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Úvodní slovo ředitelky 

 

Každý rok přinese vždy něco nového, nové zážitky, nové zkušenosti, nové 
výzvy. Musím ovšem říct, že rok 2021 byl skutečně na nové výzvy, úkoly i 
zkušenosti mimořádně bohatý. Troufám si říct, že podstatně více, než roky 
předchozí. 

Koronavirus nepolevoval a my jsme zažívali v prvních měsících opět velký 
nápor. Jarní vlna byla náročná a to jsme netušili, že podzimní vlna na nás 
bude klást ještě vyšší nároky. S koncem roku se situace začala rapidně 
zhoršovat. Pacientů s covidem rychle přibývalo. Evidovali jsme až třiceti-
procentní nárůst počtu výjezdů, třetina ošetřených pacientů byla covid po-
zitivní nebo u nich vzniklo podezření na toto onemocnění. Úměrně s tímto 
stavem jsme přidávali další posádky ke standardnímu počtu výjezdových 

skupin a sahali jsme si až na samé dno svých rezerv. Personálních, technických, v podstatě všech. 29. 
listopadu dokonce padl historický rekord, během 24 hodin jsme evidovali 383 událostí. Situaci nám ne-
ulehčovala ani poměrně vysoká nemocnost našich zaměstnanců, a to i přes to, že více než 80 % z nich 
absolvovalo očkování. To vše trvalo několik dlouhých týdnů. V souvislosti s covidem jsme kromě posky-
tování přednemocniční neodkladné péče zajišťovali asistenci při vakcinaci v očkovacím centru, které 
vzniklo na brněnském výstavišti. Denně jsme tu ošetřili desítky pacientů, jejichž zdravotní stav se aktu-
álně zhoršil a potřebovali naši péči. 

Další těžkou zkouškou uplynulého roku bylo tornádo, živelná pohroma, kterou v oblasti jižní Moravy 
skutečně nikdo nečekal. Tu osudnou noc jsme ošetřili desítky pacientů, v průběhu dalších týdnů pak 
stovky. Na místě jsme měli kromě několika dalších prostředků i náš nový vůz Atego, který je právě určen 
pro situace, kdy dojde k hromadnému postižení osob. Byly to těžké dny, náročné jak fyzicky, tak psy-
chicky. Lidé z postižené oblasti kromě klasické zdravotní péče potřebovali i tu psychologickou. Navíc 
touto katastrofou byli zasaženi i někteří z našich kolegů. Ukázala se tehdy obrovská soudržnost, když 
se nám podařilo vybrat pro ně v rámci sbírky peníze, abychom alespoň částečně pomohli napravit na-
páchané škody a zmírnit jejich bolest. 

V průběhu celého roku jsme pochopitelně poskytovali péči všem pacientům, kteří nás potřebovali. Ať už 
šlo o interní stavy, úrazy či třeba překotné porody. Malým pacientům jsme navíc kromě zdravotní péče 
poskytli i našeho plyšového pejska Defíka, který se všem dětem líbí a lépe pak snesou zátěžovou situ-
aci. Musím říct, že jsme rádi četli poděkování, která nám chodila v hojném počtu od pacientů či jejich 
blízkých. Pochvalná slova souvisela jak s odborností našich posádek, tak s jejich empatií. 

Jak výