolu-
práce ve zdravotnictví mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, Jihomoravským krajem a Jihočeským 
krajem. 

1.3.1.4 Ostraha objektů 

Vysoká úroveň zajištění fyzické bezpečnosti objektů nově budovaných základen je dána platformou 
dálkového dozoru a správy elektronických zabezpečovacích systémů včetně kamerových, které jsou 
provozovány v režimu 24/7. Rozvoj systému elektronické kontroly vstupu a ostatních komponent elek-
tronického zabezpečovacího systému, včetně automatických systémů otevírání/zavírání bran a kame-
rových systémů, klade vysoké nároky na jejich monitoring, správu, servis a údržbu. Před dokončením 
budování v současnosti rozpracovaných 6 nových výjezdových základen proto byla přijata organizační 
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opatření k zajištění výkonu funkce správce fyzické bezpečnosti objektů, jehož definované povinnosti 
budou zapracované do pracovní náplně určeného investičního referenta.  

Na výjezdových základnách v Brně-Ponavě a Brně-Černovicích byly do systému zabezpečení instalo-
vány nové IP kamery, které výrazně zvýšily kvalitu přenášeného obrazu a jeho záznamu.  

U základen, které má ZZS JmK v nájmu, bohužel, přetrvává nižší úroveň zabezpečení, daná zpravidla 
přístupem majitelů daných nemovitostí.  

Vedení ZZS JmK v roce 2021 bude klástí větší důraz na dodržování obecně platných zásad fyzické 
bezpečnosti zaměstnanci na základnách, co je v oblasti jejich zabezpečení nejslabší článek.  

1.3.1.5 Úklid 

Mimořádný negativní vliv na zajišťování úklidu měla pandemická situace v ČR. Tato si vyžádala přijetí 
nadstandardních preventivních hygienických opatření, zahrnutých do denních úklidových prací k trva-
lému zajištění maximální možné ochrany zaměstnanců ZZS JmK před šířením koronaviru. Průběžně 
bylo kontrolováno dodržování těchto pravidel a  provádění dezinfekcí na jednotlivých pracovištích, a to 
jak způsob používání, tak i druhy dezinfekcí. Zjištěné problémy byly ihned řešeny na místě s příslušnými 
pracovníky, kteří provádějí úklid. 

U organizace je úklid zajišťován buď vlastními zaměstnanci ZZS JmK   (VZ Velká nad Veličkou, Šumná, 
Slavkov) nebo péčí majitele objektu (obec Pohořelice, Dům zdraví Mikulov, Středisko zdravotních a 
sociálních služeb Bučovice, ISŠA Brno) v ostatních sedmnácti lokalitách je úklid zajišťován smluvně 
externím dodavatelem služeb. S ohledem na pandemii koronaviru byly se všemi těmito subjekty úpravy 
pravidel úklidu projednány a případně řešeny v souladu s uzavřenými smlouvami. Sekundárním dopa-
dem bylo samozřejmě zvýšení nákladů na provádění úklidu. S ohledem na obtížnou dostupnost desin-
fekčních prostředků na trhu v době kulminace pandemické situace bylo nutné, aby ZZS JmK zajistila 
dodávku dezinfekčních roztoků z vlastních zásob. 

Byl také zpracován dezinfekční řád pro pobytové místnosti a kanceláře, který v návaznosti na praktické 
zkušenosti s řešením pandemické situace bude zapracováván do všech relevantních smluv jako jejich 
standardní součást a tím bude dosaženo jednotného postupu a používání dezinfekcí v souladu s hygi-
enicko-epidemiologickým řádem ZZS JmK v podobných případech. 

1.3.1.6 Údržba a opravy majetku 

Plnění úloh v této oblasti zajišťuje provozně technické oddělení. I tato oblast byla silně poznamenána 
důsledky pandemie. Mimořádně náročné úkoly vzešly v oblasti logistiky, protože bylo nutné zajišťovat 
téměř nepřetržitě rozvozy zdravotnického materiálu, léků, dezinfekcí a osobních ochranných prostředků. 
Pravidelné rozvozy, prováděné pracovníky centrálního skladu podle daného harmonogramu ZZS JmK, 
nestačily pokrýt potřeby materiálu, a proto byli do distribučních úloh zapojeni i provozně techničtí refe-
renti jednotlivých ÚO. Technici museli téměř denně vyjíždět k průběžnému doplňování zásob na výjez-
dových základnách, aby byla zajištěna činnost ZZS v mimořádných podmínkách. V oblasti údržby a 
oprav proto byly prováděny pouze činnosti nezbytně nutné pro udržení provozu. Předem plánované 
údržbářské a servisní činnosti se podařilo v omezeném rozsahu realizovat pouze  v krátkých obdobích 
uvolnění mimořádných opatření, kdy se řešily i nezbytné opravárenské úkony. Komplikace přinášela i 
omezená dostupnost potřebných náhradních dílů a součástek, daná uzavřením podstatné části doda-
vatelské sítě.  

K nejnáročnějším úkolům v této oblasti patřilo bezesporu řešení havárií, ke kterým v roce 2020 došlo: 

a) Na VZ Boskovice praskla vodovodní trubka v objektu bývalého skladu CO a způsobila vytopení ša-
ten zaměstnanců ZZS a v důsledku si vynutila výměnu podlahových krytin, opravu sádrokartonových 
příček, vymalování a výměnu části vybavení šaten. 

b) Na VZ Veselí nad Moravou v době přívalových dešťů došlo k ucpání splaškové kanalizace a násled-
nému vytopení šaten. Po sanaci prostoru bylo nutné provést výměnu části dlažby, opravu soklů a 
dezinfekci prostorů spojenou s vymalováním. 

c) Na VZ Brno Ponava došlo k ucpání odpadů, které sice díky včasnému odhalení nezpůsobilo zapla-
vení prostorů, ale s ohledem na kamerovým záznamem potvrzené neodstranitelné zanesení průtoč-
ného profilu trubek, bylo nutné provést jejich částečnou výměnu nebo frézování. 
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d) Na VZ Ivančice byl zjištěn trvalý velký únik otopného média ze systému a místo úniku bylo potvrzeno 
pod základovou deskou garáže. Současně došlo i k havárii jednoho ze 14 let starých kotlů, což si 
vynutilo radikální řešení rekonstrukce topného systému. 

Z dalších hlavních úkolů bylo splněno: 

VZ Brno Bohunice - výmalba společných prostor objektu, oprava požárního větrání, oprava nouzového 
osvětlení, výměna kompenzátorů ústředního topení v kotelně, výměna cirkulačního čerpadla TUV, mon-
táž odkládacích ploch v garážích, oprava osvětlení a zásuvky ve výjezdové garáži, úprava a malování 
místnosti technika a nové rozvody elektroinstalace, oprava povrchu parkovací plochy.  
Často se řešily problémy u výjezdových vrat,  z nichž k nejvážnějším patřila výměna řídící jednotky vrat 
č. 5,6,7,  výměna pružin u vrat č. 5, 6 a 7. Byla provedena výměna fotobuněk u vrat dezinfekční míst-
nosti. 

VZ Brno Černovice -  výměna prvků venkovního osvětlení, provedení oplocení příručního skladu. 

VZ Brno Ponava - proběhla oprava přepojení klimatizace-přepólování magnetů, výměna myčky nádobí 
na denní místnosti záchranářů, oprava venkovního osvětlení, oprava přepojení náhradního zdroje bu-
dovy. 

VZ Ivančice - byl proveden záklop obnaženého zdiva (provedeno z důvodu sanace vzlínavé vlhkosti),  
proběhla výměna kotle a části tepelného rozvodu po havárii, tím dosaženo mj. optimalizace vytápění, 
zahájení realizace doplnění rozhlasu v budově. 

VZ Pohořelice - proběhla výměna kuchyňské linky, výměna opotřebovaných válend.  

VZ Blansko - zde proběhly malířské a natěračské práce, výměna opotřebovaných okenních žaluzií, 
výměna podlahové krytiny a také obnova kuchyňské linky výměnou dvířek a pracovní desky značně 
opotřebovaných po 20 letech užívání.  Byla provedena oprava rozvodu tlakové vody a výměna otočného 
ramene v mycím boxu, renovace vizuálního značení přistávací plochy heliportu, základna byla dovyba-
vena dávkovači na desinfekci rukou a proběhla také příprava a stěhování prostor ordinace pro nového 
nájemníka. 

VZ Velké Opatovice - byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce výjezdové garáže – změna orientace vý-
jezdových vrat pro snadnější výjezd a výměna křídlových vrat za sekční.  

VZ Hustopeče - v roce 2020 jsme převzali do užívání novou budovu výjezdové základny, řešily se 
drobné opravy a reklamace, oprava vchodových dveří, čerpadla topení, zámky dveří, čtečky karet. Sou-
běžně byly fyzicky, účetně a i administrativně úspěšně vyřešeny všechny úkony, související s ukonče-
ním provozu z pronajatých prostorů a jejich zpětné předání  pronajímateli – Nemocnici Hustopeče p.o. 

VZ Znojmo - byl vyřešen problém s příjmem TV signálu, nainstalována nová anténa se zesilovačem. 
Byla přepažena místnost na ukládání odpadů kovovou uzamykatelnou stěnou a tím vytvořen nový skla-
dovací prostor a kolárna. Provedena úprava vlajkových  stožárů před budovou na otočné, čímž došlo 
k zajištění výrazně vyšší životnosti vyvěšených vlajek. Po náročných jednáních se podařilo zrealizovat 
odstranění stavebních závad na budově ve Znojmě firmou IMOS Brno, a.s. Tato firma provedla celkovou 
opravu omítky na schodišti a opravy prasklin po celé budově a další drobné reklamované práce. 

VZ Hrušovany nad Jevišovkou - pronajímatel prostoru, Město Hrušovany n.J., kompletně přepracoval 
sociální zařízení, nyní jsou k dispozici 2 WC a sprchový kout, také opravilo po připomínkách ze strany 
ZZS podlahu v garáži, která je nyní správně vyspádovaná a opatřená novou dlažbou, v garáží je nové 
odvětrání. Byly pořízeny nové válendy pro posádku ZZS, zakoupeno nové křeslo pro lékaře, zakoupeno 
a rozšířeno vybavení v garáži Hrušovany (kompresor, gola sada atd.) Podařilo se domluvit pronájem 
další, přilehlé místnosti od města Hrušovany a tím zajistit tolik potřebné skladovací prostory a šatnu pro 
zaměstnance. Do skladu byly zakoupeny regály a tím vytvořen solidní sklad zdravotního materiálu. 

VZ Veselí nad Moravou - zde byla provedena oprava kanalizace po zatečení do šaten (odkopání a 
výměna rozpadlého potrubí). 

VZ Hodonín - majitel budovy MV ČR, HZS JmK Hodonín zajistil opravu izolace střechy po zatečení do 
šaten a WC.  

VZ Vyškov - částečně bylo provedeno malování základny a byla provedena oprava střechy proti zaté-
kání. Provedena dlouhodobě plánovaná rekonstrukce kotelny. 

VZ Bučovice - do garáže byl instalován záložní zdroj pro napájení motoru pohonu velkoplošných vrat 
v případě přerušení dodávky elektrické energie na základnu. Tím odpadla případná nutnost obtížné a 
problematické ruční manipulace s vraty.  
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Dočasná výjezdová základna letecké záchranné služby - v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o ukon-
čení provozu vrtulníků pro LZS v Jihomoravském kraji od 1.1.2021 Leteckou službou PČR byl v závěru 
roku 2019 smluvně zajištěn pronájem objektu, plně vyhovujícího příslušné legislativě k provozování le-
tecké záchranné služby s novým provozovatelem, který vzejde z probíhajícího výběrového řízení. Bo-
hužel, v důsledku změny předpisů nadnárodního leteckého úřadu European Union Aviation Safety 
Agency (EASA) pro provoz mezinárodních letišť a heliportů, o kterých jsme se dozvěděli na jaře 2020, 
již nebylo možné zajistit  LZS z této základny ve vládou stanoveném rozsahu (24 hodin denně/365 dní 
v roce). Z toho důvodu byla okamžitě zahájena náročná jednání k zajištění nové základny. Jihomorav-
ský kraj uvolnil mimořádnou účelovou dotaci a v mimořádně krátké době se ve spolupráci s Letištěm 
Brno a.s. podařilo vybudovat dočasnou základnu pro provoz LZS v areálu letiště Tuřany. Současně byla 
zahájena jednání o vybudování trvalé základny LZS, která v Jihomoravském kraji dosud chybí. 

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 ochranné prostředky a 
desinfekční roztoky.  

V jednotlivých skladovaných položkách byly tyto obraty: 

- léky, ZM a OOP – pořízení 18.313 tis. Kč, výdej 12.870 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2020 – 
18.313 tis. Kč, 

- materiál a náhradní díly na vozidla – pořízení 2.720 tis. Kč, výdej 2.512 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 
12. 2020 – 703 tis. Kč, 

- prádlo a OOPP – pořízení 3.787 tis. Kč, výdej 3.266 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2020 – 3.053 
tis. Kč, 

- radiosoučástky – pořízení 48 tis. Kč, výdej 47 tis. Kč, konečná zásoba – 174 tis. Kč. 

- ochranné a desinfekční prostředky KP (covid sklad) - pořízení 8.354 tis. Kč, výdej 0 tis. Kč, konečná 
zásoba – 8.354 tis. Kč. 

V roce 2020 byly uzavřeny nové rámcové kupní smlouvy na léky a zdravotnický materiál se 14 novými 
dodavateli, a to s plněním do konce roku 2022. Dále bylo v platnosti dalších 12 rámcových kupních 
smluv, u nichž vyprší platnost 31.12.2021. 

V důsledku pandemie koronaviru spolupracovali úzce zaměstnanci centrálního skladu se zdravotním 
úsekem na zajišťování osobních ochranných prostředků a desinfekcí pro zaměstnance. Po těchto pro-
středcích byla abnormální poptávka a současně jich byl na trhu kritický nedostatek. Zároveň jsme do-
stávali dodávky OOP od MZ ČR a zřizovatele. Denně byly v dobách nouzového stavu řešeny jejich 
příjmy, okamžitý výdej ze skladu a jejich rozvoz na jednotlivé základny. Za celý rok nedošlo k situaci, že 
by zaměstnanci zůstali, byť jen krátkodobě, bez OOP. 

Druhá vlna koronaviru, která přišla koncem září a trvala až do konce roku, se kapacitně naprosto sho-
dovala s první vlnou. Opět se opakovalo navýšení příjmů a výdejů ochranných prostředků, desinfekce, 
lůžkovin apod. Na tyto větší objednávky zboží byl CS již částečně organizačně připraven, kdy již byly 
vytipovány spolehlivé firmy z první vlny pandemie. 

Na základě nařízení zřizovatele došlo od října 2020 k navýšení zásob OOP a desinfekcí v CS na dva 
měsíce. 

Během pandemie koronaviru jsme neustále řešili problémy s výpadky objednávek nasmlouvaných do-
davatelských firem. 

Pracovníci CS zajišťovali přijímání a vydávání zdravotní techniky a přístrojů na opravy a opětovné za-
vážení na ÚO ZZS.  

Na sklad byly přijaty a vydány očkovací látky proti spalničkám, hepatitidě A a chřipce k očkování za-
městnanců. 

V únoru 2020, v souvislosti s dokončením vzdělávacího a výcvikového střediska, došlo k redislokaci 
prostor CS, v rámci které byl mj. vytvořen samostatný sklad OOPP. Tento sklad je v současné době 
rozdělen na sklad nových OOPP a sklad použitých OOPP. Tím došlo k podstatné optimalizaci rozdělení 
skladových prostor a fyzickému oddělení klíčových kategorií skladovaného materiálu. Redislokace pro-
běhla bez omezení chodu CS. 
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Sklad OOPP zajišťoval během roku prostou obměnu a dovybavování zaměstnanců novými OOPP. Byla 
stanovena nová kolekce OOPP pro zaměstnance KZOS, která byla dodána do skladu a vydána za-
městnancům.  

Za loňský rok byl ze skladu OOPP vyloučen veškerý opotřebovaný, roztrhaný, zničený, obnošený oděv 
a stará zničená obuv. 

Pro vlastní distribuci materiálu z CS a skladu OOPP na jednotlivá ÚO je zavedena interní služba „mo-
torek“. V roce 2020 byla mj. využívána i k postupné obměně kyslíkových lahví, u kterých po několika 
zahořeních jejich vlastník (LINDE Gas, a.s.) zajišťoval výměnu ventilu za bezpečnostní.  

Pro službu motorku byli v loňském roce kromě zaměstnanců CS využíváni i zdravotničtí zaměstnanci, 
s nimiž byla uzavřena DPP, a to zejména v době pandemie a v letních měsících, pro extrémně velký 
objem přepravovaného materiálu a tím i zvýšenou četnost závozů zásobovacího materiálu. 

1.3.1.8 Ostatní činnosti 

Praní OOPP a prádla je dlouhodobě zajištěno externí společností na základě výsledků výběrového ří-
zení pro zajištění legislativních požadavků na praní OOPP a prádla pro zdravotnická zařízení. Součástí 
poskytovaných služeb je i pravidelný svoz špinavého prádla a OOPP ze základen a opětovný závoz 
OOPP a prádla vypraného. Svozy a rozvozy OOPP a prádla se provádí na VZ Brno Bohunice, Černovice 
a Ponava 2x týdně, na ostatních VZ 1x týdně. 

Opravy OOPP a prádla jsou řešeny dle jeho aktuálního stavu. Nejvíce problematické je zajišťování 
oprav součástek OOPP zdravotnických zaměstnanců, které jsou většinou vyrobeny z funkčních textilií 
a provedení oprav tak klade vyšší nároky na zručnost i materiální vybavení opravce. Starší oděvy bez 
záruky jsou řešeny menšími dodavateli, novější OOPP jsou zasílány k opravám dodavateli. 

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

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

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 541 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 4 084 

celkové náklady na obědy tis. Kč 4 084 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Ks 90.416 

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

z toho cena potravin Kč - 

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

Tab. č. 2 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2018 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 1.180 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    Dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 4.483 

celkové náklady na obědy tis. Kč 4 483 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 88.540 
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náklady na 1 oběd celkem Kč 80 Kč jednosměn.prov./120 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 2019 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 1.185 

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 5.016 

celkové náklady na obědy tis. Kč 5 016 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 86.763 

náklady na 1 oběd celkem Kč 80 Kč jednosměn.provoz/120 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 2020 

 

1.4 Technické činnosti 

1.4.1 Nově pořízená technika 

V roce 2020 byla pořízena nová technika investičního charakteru za 25.583 tis. Kč, konkrétně: 

-  monitory životních funkcí - 14 ks   .......................................................... 8.283 tis. Kč 
-  tablety do vozidel – 12 ks  ......................................................................... 956 tis. Kč 
-  přístroje pro automatickou desinfekci – 10 ks   .......................................... 799 tis. Kč 
-  velkokapacitní vozidlo pro MU – 1 ks  ..................................................... 5.961 tis. Kč 
-  sanitní vozidlo RLP s vybavením – 1 ks  ................................................. 4.091 tis. Kč 
-  osobní vozidlo referentské – 1 ks  ............................................................. 831 tis. Kč 
-  výpočetní technika k zajištění kybernetické bezpečnosti ........................ 2.964 tis. Kč, 
-  server – 1 ks  ............................................................................................ 201 tis. Kč 
-  stabilní hasicí zařízení serverovny – 1 ks  ................................................. 765 tis. Kč 
-  vozidlové radiostanice – 20 ks   ................................................................. 732 tis. Kč 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byla zařazena technika v celkové hodnotě 6.667 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 1.848 tis. Kč ( ambuvaky, ampulária, injektomaty, oxymetry, 
tonometry, vakuové dlahy, vakuové matrace, intraoseální vrtačky apod.); výpočetní a kancelářská tech-
nika za 2.118 tis. Kč (počítače, monitory, notebooky, tablety, tiskárny, záložní zdroje UPS apod.); tele-
fony za 527 tis. Kč; radiostanice ve výši 765 tis. Kč a provozní zařízení za 1.409 tis. Kč (kompresory, 
PIR detektory, kazetové fancoilové jednotky, venkovní a vnitřní kamery, termokamery apod.). 

Během roku 2020 bylo technicky zhodnoceno 1 sanitní vozidlo a 2 vozidla pro setkávací systém v hod-
notě 350 tis. Kč. 

1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství 

1.4.2.1 Energetika 

V roce  2020 bylo u měřených energií na VZ  spotřebováno celkem  1.183 MW elektrické energie, 1.093 
MW zemního  plynu, 5.258 m3 pitné vody a 969 GJ tepelné energie.  

Hlavním dodavatelem elektrické energie a plynu byl i v roce 2020 centrální  zadavatel  Jihomoravského 
kraje společnost CEJIZA, s.r.o. 
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V roce 2020 byly realizovány dvě výměny tepelných zdrojů (kondenzační plynové kotle) na VZ Vyškov 
a Ivančice. 

1.4.2.2 Odpadové hospodářství 

V roce 2020 naše organizace vyprodukovala celkem 70,9 tun odpadu, což je o 11,4 tun více, než v roce 
2019. Z celkového množství vyprodukovaných odpadů tvoří 19,8 tuny zdravotnický odpad, u kterého 
došlo k nárůstu produkce oproti předchozímu roku o 7,9 tuny. Příčinou tohoto jevu je masivní používání 
osobních ochranných prostředků zaměstnanci ZZS JmK po dobu pandemie koronaviru. 

V celé organizaci je zavedeno třídění odpadu. U výrobků, kde je možnost využít systému zpětného 
odběru výrobků s ukončenou životností jako jsou  elektrospotřebiče, baterie a zářivky, je tento systém 
plně využíván. Bohužel, v průběhu roku 2020 z důvodu nezájmu o starý papír došlo ke změně přístupu 

jeho odběratelů a v současnosti musíme za odvoz starého papíru platit obdobně jako za jiné druhy 
odpadu. 
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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. 2020 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 625 fyzických osob, přepočtený počet zaměst-
nanců činil 614,9. 

Ke dni 31. 12. 2020 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 630 fyzických osob, přepočtený počet za-
městnanců činil 617,0. 

Strukturu zaměstnanců ke 31. 12. 2020 zobrazuje následující graf: 

 

 
 
Graf č. 9 Struktura zaměstnanců ke 31.12.2020                                                          

K 31. 12. 2020 bylo v pracovním poměru 74,15 lékařů, jejich celková potřeba pro zajištění provozu 
v roce 2020 však byla 92,0 lékařů. Rozdíl mezi potřebou a skutečným počtem lékařů v pracovním po-
měru byl doplněn o lékaře, kteří pracují na základě dohod o pracovní činnosti a přesčasovou prací. 

Oproti roku 2019 se celkový počet lékařů nezměnil. Personální situace v kategorii lékařů se jeví jako 
stabilizovaná. Organizace nadále velmi dobře spolupracuje s externími lékaři, se kterými jsou uzavírány 
dohody o pracovní činnosti mimo jejich pracovní poměr a přesčasovou prací zaměstnanců v pracovním 
poměru.  

Průměrný věk lékařů, pracujících v organizaci v pracovním poměru, byl ke konci roku 2020 49,7 roků a 
podíl lékařů v důchodovém věku představoval 11 % z jejich celkového počtu. 

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

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

lékař 

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

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

všeobecná sestra 

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

pediatrická sestra, člen VS ZZS 

zdravotnický záchra-
nář 

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

člen VS ZZS 

řidič vozidla ZZS 

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

člen VS ZZS 

THP 

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

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

ostatní zaměstnanci 
úklid, telefonní mechanik, údržba, 
sběr prádla 

úklid, sběr prádla 

Tab. č. 5 Dohody mimo pracovní poměr 

2.3 Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách  

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

2.4 Zdůvodnění nárůstu platů oproti předchozímu období 

Objem vyplacených prostředků na platy se oproti roku 2019 zvýšil o 91.085 tis. Kč. K tomuto navýšení 
došlo především z důvodu vyplacení mimořádných odměn za zvládnutí jarní vlny epidemie covid-19. 
Dále pak došlo ke zvýšení platových tarifů s účinnosti od 1. 1. 2020, zákonných platových postupů a 
vyplacení příspěvků za výjezdovost. Navýšení platových tarifů se pak dále promítá ve všech dalších 
příplatcích, náhradách apod.   

Oproti roku 2019 došlo k poklesu čerpání prostředků OON o 1.534 tis. Kč. K poklesu došlo z důvodu 
omezení vlastní činnosti v oblasti poskytování zdravotnických asistencí, lektorské činnosti a takřka kom-
pletně zrušených cvičení a školení na mimořádné události a interního vzdělávání. Celkově vyplacené 
náklady na OON dosáhly částky 17.682 tis. Kč. Z této částky připadá 1.191 tis. Kč na odborná školení 
zaměstnanců v rámci krizové připravenosti na mimořádné situace a krizové stavy a na součinnost 
s ostatními složkami IZS a dále pak na úhradu nákladů souvisejících s účasti zaměstnanců na mimo-
řádných cvičeních složek IZS. Na odchodném pro zdravotnické pracovníky dle platné legislativy bylo 
vyplaceno 1.543 tis. Kč. 
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2.5 Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům 
za sledované období 

2.5.1 Dodržování bezpečnosti práce 

Aby byly dodrženy zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP i v období nejpřísnějších karan-
ténních opatření, muselo dojít ke změnám v jejich zajištění. Nebylo možné zajistit školení dodavatel-
ským způsobem, prováděné pro početné skupiny zaměstnanců. U některých typů školení jsme proto 
přešli na e-learningový způsob jeho zabezpečení. Aktuální problémy jsme řešili ve spolupráci s bezpeč-
nostním technikem s využitím počítačové a mobilní komunikační techniky. Standardní provádění perio-
dických komplexních prověrek stavu BOZP na jednotlivých VZ bylo také narušeno a poznamenáno 
pandemickou situací, takže se tyto prověrky prováděly v podmínkách minimalizace osobního kontaktu 
zaměstnanců s prioritní úlohou na zajištění jejich bezpečnosti a současně splnění kontroly hlavních ob-
lastí BOZP. Po vyhlášení nouzového stavu v ČR jsme u některých výjezdových základen upustili od 
provádění fyzické kontroly pracovišť a byla provedena jen elektronická kontrola dokumentace. 

Pandemická situace rozšířená nejen v Evropě, ale téměř v celém světě přináší mj. i jiný pohled na vy-
hledávání a posuzování rizik, jejich identifikaci, vyhledávání, posuzování a hodnocení ve vztahu k jejich 
působení a možnostem ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Stoupá míra odpověd-
nosti zaměstnavatele i za všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. V na-
stávajícím období, bude zřejmě orientace komplexních prověrek směřovat do oblasti distančního vzdě-
lávání, práce z domova apod. 

2.5.2 Komentář k pracovním úrazům 

V roce 2020 došlo celkem k 16 pracovním úrazům. Z tohoto počtu se zaměstnancům výjezdových zá-
kladen v Brně staly 4 pracovní úrazy, což souvisí s vyšší četností výjezdů. Průběžně byly odškodňovány 
pracovní úrazy, které vznikly v roce 2019 a nároky na náhradu škody přešly do období roku 2020. Cel-
kově počet pracovních úrazů oproti roku 2019 vzrostl o 7, což je o téměř o 80 %. Důvodem nárůstu je 
nutnost oblékat a nosit ochranné osobní prostředky proti koronaviru, což znesnadňuje pohyb záchra-
nářů.  

Příčiny úrazů byly velmi různorodé – jsou dány charakterem práce v terénu, v noci, při špatném osvět-
lení, ve stísněných prostorových podmínkách, apod. Napadení agresivním pacientem zapříčilo vznik 1 
pracovního úrazu s pracovní neschopností. Mezi další příčiny vzniku úrazů řadíme především podklouz-
nutí 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 in-
formováním o příčinách PÚ a doporučené prevenci zaměstnanců v rámci provozních porad a školení 
BOZP. Zbývající úrazy měly jiný, blíže nespecifikovaný charakter, který souvisel s výkonem pracovní 
funkce. Vlivem všech těchto úrazů došlo především ke zhmožděninám zádového svalstva, horních a 
dolních končetin. 

Jednou z priorit organizace je neustálé hledání možností ke snižování pracovních úrazů a přijímání 
vhodných opatření k eliminaci nejčastějších příčin, kterými jsou uklouznutí, poranění horních končetin a 
zádového svalstva v důsledku přetěžování těchto partií. V rámci prevence vzniku úrazů pracuje komise 
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. 
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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 2020 vliv tyto skutečnosti: 

- největší vliv měla pandemie covid-19, 

- omezení činnosti v oblasti interního vzdělávání, výcviku pro mimořádné události, zdravotnických 
asistencí, stáží, 

- navýšení tarifních platů zaměstnanců od 1. 1. 2020, 

- získání prostředků na projekt Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služba Jihomorav-
ského kraje, 

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

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod, 

- dokončení stavby nové VZ v Hustopečích, 

- příprava výstavby nových výjezdových základen v Kyjově, Veselí n. M., Boskovicích, Slavkově, Bu-
čovicích, Mikulově a technického zázemí v Brně-Bohunicích. 

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace 

V roce 2020 ovlivnily chod organizace tyto mimořádné vlivy:  

- zvýšené náklady a výdaje, které souvisejí s pandemií koronaviru. Byly to zvýšené osobní náklady na 
mobilní odběrové týmy, biohazard tým, navýšení počtu zaměstnanců na KZOS, odměny od MZ ČR 
za 1. vlnu koronaviru, na pořízení osobních ochranných prostředků a desinfekčních prostředků, cel-
kový objem činil 115 mil. Kč, 

- snížené výnosy za zdravotnické asistence, stáže a výuku první pomoci z důvodu omezení činnosti 
v důsledku epidemie covid-19, 

- navýšení tarifních platů zaměstnanců od 1. 1. 2020, 

- získání prostředků z fondů EU na projekt Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, 

- dokončení výjezdové základny v Hustopečích, 

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

- dotace Statutárního města Brna na pořízení sanitního vozidla RLP s vybavením, 

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod, 

- dary od firem a veřejnosti. 

I v roce 2020 byla realizována úsporná opatření prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na nejrůz-
nější komodity a služby a opatření ke zvýšení efektivity provozu s výjimkou pořizování ochranných a 
desinfekčních prostředků v nouzovém stavu v souvislosti s epidemií covid-19.  

3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 

Z hospodaření roku 2020 vznikl zisk ve výši 9.944 tis. Kč, z toho zisk ve výši 9.847 tis. Kč v hlavní 
činnosti a zisk ve výši 97 tis. Kč v doplňkové činnosti. Zisk bychom chtěli převést do rezervního fondu. 
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3.4 Výnosy  
(viz tab. č. 5 a 6) 

V roce 2020 byly vytvořeny výnosy v objemu 863.352 tis. Kč, což je o 20,2 % více jak v roce předchozím. 
Vlastní výnosy (bez příspěvku na provoz od zřizovatele a dotací MZ ČR) činily 309.588 tis. Kč, což je o 
2,6 % více jak v roce 2019. Vlastní výnosy tvoří 36 % z celkového objemu výnosů. 

Největší položkou ve vlastních výnosech byly tradičně výnosy z prodeje služeb (poskytování předne-
mocniční neodkladné péče, školení první pomoci, stáže), a to v celkové výši 291.826 tis. Kč, což je o 
8,7 % více, jak v roce předchozím.  

Výnosy za služby ve výši 290.682 tis. Kč se skládají z těchto položek: 

-  výnosy od zdravotních pojišťoven  .........................................................  288.257 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické služby od samoplátců  ............................................ 1.249 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické asistence  ................................................................. 310 tis. Kč 
-  výnosy za školení první pomoci  ..................................................................... 216 tis. Kč 
-  výnosy za ostatní služby  ............................................................................... 650 tis. Kč 

Na výnosech z veřejného zdravotního pojištění v celkovém objemu 288.257 tis. Kč se podílely zdravotní 
pojišťovny takto: 

-  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  .....................................................  178.623 tis. Kč 
-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ................................................................  18.555 tis. Kč 
-  Česká průmyslová ZP  .............................................................................  26.166 tis. Kč 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ............................................. 9.807 tis. Kč 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ................................................................ 146 tis. Kč 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  .................................................................... 48.573 tis. Kč 
-  Revírní bratrská pokladna  .......................................................................... 6.387 tis. Kč 

Výnosy od zdravotních pojišťoven se zvýšily i přes snížení počtu výjezdů díky navýšení hodnoty bodů 
u vykazovaných výkonů ve 2. pololetí roku 2020. Počet výjezdů se ale oproti roku 2019 se snížil o 3,2 
%. Výnosy od ZP se navýšily oproti roku 2019 o 8,8 %, což představuje částku 23.400 tis. Kč. Výnosy 
od zdravotních pojišťoven představují 33,4 % celkových výnosů.   

 

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

Výnosy z pronájmu dosáhly objemu 1.144 tis. Kč, což je stejně, jak v roce předchozím. Z této částky 
činí výnosy z nájemného nemovitostí 821 tis. Kč, pronájmu movitých věcí 49 tis. Kč a výnosy za služby 
související s pronájmem 274 tis. Kč. ZZS JmK pronajímá nebytové prostory v objektech v Blansku, Ve-
selí nad Moravou a Horní Lhotě. 

Ostatní výnosy ve výši 17.409 tis. Kč jsou tvořeny hlavně náhradami za manka a škody od pojišťoven 
z důvodu převážně dopravních nehod ve výši 3.130 tis. Kč, čerpání fondů ve výši 972 tis. Kč na pořízení 
vybavení pracovišť z darů a ostatními výnosy v objemu 13.307 tis. Kč, z čehož 13.098 tis. Kč představují 
proúčtované osobní ochranné prostředky pro zaměstnance před pandemií koronaviru z darů.  

Finanční výnosy v objemu 353 tis. Kč jsou tvořeny úroky přijatými od bank ve výši 327 tis. Kč a kurzo-
vými rozdíly, které představují částku 26 tis. Kč. 

Příspěvek bezúčelový na provoz od zřizovatele jsme obdrželi ve výši 439.995 tis. Kč. Oproti roku 2019 
byl příspěvek na provoz navýšen o 8,3 % a jeho podíl na celkových výnosech je 51 %.   
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Na počátku roku byl schválen bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 415.995 tis. Kč. Během roku byl 
navýšen, a to v září o 20.000 tis. Kč na 435.995 tis. Kč.  

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky, a to na: 

- pořízení nové kolekce OOPP ve výši 2.000 tis. Kč, 

- obnovu zdravotnické techniky s charakterem DDHM ve výši 2.000 tis. Kč. 

V roce 2020 jsme obdrželi provozní prostředky v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., na krizo-
vou připravenost ve výši 5.920 tis. Kč. 

Dále jsme obdrželi 2 dotace v souvislosti s epidemií koronaviru, a to 88.346 tis. Kč na odměny pro za-
městnance, kteří se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou ČR a 
mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v době řešení epidemie COVID-19 na 
území Jihomoravského kraje za období 1. 3. 2020 – 31. 5. 2020. Druhá dotace ve výši 545 tis. Kč byla 
určena na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů.  

Finanční prostředky ve výši 18.958 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 853.408 tis. Kč, což je o 18,8 % více jak 
v předchozím roce.   

Spotřeba materiálu činila 36.781 tis. Kč, což je o 11,6 % méně než v roce 2019.  

Spotřeba materiálu zahrnuje: 
-  léky  ............................................................................................................ 2.510 tis. Kč 
-  medicinální plyny  ......................................................................................  3.224 tis. Kč 
-  zdravotnický materiál ...............................................................................  12.705 tis. Kč 
-  pohonné hmoty a mazadla  ......................................................................  12.075 tis. Kč 
-  náhradní díly na zdravotnické přístroje  .........................................................  435 tis. Kč 
-  materiál na opravy a údržbu vozidel  ..........................................................  2.410 tis. Kč 
-  ostatní materiál  .........................................................................................  3.422 tis. Kč 

Náklady na energie tvořily částku 6.050 tis. Kč, což je o 3,3 % více,  jak v minulém roce. Z toho spotřeba 
elektrické energie činí 4.838 tis. Kč a spotřeba plynu 1.210 tis. Kč. 

Ostatní neskladovatelné dodávky byly spotřebovány za 1.454 tis. Kč, což je o 4,5 % více jak v roce 
předchozím. Z toho spotřeba vody byla za 402 tis. Kč a tepla za 1.052 tis. Kč.  

V oblasti služeb dosáhly náklady 44.901 tis. Kč, což je navýšení o 11,5 % oproti roku 2019.  

Náklady na opravy a údržbu představují částku 15.875 tis. Kč, což je navýšení o 28,5 % jak v roce 
předchozím. Z toho na stavební opravy a údržbu činily 2.736 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy 
vozidel, na které byly vynaloženy prostředky ve výši 11.107 tis. Kč, což je nárůst o 39,2 %, z toho 1.887 
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tis. Kč v souvislosti s dopravními nehodami. Navýšení nákladů na opravy souvisí s větším počtem do-
pravních nehod a s pomalou obměnou sanitních vozidel, která se zpozdila i díky koronaviru.  

Během roku 2020 probíhala běžná údržba a opravy nemovitostí. Většími opravami byla oprava parko-
vací plochy za 179 tis. Kč, oprava podlah za 89 tis. Kč a výmalba společných prostor na VZ Bohunice 
za 145 tis. Kč.  

Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 1.628 tis. Kč. Pokles oproti roku 2019 je o 19,1 %, což souvisí 
s omezením pracovních cest. 

Náklady na reprezentaci byly vynaloženy ve výši 36 tis. Kč.  

Ostatní služby představují částku 27.362 tis. Kč, což je navýšení o 6,4 %.  

Z ostatních služeb představují největší položky náklady na: 

-  údržba software  ........................................................................................  4.734 tis. Kč 
-  telekomunikační služby  .............................................................................  4.501 tis. Kč 
-  pronájem nemovitostí  ................................................................................. 1.912 tis. Kč 
-  nájemné movitých věcí – kyslíkových lahví .................................................  3.040 tis. Kč 
-  dodavatelský úklid .....................................................................................  4.332 tis. Kč 
-  dodavatelské praní prádla  .........................................................................  1.182 tis. Kč 
-  poradenské a právní služby  .........................................................................  745 tis. Kč 

Osobní náklady v objemu 712.550 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2019 o 23,8 % a členily se na: 

-  platy ......................................................................................................  486.656 tis. Kč 
-  OON  ........................................................................................................ 18.046 tis. Kč 
-  sociální a zdravotní pojištění ................................................................... 167.742 tis. Kč 
-  příspěvky na stravné  .................................................................................. 5.016 tis. Kč 
-  jednotný příděl do FKSP  ............................................................................ 8.415 tis. Kč 
-  OOPP  ........................................................................................................ 3.526 tis. Kč 
-  závodní preventivní péči  ............................................................................... 506 tis. Kč 
-  povinné úrazové pojištění zaměstnanců ...................................................... 2.041 tis. Kč 
-  náklady na vzdělávání zaměstnanců .............................................................. 714 tis. Kč 
-  náklady na ochranné prostředky ............................................................... 19.888 tis. Kč 

Limit na platy ve výši 493.986 tis. Kč byl vyčerpán v objemu 486.656 tis. Kč, tj. na 98,5 %.  

Osobní náklady jsou největší položkou celkových nákladů a tvořily 83,5 % z celkových nákladů. Na výši 
osobních nákladů mělo vliv v roce 2020 několik faktorů. Největší vliv mělo přiznání odměn zaměstnan-
cům za plnění úkolů v době epidemie covid-19 ve výši 88.346 tis. Kč, dále navýšení tarifních platů k 1. 
1. 2020, které představuje částku 20.829 tis. Kč, z toho navýšení tarifních platů o 15.291 tis. Kč a ostatní 
zákonné sociální náklady 5.538 tis. Kč.   

Položka OON zahrnuje zejména odměny z dohod o pracovní činnosti a provedení práce za poskytování 
PNP lékaři. Na školení v problematice krizové připravenosti při mimořádných událostech bylo vyčerpáno 
pouze 1.191 tis. Kč, oproti roku předchozímu je to o  61,2 % méně, za což může omezení interního 
vzdělávání díky pandemii koronaviru. 

Náklady na stravné představují částku 5.016 tis. Kč. V roce 2020 jsme navýšili podíl organizace na ceně 
stravenky.  

V položce OOPP jsme vynaložili 3.526 tis. Kč, což je o 47,7 % méně než v roce předchozím. Důvodem 
je příprava nového systému koloběhu OOPP. 

Daně a poplatky dosáhly výše 49 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 2 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 
47 tis. Kč. 

Ostatní náklady ve výši 1.022 tis. Kč sestávaly z nákladů na: 
- manka a škody za totální havárie vozidel  ......................................................  807 tis. Kč 
- pojištění majetku  .............................................................................................  65 tis. Kč 
- ostatní jiné náklady .....................................................................................    150 tis. Kč. 

Odpisy majetku činily 50.527 tis. Kč. Z toho odpis dlouhodobého majetku 43.124 tis. Kč, náklady z vy-
řazených pohledávek 92 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v ceně od 500 do 40.000. Kč 
7.311 tis. Podrobný rozpis pořízeného majetku viz kap. 5. 

Finanční náklady představují hodnotu 17 tis. Kč a zahrnují kurzové ztráty zejména při přepočtu úhrad 
od cizinců – samoplátců a při platbě pojištění na Slovensko za zaměstnance, kteří mají hlavní příjem ve 
Slovenské republice. 
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Dále byla srážena bankami daň z příjmů z úroků na běžných účtech ve výši 65 tis. Kč. 

 
 
Graf. č. 14 Podíl jednotlivých složek nákladů 

3.5.1  Zakázky v rozsahu nad 50 tis. Kč 

Během roku 2020 byly vyhlášeny tyto veřejné zakázky: 

1. veřejné zakázky malého rozsahu od 50 tis. do 200 tis. Kč bez DPH: 

Celkem jsme realizovali 57 výběrových řízení, z nichž bylo 10 zrušeno. 

Byly to: 

Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená v Kč 

bez DPH 

Servisní technická kontrola tepelného čerpadla 129 500,00  

Prověřovací studie stavby - Rekonstrukce a dostavba výjezdové zá-
kladny ZZS JmK, p. o. v Tišnově  

148 000,00  

Oprava zpevněné plochy u nájezdové rampy Brno-Bohunice 144 796,84  

Prodloužení podpory WhatsUp 56 000,00  

Extenční dlahy 2020 – 2022 72 000,00  

Fixace hlavy 2020 – 2022 81 480,00  

Elektrické odsávačky 2020 – 2022 148 260,00  

Tonometry aneroidní 2020 – 2022 214 890,00  

Malování prostor ZZS JmK Brno Bohunice 119 830,00  

Pozáruční servis plicních ventilátorů MONNAL 31 920,00  

Dodávka hrudních punkčních setů/Cook Emergency Pneumothorax Set 82 500,00  

Jednorázové LiMnO2 baterie k AED Lifepak 1000 194 379,90  

Pozáruční servis elektrických odsávaček Laerdal 14 320,00  

Pozáruční servis injekčních dávkovačů ID 20/50 55 840,00  

Pozáruční servis injekčních dávkovačů SN 50C6 158 600,00  

Pozáruční servis injekčních dávkovačů AGILIA 144 950,00  

Jednorázové nepudrované rukavice z latexu 118 677,69  

Dezinfekce 121 900,82  

Jednorázové nitrilové pudrované rukavice 70 388,43  

Jednorázové obleky – ponča 133 500,00  

Jednorázové latexové nepudrované rukavice 176 800,00  

Úprava příček v respiriu Bohunice 97 629,40  

Výměna podlahové krytiny 73 847,00  

Jednorázové LiMnO2 baterie k AED Lifepak 1000 194 379,90  

Pozáruční servis elektrických odsávaček Accuvac Basic a Lite 144 800,00  
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Jednorázové vaky na sekrety 2021 - 2022 141 750,00  

Elektrický paletový vozík 119 800,00  

Nákup softwarů 188 984,00  

Úprava hromosvodů VZ Brno-Ponava 102 715,78  

Jednorázové vyšetřovací rukavice - nitrilové 115 200,00  

Jednorázové vyšetřovací rukavice - nitrilové 159 010,80  

Přenosný ultrazvukový přístroj 147 107,40  

Ústenky  140 400,00  

Rychlý test Panbio Covid-19 antigen 62 500,00  

Nitrilové jednorázové rukavice vel. XL 126 000,00  

Základy pro sklad hořlavých kapalin LZS 92 121,25  

Nákup funkčního prádla pod ochranné jednorázové oděvy 119 200,00  

Úklid VZ Hrušovany nad Jevišovkou 61 200,00  

Televizory na výjezdové základny II 99 774,00  

Kuchyňské spotřebiče na výjezdové základny II 178 910,25  

Vybavení do posiloven VZ 147 415,00  

Nitrilové rukavice - XL 117 000,00  

Jednorázové ochranné overaly 79 200,00  

Prodloužení podpory centrálního firewalu na 1 rok 79 460,00  

Audit účetní závěrky za rok 2020 110 000,00  

Prodloužení podpory Veem 61 093,20  

 

2. Veřejné zakázky nad 200 tis. Kč do 2 mil Kč bez DPH 

Celkem jsme realizovali 84 výběrových řízení, z toho bylo 9 zrušeno. 

Byly to: 

Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená v 

Kč bez DPH 

Infuzní roztoky 651 942,00 

Polygon pro výcvik řidičů 2020 - 2022 42 350,00 

Desinfekce 2020 394 089,20 

Odtahy vozidel 2020 - 2022 453 013,60 

Servis garážových vrat a bran 2020 - 2024 328 800,00 

Letní pneumatiky 2020 376 180,00 

Pacientské okruhy k Medumat Easy 354 000,00 

Revize elektroinstalací sanitních vozidel a vozíků pro MU 350 640,00 

Servis a opravy výdejníků Waterlogic 380 000,00 

Rekonstrukce garáže VZ ZZS Velké Opatovice III 447 352,00 

Ampulária a batohy 2020 - 2022 642 450,00 

Vakuové dlahy a matrace 2020 - 2022 288 780,00 

Schodolezy 2020 - 2022 365 400,00 

Pozáruční servis zdravotnické techniky 2020 - 2024 117 200,00 

Jednokanálové injekční dávkovače 2020 - 2022 208 500,00 

Pozáruční servis přístrojů pro defibrilaci a masáž srdce 2020 - 2022 700 000,00 

Revize a kontroly protipožárních zařízení 2020-2024 233 136,00 

Odsávačky a ambuvaky 2020 - 2022 232 572,00 
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Přístroje pro automatickou desinfekci 660 000,00 

Ochranné kombinézy 218 408,75 

Úklid výjezdové základny Hustopeče 13 558,57 

Respirátory a ústenky 326 600,00 

Jednorázové fixační límce 537 210,00 

Popáleninové roušky 2020 - 2022 152 800,00 

Intravenózní kanyly 807 974,13 

Pomůcky k odběru a aplikaci 2020 - 2021 569 549,20 

Laryngeální masky 2020 - 2022 512 736,00 

Respirátory KN 95 642 000,00 

Respirátory FFP3 275 000,00 

Funkční prádlo pod ochranné jednorázové oděvy 894 000,00 

Stabilní hasicí zařízení 578 596,00 

Výměna kotle VZ Vyškov 593 030,80 

Technické vozidlo (pick up) 699 800,00 

Rekonstrukce parkovacích ploch na VZ Brno Bohunice 650 712,74 

Jednorázové lůžkoviny  1 555 700,00 

Dýchací okruhy Oxylog 1 424 780,00 

Pacientské okruhy Medumat 2021 - 2022 993 600,00 

Pozáruční servis plicních ventilátorů Medumat 490 000,00 

Pozáruční servis pulzních oxymetrů 315 680,00 

Pozáruční servis plicních ventilátorů Oxylog 569 600,00 

Provozní budova letecké záchranné služby 3 549 548,00 

Přístřešek pro uskladnění nádrží 312 443,00 

Provozní náplně do vozidel 2021 - 2024 538 318,00 

Jednorázové vyšetřovací rukavice 858 528,00 

Ruční radiostanice MATRA 632 000,00 

Oděvy pro dispečink 404 003,00 

Dodávka zimních pneumatik  933 910,00 

Dodávky zdravotnického materiálu 2021 - 2022 - 10 smluv 1 220 000,00 

Sady pro koniopunkci 2021 - 2022 175 200,00 

Pomůcky pro oxygenoterapii 2021 - 2022 301 540,00 

ZZS Jihomoravského kraje - krizová aplikace pro mobilní telefony – 
2018 

782 000,00 

Autobaterie 2021 - 2022 308 100,00 

ZZS Jihomoravského kraje - pokročilý simulátor New born - 2020 1 230 000,00 

ZZS Jihomoravského kraje - záložní radiokomunikační síť - 2020 1 214 798,00 

Prostředky pro doplňování pohonných hmot na základně LZS II 246 000,00 

Letecké přilby pro TCM II 552 156,00 

Úklid výjezdové základny Vyškov 33 900,00 

Ústenky 117 000,00 

Pes záchranář 261 157,03 

Biochemický analyzátor 194 680,00 

Respirátory FFP2 bez výdechového filtru 218 000,00 
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Respirátory FFP3 s výdechovým filtrem 527 165,00 

Jednorázové rukavice 378 580,00 

Desinfekce 2021  791 090,00 

EKG snímací elektrody 2021 - 2022  495 000,00 

Vozidlové radiostanice MATRA 958 740,00 

ZZS Jihomoravského kraje - osobní vozidlo typu SUV - 2020 – II 1 650 000,00 

Elektroinstalace pro výbušné prostředí na základně LZS 222 950,00 

Jednorázové rukavice 450 000,00 

Videolaryngoskopy 661 500,00 

Zajištění provozu LZS 455 003,00 

Nanomasky 340 522,56 

FFP2 bez východového filtru 138 000,00 

3. Veřejné zakázky nad 2 mil Kč bez DPH 

Celkem jsme zrealizovali 4 veřejné zakázky. 

Byly to: 

Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená v 

Kč bez DPH 

Datové propojení pracovišť 5 998 560,00  

Monitory životních funkcí 6 846 000,00  

Sanitní vozidlo RLP 2 990 000,00  

Příslušenství k defibrilátorům LIFEPAK 13 598 680,00  

 

3.6 Finanční majetek 

Ke dni 31. 12. 2020 byl stav finančního majetku následující: 

1.  finanční prostředky na bankovních účtech celkem   ................................  59.723 tis. Kč 

 z toho:  běžný účet u MONETA Money Bank, a.s.  .................................  58.721 tis. Kč 

              běžný účet u Komerční banky, a.s.  .............................................  1.002 tis. Kč 

2.  finanční prostředky na bankovním účtu FKSP ..........................................  3.599 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  ..................................................................  286 tis. Kč 

4.  ceniny  .........................................................................................................  38 tis. Kč, 
přičemž ceninami byly v ZZS JmK 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. 2020 dosáhla výše 30.038 tis. Největší objem pohledávek představují pohle-
dávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 28.652 tis. Kč. Jejich výše během roku souvisela s objemem 
provedených a vykázaných výkonů. Zdravotní pojišťovny hradily ve lhůtách splatnosti. Výše pohledávek 
po splatnosti je 588 tis. Kč. Stále nevyřízenou je částka 324 tis. Kč za Vojenskou ZP, o kterou se vede 
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soudní spor. Další dlouhodobě neuhrazenou pohledávkou je pohledávka 177 tis. Kč, která je předmětem 
soudního vymáhání, dále drobné pohledávky za poskytnutí PNP samoplátcům ve výši 55 tis. Kč, z toho 
cizincům ve výši 45 tis. Kč.  

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

Závazky jsme k 31. 12. 2020 evidovali v celkové výši 95.196 tis. Kč. Největšími položkami jsou: částka 
37.677 tis. Kč, která představuje závazky vůči zaměstnancům z titulu vyúčtování platů za prosinec a s 
tím související závazky ke zdravotním pojišťovnám ve výši 6.891 tis. Kč, správě sociálního zabezpečení 
ve výši 15.522 tis. Kč, finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů ve výši 8.684 tis. Kč. Dále to byla DPH 
za prosinec 2020 ve výši 230 tis. Kč (hlavně přenesená daňová povinnost u stavebně-montážních 
prací). Ve vztahu k našim dodavatelům jsme měli závazky ve výši 16.552 tis. Kč. Největšími položkami 
z oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou částky za dodávky dlouhodobého majetku koncem 
roku 2020 se splatností v lednu 2021. 

ZZS JmK platila během roku své závazky ve lhůtách splatnosti.  

K 31.12.2020 vedla ZZS JmK celkem 27 soudních řízení v různé jejich fázi. Z celkového počtu se 11 
soudních řízení týkalo náhrady škody, ve zbytku pak vesměs vymáhání úhrad za provedené služby a 
jeden pracovněprávní spor. 

3.7.3 Odpis pohledávek 

V roce 2020 jsme odepsali do nákladů pohledávky v celkové výši 92 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 
zejména odpis spoluúčastí na dopravních nehodách, které neuhradila pojišťovna, u kterých nebylo pro-
kázáno zavinění člověkem, ale zvířetem, které se dostalo do kolize s vozidlem ZZS JmK nebo byl viník 
neznámý. Ve dvou případech byly odepsány pohledávky za cizinci, kdy náklady na vymáhání by převý-
šily samu 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  ................................................................   29 dnů 
-  Česká průmyslová pojišťovna  .................................................................   20 dnů 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ..........................................  14 dnů 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ...........................................................  15 dnů 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  ...................................................................  23 dnů 
-  RBP, zdravotní pojišťovna  .......................................................................  15 dnů 

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

V roce 2020 jsme obdrželi příspěvek na provoz od zřizovatele bez určení účelu ve výši 435.995 tis. Kč.  
Na počátku roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 415.995 tis. Kč. Ten byl navýšen v září o 
20.000 tis. Kč.  

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky v celkové výši 4.000 tis. Kč, z toho na:  

- pořízení nové kolekce OOPP ve výši 2.000 tis. Kč, 

- obnovu zdravotnické techniky s charakterem DDHM ve výši 2.000 tis. Kč, 

Všechny účelově určené příspěvky na provoz byly spotřebovány. 

Zřizovatel nám rovněž schválil investiční příspěvky na: 

- pořízení 10 ks monitorů životních funkcí ve výši 6.000 tis. Kč, 

- pořízení stabilního hasicího zařízení pro serverovnu ve výši 1.143 tis. Kč, 

- pořízení 10 ks přístrojů pro automatickou desinfekci ve výši 800 tis. Kč, 

- vybudování dočasné výjezdové základny LZS ve výši 12.000 tis. Kč, 

- havárii kotle na VZ Ivančice ve výši 307 tis. Kč.  
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Z roku 2019 byl převeden nespotřebovaný investiční příspěvek na spolufinancování projektu Kyberne-
tická bezpečnost ZZS JmK ve výši 1.500 tis. Kč. 

Čerpání příspěvku na vybudování dočasné VZ LZS bylo prodlouženo do konce roku 2021. 

Nespotřebované části investičních příspěvků od zřizovatele v celkové výši 546 tis. Kč budou předmětem 
finančního vypořádání. 

Cestou Jihomoravského kraje jsme obdrželi účelově určenou provozní dotaci od Ministerstva zdravot-
nictví 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 5.920 tis. Kč. 
Celá dotace byla spotřebována.  

Na investice pro krizovou připravenost jsme obdrželi od MZ ČR finanční prostředky na pořízení 2 ks 
vozidel a projektu na záložní radiokomunikační síť v objemu 7.564 tis. Kč.  

Dále jsme cestou Jihomoravského kraje obdrželi 2 dotace od MZ ČR, a to na: 

a) provoz mobilních odběrových týmů v době epidemie covid-19 ve výši 596 tis. Kč, 

b) na odměny pro zaměstnance za plnění úkolů v době epidemie covid-19 ve výši 97.258 tis. Kč, 

Nespotřebované části dotací v celkové výši 8.964 tis. Kč jsme vrátili cestou zřizovatele poskytovateli. 

Od Statutárního města Brna jsme obdrželi dotaci na projekt Pořízení sanitního vozidla RLP – investice 
ve výši 4.000 tis. Kč. Celá dotace byla spotřebována. 

Od Statutárního města Brna jsme dále obdrželi dotaci ve výši 48 tis. Kč na projekt Výuka první pomoci 
u dětí. Projekt bude ukončen v roce 2021.  

Od České kanceláře pojistitelů jsme obdrželi z Fondu zábrany škod 2.794 tis. Kč na pořízení 4 ks mo-
nitorů životních funkcí a 7 ks tabletů pro pořizování zdravotnické dokumentace v sanitních vozidlech. 
Tyto prostředky byly rovněž spotřebovány. 

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali finanční prostředky na projekt Kybernetická bezpečnost 
Zdravotnické záchranné služby JmK ve výši 12.884 tis. Kč. 

3.9 Investice  

3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích 

Ke 31.12.2020 byly rozpracovány tyto akce: 

a) Přípravné práce na výstavbu nových výjezdových základen 
Během roku pokračovaly přípravné práce, související s plánovanou výstavbou nových výjezdových 
základem. Na přípravu staveb VZ Boskovice, Mikulov, Slavkov, Kyjov, Bučovice, Veselí n. M. a tech-
nického zázemí v Brně-Bohunicích bylo celkem vynaloženo 781 tis. Kč, v roce 2020 to bylo 182 tis. 
Kč. Stavby bude realizovat zřizovatel, nicméně z důvodu větší flexibility jsou některé činnosti zajiš-
ťovány ZZS JmK. 
Dále jsme vynaložili 210 tis. Kč na práce, související s výstavbou vzdělávacího a výcvikového stře-
diska, které realizoval zřizovatel. Jednalo se o zajištění výukového modelu – sanity.  

b) Akce Vybudování dočasné výjezdové základny letecké záchranné služby ZZS JmK  
V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR o ukončení provozu vrtulníků pro LZS v Jihomoravském kraji 
od 1.1.2021 Leteckou službou PČR byl v závěru roku 2019 smluvně zajištěn pronájem objektu, plně 
vyhovujícího příslušné legislativě k provozování letecké záchranné služby s novým provozovatelem, 
který vzejde z probíhajícího výběrového řízení. Bohužel, v důsledku změny předpisů nadnárodního 
leteckého úřadu European Union Aviation Safety Agency (EASA) pro provoz mezinárodních letišť a 
heliportů, o kterých jsme se dozvěděli na jaře 2020, již nebylo možné zajistit  LZS z této základny ve 
vládou stanoveném rozsahu (24 hodin denně/365 dní v roce). Z toho důvodu byla okamžitě zahájena 
náročná jednání k zajištění nové základny. Jihomoravský kraj uvolnil mimořádný účelový investiční  
příspěvek ve výši 12.000 tis. Kč a v mimořádně krátké době se ve spolupráci s Letištěm Brno a.s. 
podařilo vybudovat dočasnou základnu pro provoz LZS v areálu letiště Tuřany. Současně byla za-
hájena jednání o vybudování trvalé základny LZS, která v Jihomoravském kraji dosud chybí. V roce 
2020 bylo vynaloženo na investiční část celkem 6.906 tis. Kč z investičního příspěvku zřizovatele. 
Další neinvestiční náklady v objemu 1.040 tis. Kč byly uhrazeny z vlastních prostředků. Nevyčerpaný 
investiční příspěvek byl převeden do roku 2021. 
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c) Akce ZZS JmK – krizová aplikace pro mobilní telefony - 2018  
Krizová aplikace pro mobilní telefony bude informační portál v případě vzniku jakékoliv mimořádné 
události. V roce 2020 byl vybrán dodavatel, kterým se stala firma Medical Information Technologies, 
s.r.o. Brno. Hodnota uzavřeného kontraktu je 946 tis. Kč. Akce bude ukončena v roce 2021. Zdrojem 
financování je účelová dotace na krizovou připravenost od MZ ČR. 

d) Akce ZZS JmK – pokročilý simulátor New born - 2020 
Během roku byl vybrán dodavatel, kterým se stala firma S & T Plus, s.r.o. Praha s cenou 1.488 tis. 
Kč. Simulátor bude dodán na počátku roku 2021. Zdrojem financování je účelová dotace na krizovou 
připravenost od MZ ČR. 

e) Akce ZZS JmK – osobní vozidlo typu SUV - 2020 
V roce byl vybrán dodavatel, kterým se stala firma Fosan, s.r.o. Řeznovice s cenou 1.997 tis. Kč. Na 
financovány budou využity finanční prostředky MZ ČR na krizovou připravenost. 

f) Akce ZZS JmK – záložní zdroje elektrické energie – 2020 
Vzhledem k pandemii koronaviru byla akce odsunuta na rok 2021. 

g) Akce ZZS JmK – záložní radiokomunikační síť - 2020 
Cílem vybudování záložní sítě je zvýšení soběstačnosti v oblasti spojení pozemních i letecké výjez-
dové skupiny v případě vzniku mimořádné události. Celkové náklady předpokládáme v objemu 3.500 
tis. Kč a budování proběhne ve 3 etapách v letech 2020-2023. V roce 2020 byl zpracován projekt na 
vybudování 1. etapy v hodnotě 116 tis. Kč. Zdrojem financování je účelová dotace od MZ ČR na 
krizovou připravenost. 

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích 

V roce 2020 byly ukončeny tyto investiční akce: 

a) Monitory životních funkcí 

V roce 2020 jsme pořídili celkem 14 monitorů životních funkcí typu Lifepak 15. Z účelového pří-
spěvku zřizovatele jsme pořídili 10 ks monitorů životních funkcí v celkové hodnotě 5.917 tis. Kč a 4 
ks z prostředků fondu zábrany škod ČKP ve výši 2.367 tis. Kč. Dodavatelem se stala firma Medsol, 
s.r.o. Praha. 

b) Přístroje pro automatickou desinfekci 

V roce 2020 jsme pořídili celkem 10 přístrojů pro automatickou desinfekci v hodnotě 799 tis. Kč, a to 
z účelového příspěvku zřizovatele. Dodavatelem se stala firma Stanislav Kotlár, Varnsdorf. 

c) Vozidlové radiostanice 

Z vlastních prostředků fondu investičního jsme pořídili 12 ks vozidlových radiostanic v celkové hod-
notě 733 tis. Kč. Dodavatelem se stala firma Pramacom Prague, s.r.o. Praha. 

d) Projekt »Kybernetická bezpečnost ZZS JmK« 

V říjnu 2018 jsme obdrželi Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. V roce 2019 proběhlo 
výběrové řízení na dodavatele prací a dodávek. Akce byla být ukončena v březnu 2020. Celkové 
náklady na pořízení majetku byly vynaloženy v objemu 13.672 tis. Kč, z toho z prostředků fondů EU 
12.884 tis. Kč, z účelového příspěvku zřizovatele 1.421 tis. Kč a z vlastních prostředků 12 tis. Kč. 
Dodavatelem se stala firma Your Systém, s.r.o. Praha 

e) Výpočetní technika 

V průběhu roku 2020 jsme pořídili výpočetní techniku za 1.922 tis. Kč, z toho 12 ks tabletů do vozidel 
za 956 tis. Kč, 1 server za 201 tis. Kč a stabilní hasicí zařízení za 765 tis. Kč. 7 ks tabletů v hodnotě 
520 tis. Kč bylo pořízeno z prostředků fondu zábrany škod ČKP, stabilní hasicí zařízení z prostředků 
účelového investičního příspěvku zřizovatele (název akce: Stabilní hasicí zařízení pro serverovnu) a 
zbytek z vlastních zdrojů. Dodavatelem byly firmy Medsol, s.r.o. Praha a Elvac, a.s. Ostrava a Klika-
BP, a.s. Jihlava. 

f) Sanitní vozidlo RLP  

Z dotace od Statutárního Města Brna jsme pořídili sanitní vozidlo RLP včetně zdravotnického vyba-
vení (ultrazvukového přístroje, biochemického analyzátoru a videolaryngoskopu) v celkové hodnotě 
4.092 tis. Kč. 
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g) Velkokapacitní vozidlo pro mimořádné události 

Koncem roku 2020 jsme získali velkokapacitní vozidlo pro mimořádné události typu Mercede Benz 
Atego v hodnotě 5.961 tis. Kč. Zdrojem finančních prostředků byla účelová dotace MZ ČR na krizo-
vou připravenost. Dodavatelem se stala firma  Fosan, s.r.o. Řeznovice.  

h) Osobní vozidlo referentské 

Z vlastních prostředků fondu investičního jsme pořídili osobní vozidlo Škoda Superb pro referentské 
jízdy, zejména ředitelky organizace, v hodnotě 831 tis. Kč. Dodavatelem se stala firma Automecha-
nika, a.s Prostějov.  

i) Technické zhodnocení vozidel 

V průběhu roku 2020 jsme provedli z vlastních zdrojů FI technické zhodnocení sanitního vozidla, 
které bylo přestavěno na technické vozidlo pro zásobování výjezdových základen a dvou osobních 
darovaných vozidel od zřizovatele, která byla přestavěna na vozidla pro setkávací systém.  Celková 
hodnota technického zhodnocení představuje 349 tis. Kč.  

j) Technické zhodnocení software 

V roce 2020 jsme na technické zhodnocení software vynaložili celkem 953 tis. Kč. Byly zhodnoceny  
SW S.O.S., SW Byznys, SW SBI, SW ePaRe, a SW EMD. Zdrojem investic byly vlastní prostředky 
FI. 

k) Technické zhodnocení výjezdových základen 

V roce 2020 jsme provedli technické zhodnocení těchto výjezdových základen: 

- Areál VZ Brno-Bohunice byl technicky zhodnocen objemu 220 tis. Kč. Byly upraveny prostory 
v 1. NP, aby lépe vyhovovaly zdravotnickému provozu, bylo zřízeno dopravní značení komuni-
kací a parkovací zábrany pro vozidla. Akce byla financována z vlastních prostředků FI. 

- Na VZ Velké Opatovice byla provedena rekonstrukce garáže za 541 tis. Kč. Akce byla financo-
vána z vlastních prostředků FI. 

- Na VZ ve Vyškově byl vyměněn kotel na topení v hodnotě 718 tis. Kč. Akce byla financována 
z vlastních prostředků FI. 

- Na VZ Ivančice byla provedena rekonstrukce topení po havárii v hodnotě 306 tis. Kč.  Rekon-
strukce byla financována z prostředků účelového příspěvku zřizovatele (název akce: Havárie 
kotle na VZ Ivančice). 

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

V rámci doplňkové činnosti byla zajišťována zdravotnická záchranná služba v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných kulturních a sportovních akcí, mytí vozidel v mycím boxu pro automo-
bily v Blansku a školení první pomoci podnikatelských subjektů. Náklady na doplňkové činnosti činily 
432 tis. Kč a výnosy 529 tis. Kč. Z doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 97 tis. Kč. Celý zisk bude využit 
k financování hlavní činnosti. 

Výsledky hospodaření dle jednotlivých činností: 

a) Zdravotnické asistence – náklady 233 tis. Kč, výnosy 310 tis. Kč, zisk 77 tis. Kč. 

 V oblasti zdravotnických asistencí jsou účtovány tyto ceny:  

- činnost lékaře – 800 Kč za 1 hod., 

- činnost záchranáře – 450 Kč za 1 hod., 

- činnost řidiče – 350 Kč za 1 hod., 

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

- sazba za 1 kilometr jízdy osobního vozidla – 30 Kč, 

b) Mytí vozidel v mycím boxu v Blansku – náklady 1 tis. Kč, výnosy 3 tis. Kč, hospodářský výsledek 2 
tis. Kč. 

V oblasti mytí vozidel v mycím boxu v Blansku je účtováno 65 Kč za 20 minut. 

c) Školení první pomoci pro podnikatelské subjekty – náklady 198 tis. Kč, výnosy 216 tis. Kč, zisk 18 
tis. Kč. 

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

- činnost školitele lékaře – 900 Kč, 
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- činnost školitele záchranáře – 500 Kč, 

- činnost školitele nelékaře VŠ – 650 Kč, 

- dopravné školitele služebním vozidlem – 15 Kč za 1 km, 

- zapůjčení výukových pomůcek – 500 Kč za den, 

- zapůjčení sanitního vozu – 800 Kč za den, 

- dopravné sanitního vozu – 50 Kč za 1 km. 
 

Doplňková činnost byla velmi výrazně ovlivněna pandemií koronaviru, protože se nekonalo velké množ-
ství kulturních a společenských akcí a školení první pomoci pro podnikatelské subjekty. Pokles výnosů 
u těchto dvou činností představuje 64,4 %.   
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4 Autoprovoz  
(viz tab. č. 10) 

Ke konci roku 2020 zahrnoval vozový park celkem 131 vozidel a 9 přívěsných vozíků: 

počet typ vozidla využití 

92 
Mercedes Benz Sprinter 319, 419, 519 
Cdi 

sanitní vozidla RLP, RZP (včetně záložních na VZ a 
výcvikových pro OKPV) 

3 Mercedes Benz Sprinter 318,319 Cdi 
zásobovací vozidla, vozidla technického zabezpe-
čení, která jsou součástí IZS 

3 Škoda Octavia 1.8  vozidlo RLP v setkávacím systému 

3 Škoda Kodiaq  2.0 vozidlo RLP v setkávacím systému 

2 Škoda Octavia 1,8  vozidla inspektorů provozu 

1 Škoda Superb vozidlo pro CKTCH  

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

3 Škoda Superb referentské vozidlo 

1 MB Atego vozidlo speciálních činností OKPV 

1 MB Vito Vozidlo pro CKTCH 

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

1 Toyota Hilux  vozidlo pro krizovou připravenost 

1 MB Sprinter 519 CDI  vozidlo pro biohazard tým  

1 Iveco Daily  technické servisní vozidlo, které je součásti IZS 

1 Renault Kangoo referentské vozidlo, záloha pro setkávací systém 

9 Přívěs nákladní valníkový pro mimořádné události 

 

Během roku 2020 byla pořízena tato vozidla: 

- 3 ks vozidlo RLP pro setkávací  systém Škoda Kodiaq, 

- 10 ks sanitních vozidel RLP, RZP typu Mercedes Benz Sprinter  

- 1 ks vozidlo speciálních činností Mercedes Benz Atego 

- 1 ks vozidlo pro přepravu transplantačních týmů Mercedes Benz Vito 

- 1 ks vozidlo Škoda Superb jako referentské vozidlo. 

Od zřizovatele jsme obdrželi 2 ks vozidla Škoda Octavia pro setkávací systém.  

Během roku byla vyřazena z provozu: 

- 1 ks vozidlo Škoda Fabia,  

- 1 ks vozidlo Mercedes Benz Sprinter 319 CDi, 

- 1 ks přívěs nákladní valníkový. 

Do plánu výluky bylo v roce 2020 zařazeno i 5 ks sanitních vozidel RLP, ale s ohledem na nutnost 
zajištění vyššího počtu vozidel pro plnění nadstandardních úkolů při řešení pandemické situace byla 
tato vozidla ponechána v provozu. 

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.   

Rok 2020 byl mimořádně náročný i na oddělení dopravy s ohledem na vývoj pandemické situace, a tím 
i vyššího počtu potřebných servisních a jiných úkonů. Vzniklá situace vyžadovala zajištění zvýšeného 
provozu vozového parku na všech výjezdových základnách včetně technického zabezpečení. Velké 
potíže oddělení dopravy řešilo zejména v oblasti distribuce náhradních dílů ze strany dodavatelů, kdy 
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v první vlně epidemie byl na cca 21 dní zastaven přísun strategických náhradních dílů. Za vzniklé situ-
ace se pracovníkům oddělení dopravy podařilo pomocí zástupců výrobců vozidel vzniklou situaci vyřešit 
a udržet provozuschopnost vozového parku v požadovaném rozsahu. Další významnou pomocí na za-
jištění chodu organizace bylo bezplatné zapůjčení dodávkových vozidel typu MB Sprinter v prodloužené 
verzi od firmy Hošek Motor a.s.,  která sloužila k zásobování výjezdových základen zdravotnickým ma-
teriálem a rozvozu materiálu z darů.  

Opravárenská činnost vozidel ZZS JmK je trvale prováděna převážně dodavatelským způsobem. Ve 
vlastní režii se prováděly běžné a střední opravy, jako například odstranění následků menších doprav-
ních nehod, olejový servis, servisní prohlídky, předvedení vozidel na STK včetně zajištění měření emisí, 
opravy interiérů vozidel a opravy elektrických instalací. Oddělení dopravy dále zajišťuje komplexní lo-
gistiku oprav vozidel v rámci celokrajské působnosti. Veškerá činnost je prováděna ve spolupráci s In-
tegrovanou střední školou automobilní v Brně v prostorách areálu školy na ulici Křižíkova 15, Brno v 
provizorních podmínkách a se souběžně probíhající výukou v tomto školním zařízení s nedostatečnou 
parkovací, skladovou kapacitou a s nedostatečným bezpečnostním zabezpečením.  

K zajištění rychlé informovanosti techniků dopravy o problémech ve vozidlech je využívána intranetová 
aplikace Hlášení závad. V minulém roce zde bylo zaznamenáno na 730 požadavků na opravy sanitních 
vozidel, což činí zhruba 70 % uskutečněných oprav, nutných k udržení provozuschopnosti vozového 
parku ZZS JmK.  

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, jejíž zahájení se očekává v roce 2021, by již měla 
umožnit  provádění oprav 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 vozidel Mercedes Benz Sprinter, 3 ks vozidel Škoda Kodiaq, 1ks MB Vito a 1ks MB Atego 
které je historicky prvním speciálním vozidlem, určeným pro nasazení při hromadném neštěstí s celko-
vou hmotností 13,5 tun a umožňující mj. přepravu až šesti pacientů najednou.  

Na základě usnesení Zastupitelstva JmK rovněž oddělení dopravy realizovalo předání 1 ks vozidla MB 
Sprinter 319 CDI 1 ks vozidla Škoda Fabia a 1 ks přívěsu nákladního valníkového obdarovaným sub-
jektům a vydražitelům při uskutečnění aukčního prodeje vraků vozidel v případě totálních havárií (1x 
MB Sprinter a 1x Škoda Fabia). 

Dopravní nehody 

V roce 2020 bylo zaevidováno 45 dopravních nehod z toho 17 nehod nezaviněných našimi zaměst-
nanci, 21 zaviněných a zbývajících 7 dopravních nehod je v šetření (správní řízení, případně v šetření 
interního právního oddělení). V porovnání s rokem 2019, kdy bylo zaevidováno  32 dopravních nehod, 
došlo  k nárůstu,  který  byl s největší pravděpodobnosti zapříčiněn extrémním zatížením posádek vozi-
del ZZS JmK v souvislosti s dlouhotrvající pandemickou situací. 
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5 Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem 

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

Viz tab. č. 11 

 

5.2 Zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku 

5.2.1 Přírůstky 

V roce 2019 byl zařazen do užívání dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 199.490 tis. Kč, z toho dlou-
hodobý nehmotný majetek ve výši 8.120 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 251 tis. 
Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 172.564 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
12.186 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 1.920 tis. Kč, dlouhodobý 
nehmotný majetek byl technicky zhodnocen částkou 4.449 tis. Kč. 

5.2.2 Úbytky 

Ve sledovaném období byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 12.230 tis. Kč. Z toho byl ekologicky zlik-
vidován majetek v celkové hodnotě  11.603 tis. Kč, který již neplnil své funkce, a náklady na jeho obnovu 
by byly neefektivně vynaloženy. Byla to zdravotnická technika v hodnotě  3.227 tis. Kč, výukové modely 
za 528 tis. Kč, stroje a přístroje provozní za 36 tis. Kč, čistící podlahový stroj za 267, likvidace sanitního 
vozidla za 2.695 tis. Kč, výpočetní a kancelářská technika ve výši 1.236 tis. Kč, inventář za 709 tis. Kč, 
software za 2.827 tis. Kč a navigace za 78 tis. Kč. 

V souvislosti s reklamací byla vyřazena varná konvice za 1 tis. Kč. 

Bezúplatně byl se souhlasem zřizovatele převeden majetek v hodnotě 297 tis. Kč: 

Název majetku 
Pořizovací cena v 

tis. Kč 
Předáno komu 

Vozík VZ 26 vč. příslušenství 54 
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, 
p.o. 

Vybavení VZ v Hustopečích 243 Nemocnice Hustopeče, p.o. 

 

Prodán byl majetek v hodnotě 329 tis. Kč: 

Vozidlo (vrak) 
Pořizovací cena v 

tis. Kč 
Prodáno komu 

Auto osobní Fabia (int.č.141)  329 SampoLand, s.r.o. 

 

 

5.3 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného ma-
jetku 

 

5.3.1 Nemovitý majetek 
 
Do souboru nemovitého majetku byl zařazen majetek v hodnotě 92.550 tis. Kč. 
 
Z toho:  
a) budova vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně-Bohunicích za 91.589 tis. Kč, 
b) studna VVS Brno-Bohunice za 956 tis. Kč 

c) 3 pozemky v k.ú. Slavkov v celkové hodnotě 5 tis. Kč,  

d) Soubor nemovitého majetku byl technicky zhodnocen v hodnotě 1.842 tis. Kč, z toho:  

- budova VZ Brno-Bohunice za 206 tis. Kč (dopravní značení, úprava příček), 
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- garáže VZ Velké Opatovice za 583 tis. Kč, 

- budova VZ ve Vyškově za 747 tis. Kč (výměna kotle),  

- budova VZ v Ivančicích za 306 tis. Kč (rekonstrukce topného systému). 

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do souboru dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 8.120 tis. Kč: 

Název majetku Pořizovací cena v tis. Kč 

Microsoft SQL Server Standard 2019 200 

4View portál 402 

Dynamické ACL 71 

ESET Secure Authentication 190 

FireWall aplikační 1 122 

Change Auditor QUEST 918 

Nessus Professional 565 

Qradar SW 2 520 

SPLUNK Enteprise 1 496 

SQL CAL 2017 OLP NL GOVT User CAL 85 

SQLSvr Std 2017 OLP NL GOVT 56 

VeeamBackup & Replication Enterprise 278 

VMware vSphere 6 217 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 4.449 tis. Kč: 

Název majetku Pořizovací cena v tis. Kč 

TZ SW S.O.S. 2 488 

TZ SW SBI 63 

TZ SW BYZNYS 151 

TZ SW Elektronická karta pacienta /EKP/ 1 457 

TZ SW Mobilní zadávání dat /MZD/ 135 

TZ Subsystém GIS a FleetWare 6+ 155 

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 251 tis. 
Kč:  

Název majetku 
 Pořizovací cena v tis. 

Kč 

Simulační video KZOS 10 

SW Office Prof 2016 60 

SW Office Prof 2016 60 

Licence pro RDP server 37 

SW ABBYY FineReader 6 

SW Adobe Acrobat PRO 22 

SW Pinnacle Studio 23 2 

SW Office Std 2019 54 

 

5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek 

Do užívání byl zařazen majetek v celkové hodnotě 80.014 tis. Kč, z toho: 
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Název majetku 
 Pořizovací cena v tis. 

Kč 

Analyzátor biochemický 235 

1x Auto velkokapacitní Atego 5 961 

6x Auto osobní  6 766 

10x Auto sanitní 30 235 

Stěna lezecká 603 

3x Sedací souprava modulární 177 

Výdejník vody 47 

14x Derfibrilátor LP 15 8 284 

11x Dezinfekční přístroj  799 

2x Fire Wall 1 454 

Kondenzační jednotka - KLM 64 

2x Meziracková jednotka 441 

Model výukový - sanitka 342 

3x Nádrž na naftu 297 

Projekční plocha 145 

2x Prvek síťový - Switch 311 

10x Přilba letecká MSA Gallet LH250 668 

12x Radiostanice vozidlová MATRA 733 

Server 1 200 

4x Simulátor pacientský – dětský, dospělý, rodička, 
sono) 

9 680 

Stabilní hasicí zařízení 765 

12x Tablet 892 

Ultrazvuk přenosný 178 

Videolaryngoskop 60 

2x Vozík elektrický paletový 145 

VT budova VVS Brno-Bohunice 8 995 

Vzduchotechnická jednotka 537 

 

Během roku 2020 bylo technicky zhodnoceno 1 sanitní vozidlo za 78 tis. Kč, a to přestavba sanitního 
vozidla na technické. Dále byla technicky zhodnocena 2 osobní vozidla pro provoz v setkávacím sys-
tému za 272 tis. Kč. 

5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 12.186 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 1.848 tis. Kč ( ambuvaky, ampulária, injektomaty, oxymetry, 
tonometry, vakuové dlahy, vakuové matrace, intraoseální vrtačky apod.); výpočetní a kancelářská tech-
nika za 2.118 tis. Kč (počítače, monitory, notebooky, tablety, tiskárny, záložní zdroje UPS apod.); tele-
fony za 527 tis. Kč; radiostanice ve výši 765 tis. Kč, provozní zařízení za 1.409 tis. Kč (kompresory, PIR 
detektory, kazetové fancoilové jednotky, venkovní a vnitřní kamery, termokamery apod.); nábytek a in-
ventář ve výši 5.450 tis. Kč a ostatní drobný dlouhodobý majetek za 69 tis. Kč. 

 

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

Ke konci roku 2020 nebyl na účtu 041 evidován žádný majetek. 

Na účtu 042 byl zůstatek ve výši 6.995 tis. Kč. Z této částky představuje:  

-  výstavba dočasné VZ LZS v Brně-Tuřanech...........................................................  5.793 tis. Kč 
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-  TZ areálu VZ Brno-Bohunice. ......................................................................................  10 tis. Kč 

-  přípravné práce – rekonstrukce VZ Hustopeče   ........................................................... 68 tis. Kč 

-  přípravné práce k akci Výstavba technického zázemí v Brně-Bohunicích...................  245 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě VZ Šumná . .......................................................................  47 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě VZ Kyjov  . .......................................................................  103 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě VZ Veselí n. M.  . ..............................................................   76 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě VZ Slavkov  . .....................................................................  76 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě VZ Boskovice  . ................................................................  105 tis. Kč 

-  přípravné práce na stavbě VZ Mikulov  .....................................................................  117 tis. Kč 

-  přípravné práce na stavbě VZ Bučovice  . ...................................................................  59 tis. Kč 

-  přípravné práce na rekonstrukci VZ Tišnov  ..............................................................  179 tis. Kč 

-  poplatky za přihlášení vozidel, které pořizoval zřizovatel  . ............................................  1 tis. Kč 

-  projekt záložní radiokomunikační sítě pro KP  . .........................................................  116 tis. Kč 

Výstavba dočasné výjezdové základny bude ukončena v 1. pololetí roku 2021. 

Náklady ke stavbám a vozidlům budou přiřazeny k příslušnému majetku v používání až s okamžikem 
předání tohoto majetku zřizovatelem, který zajišťuje jeho pořízení.  

Projekt záložní radiokomunikační sítě budě ukončen v roce 2023. 

5.3.7 Škody na majetku 

V roce 2020 došlo ke 45 dopravním nehodám. Náhrady škod jsou řešeny prostřednictvím pojišťovacího 
makléře u pojišťoven. Spoluúčasti zaměstnanců při dopravních nehodách si zaměstnanci řeší přes své 
osobní pojištění.  

Dále došlo ke ztrátám OOPP nebo poškození zdravotnické techniky, telefonů apod. Tyto případy jsou 
řešeny ve škodní komisi a v případě zavinění zaměstnancem je po něm škoda vymáhána. 

5.3.8 Přehled veškerých platných nájemních smluv 

a) ZZS JmK jako pronajímatel 
- Ambulance klinického psychologa s.r.o. - pronájem nebytových prostor v Blansku 

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

- MUDr. Benedíková Věra s.r.o. – 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 s.r.o. – pronájem nebytových prostor ve Veselí nad Moravou, 

- MUDr. Janíček Jan – pronájem pozemku v Blansku, 

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

- Nemocnice Blansko, p.o. – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

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

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

- Pazderková Dana – pronájem pozemku v Blansku, 

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

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

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

- Světlík Jaroslav– pronájem pozemku ve Veselí nad Moravou, 

- MUDr. Šušol – urologie s.r.o. – pronájem nebytových prostor a pozemku v Blansku, 

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

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

- MUDr. Vyskočilová Dana – pronájem pozemku v Blansku. 

 
b) ZZS JmK jako nájemce: 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – pronájem části Věžového vodojemu Kohoutovice, 

- ČR HZS JmK – bezplatná výpůjčka prostor v Hodoníně, 



Zpráva o činnosti za rok 2020  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 60 

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

- Fakultní nemocnice Brno – bezplatná výpůjčka nebytových prostor v k.ú. Bohunice, 

- Město Hrušovany nad Jevišovkou – pronájem nebyt. prostor v Hrušovanech nad Jevišovkou, 

- Město Pohořelice – pronájem nebytových prostor v Pohořelicích, 

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

- MS TRANS a.s. – pronájem prostor v k.ú. Tuřany, 

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

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

- Nemocnice Hustopeče, p.o. – bezplatná výpůjčka prostor v Hustopečích, 
- Obec Šumná – pronájem nebytových prostor v Šumné, 

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

- Město 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. 2020 činil 5.642 tis. Kč.  

Během roku do něj přibylo celkem 71.566 tis. Kč, a to odpisy dlouhodobého majetku ve výši 24.166 tis. 
Kč, investiční příspěvek zřizovatele na pořízení zdravotnické, výpočetní techniky a stavby dočasné VZ 
LZS ve výši 20.250 tis. Kč, prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.724 tis. Kč na pořízení zdravot-
nické a výpočetní techniky, od Statutárního města Brna jsme obdrželi dotaci na pořízení sanitního vozi-
dla RLP ve výši 3.978 tis. Kč, od MZ ČR jsme obdrželi finanční prostředky na pořízení zdravotnické 
techniky pro krizovou připravenost ve výši 7.564 tis. Kč, v rámci ex-post financování projektu »Kyber-
netická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje« jsme získali 12.884 tis. Kč. 

Během roku z něj ubylo celkem 68.488 tis. Kč. Z fondu byl profinancován dlouhodobý majetek v hodnotě 
49.107 tis. Kč, byl odveden přeplatek investičního příspěvku zřizovatele z roku 2019 ve výši 11 tis. Kč, 
proveden odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 19.370 tis. Kč 

Ke konci sledovaného období tak činil zůstatek ve fondu 8.720 tis. Kč. 

6.2 Fond rezervní 

K 1. 1. 2020 bylo ve fondu 891 tis. Kč. Během roku jsme do fondu převedli zlepšený výsledek hospoda-
ření za rok 2019 ve výši 116 tis. Kč a účelově určené dary v hodnotě 1.471 tis. Kč. Účelově určené dary 
byly pořízeny v objemu 912 tis. Kč. Ke konci roku 2020 byl stav na účtu 1.566 tis. Kč. 

6.3 Fond odměn 

K 1. 1. 2020 bylo na fondu 585 tis. Kč.  Na tomto fondu neproběhl žádný pohyb a zůstatek fondu zůstal 
ke konci roku stejný. 

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

K 1. 1. 2020 byl na FKSP zůstatek 1.802 tis. Kč. Příjmem fondu byl jednotný příděl v objemu 8.414 tis. 
Kč a dary ve výši 212 tis. Kč..  

Prostředky fondu byly použity ve výši 6.323 tis. Kč na příspěvek na stravné, odměny při životních výro-
čích, penzijní spoření a pojištění, sportovní a kulturní akce, osobní účty zaměstnanců a dary. Na fondu 
zůstalo ke konci roku 4.105 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 plnění zadaných termínů vyřizované agendy právního oddělení v souladu s platnou legis-
lativou a vnitřními předpisy. 

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

- Kontrola elektronické zdravotnické dokumentace posádek RLP a RZP, v souladu s platnou legislati-
vou, vnitřními předpisy a doporučenými postupy, EKP - kontrola vypisování stavů se zvláštním zře-
telem – AKS,CMP, trauma, porod, dítě, KPR. 

- 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 dodržování zásad BOZP a PO, používání OOPP, zejména pracovní obuvi. 

- Kontrola dodržování včasnosti výjezdů a případné zdůvodnění prodlení  

- Kontrola meziskladu léčiv a ZM, hospodaření se zásobami. 

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

- Kontrola VMN, čerpání a vykazování řádné dovolené a přesčasové práce. 

- Kontrola meziskladu léčiv a ZM, dodržování stanovených limitů skladového hospodaření. 

- Kontrola veškerých poskytnutých zdravotních služeb. Od vyžádání pomoci na tísňové lince přes re-
alizaci zásahu a předání do navazující akutní lůžkové péče. 

- Kontrola absolvování celokrajského vzdělávání u zaměstnanců na všech úrovních. 

- Kontrola výjezdové základny, výjezdového vozidla, včasnosti realizace výjezdu, OOPP, dodržování: 
hygienicko-epidemiologických předpisů, BOZP a PO a platné legislativy vztahující se k poskytování 
zdravotních služeb. 

- Kontrola účtování na nákladová střediska. 

- Kontrola vykazování km na nákladová střediska. 

- Kontrola předávání hotovosti za samoplátce do pokladen. 

- Kontrola oběhu účetních dokladů a kompletnosti zařazování dokladů. 

- Kontrola (namátková) stavu pokladny. 

- Kontrola čerpání zdravotního volna v roce 2019 u zaměstnanců v jednosměnném provozu v návaz-
nosti na ustanovení pracovního řádu. 

- Kontrola vyplácení nároků na odchodné a stanovení jeho výše u zaměstnanců, kteří ukončili pra-
covní poměr v období 1.1.-31.10.2020. 

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

- Kontrola oprávněnosti vyplacených odměn z FKSP a dle Platového řádu za rok 2020. 

- Kontrola manipulace s materiálem a vedení jeho evidence po redislokaci centrálního skladu 

- Kontrola stavu sociálního zázemí na vybraných VZ ZZS Jmk, p.o. 

- Kontrola zdravotního materiálu se zaměřením na spotřebu v jednotlivých skladech na VZ za rok 
2019. 

- Kontrola dodržování pravidel fyzické bezpečnosti objektu u vybraných výjezdových základen. 

- Kontrola provádění periodických kontrol regálů a jejich značení u ÚO Brno (včetně budovy vzdělá-
vacího a výcvikového střediska). 

- Kontrola užívání verzí operačních systémů na VT v organizaci. 

- Kontrola postupů podřízených zaměstnanců při manipulaci s léčivy a jejich přípravě k distribuci na 
VZ. 

- Kontrola skladového hospodaření oddělení dopravy. 

- Kontrola serverů v organizaci na aktuálnost operačního systému, aplikování aktualizací a užití anti-
virového systému. 

- Kontrola vozíků pro mimořádné události. 

- Kontrola systému zapůjčování výukových pomůcek. 

- Kontrola na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. 

- Kontrola seznamování zaměstnanců s interními předpisy ZZS. 
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- Kontrola zajištění ochrany osobních údajů na pracovištích. 

- 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 2020 nebyly zjištěny vážné nedostatky, které by 
měly zásadní vliv na hospodaření organizace. Vyskytly se některé drobné nedostatky a byla přijata 
opatření k jejich odstranění. Opakovanými kontrolami bude ověřena účinnost přijatých nápravných opat-
ření. 

7.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost 

Vnitřní kontrolní systém vychází z legislativních norem o finanční kontrole ve veřejné správě. Prakticky 
je realizován na základě interního předpisu. V roce 2020 pokračovaly práce na zkvalitnění vnitřního 
kontrolního systému, zejména před vznikem závazku. 

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

ZZS JmK vydává každoročně interní předpis o aktuálních rizicích, která ovlivňují činnost organizace a 
způsob jejich vyhodnocování. Každé riziko má svého správce, který riziko monitoruje, vyhodnocuje a 
stanovuje opatření k eliminaci nebo odstranění rizika. Každý rok jsou rizika aktualizována na základě 
vyhodnocení rizik za předchozí období. S identifikací a monitorováním rizik souvisí i hospodárné, efek-
tivní a účelné vynakládání a využívání prostředků na činnost organizace.   

7.5 Externí kontroly a jejich výsledky 

V roce 2020 provedly externí subjekty tyto kontroly: 

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – kontrola poskytování a vykazování zdravotní péče – byly zjiš-
těny nedostatky ve vykazování, které byly napraveny. 

b) Centrum pro regionální rozvoj České republiky – fyzická ex-post kontrola projektu »Zlepšení techno-
logického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« - ověření 
výstupů projektu, kontrola uspořádání složkky projektu, kontrola majetkové evidence, dodržování 
pravidel publicity podle požadavků IOP. Závady nezjištěny 

7.6 Přehled a rozbor stížností  

V roce 2020 obdržela ZZS JmK 6 stížností dle ustanovení § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 5 stížností bylo vy-
hodnoceno jako neoprávněných. Zbývající 1 stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná. Způ-
sob vyřízení stížností byl stěžovateli akceptován a žádný ze stěžovatelů se dle ustanovení § 93 odst. 2 
zákona o zdravotních službách neobrátil se stížností na příslušný správní orgán (Krajský úřad Jihomo-
ravského kraje).  
 

druh stížnosti počet 

stížnost na chování posádky 3 

stížnost na způsob ošetření pacienta 1 

stížnost na operátorku KZOS 1 

ostatní stížnosti 1 
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Kromě stížností jsme obdrželi celkem 188 poděkování.  

7.7 Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly  

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

V roce 2020 pokračovaly práce na zdokonalování systému předběžné finanční kontroly výdajů pomocí 
výpočetní techniky. 
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8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Ke konci každého kalendářního měsíce byly prováděny na jednotlivých výjezdových základnách inven-
tury návykových látek. Ke dni 30. 9. 2020 byly provedeny inventury dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku v užívání, ke dni 31. 12. 2020 byly provedeny inventury skladovaných zásob včetně léků 
a zdravotnického materiálu, ochranných prostředků, pokladen, cenin, nedokončených investic, pohle-
dávek a závazků a fondů.  

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

Při inventurách majetku nebyly zjištěny rozdíly. Byl identifikován nepotřebný majetek, který bude předán 
výlukové komisi k likvidaci, protože je značně opotřeben nebo není schopen dalšího používání.  

Při inventurách nemovitostí byl zjištěn rozdíl v označení a výměře parcel mezi evidencí a katastrem 
nemovitostí, kde nebyly promítnuty změny. Celkové výměry souhlasí, jiné je rozdělení na jednotlivé 
parcely. Dále je nutno dokončit převod dokončené VZ v Hustopečích.   
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9 Seznam zkratek 

AČR  Armáda České republiky 

AED  automatický externí defibrilátor 

ALS  Advanced Life Support 

ARO  anesteticko-resuscitační oddělení 

ATLS  Advanced Trauma Life Support 

BHT  biohazard tým 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CS  centrální sklad na VZ Bohunice 

ČLS JEP Česká lékařská společnost J.E.Purkyně 

ČPZP  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ČR  Česká republika 

ČT  česká televize 

DČ  doplňková činnost 

DDHM  drobný dlouhodobý hmotný majetek 

DN  dopravní nehoda 

DPP  dohoda o provedení práce 

EDR  Endpoint Detection and Response 

EKP  elektronická kniha pacienta 

EPALS  European Pediatric Advanced Life Support 

EU  Evropská unie 

FI  fond investiční 

FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb 

FN Brno Fakultní nemocnice Brno 

FN USA Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně 

FR  first responder 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HEMS  Health Emergency Medical Servis  

HZS  Hasičský záchranný sbor ČR 

IKO  informačně komunikační oddělení 

IP  inspektor provozu 

ISŠA  Integrovaná střední škola automobilní 

IT  informační technika 

IZS  integrovaný záchranný systém 

JEP  Jan Evangelista Purkyně 

JIP  Jednotka intenzivní péče 

JmK  Jihomoravský kraj 

KCC  komplexní cerebrovaskulární centrum 

KHS  krajská hygienická stanice 

KOC  kybernetické operační centrum 

KP  krizová připravenost 

KPR  kardiopulmonální resuscitace 

KZOS  krajské zdravotnické operační středisko 

KrÚ  krajský úřad 
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LF MU  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

LS PČR Letecká služba Policie České republiky 

LZS  letecká záchranná služba 

MB  Mercedes Benz 

MOT  mobilní odběrový tým 

MU  mimořádná událost 

MV  ministerstvo vnitra 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

MZD  mobilní zadávání dat 

NCO NZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů 

NLZP  nelékařský zdravotnický pracovník 

NÚKIB  Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost 

NV  nařízení vlády 

NVG  Night Vision Googles 

OKPV  oddělení krizové připravenosti a vzdělávání 

OON  ostatní osobní náklady 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

OZP  Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven  

PC  personal computer 

PČR  Policie České republiky 

PhTLS  Pre-hospital Trauma Life Support 

PNP  přednemocniční neodkladná péče 

PO  požární ochrana  

PÚ  pracovní úraz 

RBP  Revírní bratrská pokladna 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

RZP  rychlá zdravotnická pomoc 

r-v, RV  systém rendez-vous, setkávací systém 

ŘLZ  řízení lidských zdrojů 

SMB  Statutární město Brno 

SPIS  systém psychosociální intervenční služby 

SR  státní rozpočet 

STK  Státní technická kontrola 

SW  software 

TC  taktické cvičení 

THP  technicko-hospodářký pracovník 

TZ  technické zhodnocení 

ÚO  územní oddělení 

ÚSC  územní samosprávný celek 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VOŠZ  Vyšší odborná škola zdravotnická 

VOZP  Vojenská zdravotní pojišťovna 

VS  výjezdová skupina 

VŠ  vysoká škola 

VZ  výjezdová základna 
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VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

VZŠ  Vyšší zdravotní škola  

ZM  zdravotnický materiál 

ZP  zdravotní pojišťovna 

ZP MV  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 

ZZ  zdravotnické zařízení 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 

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

   


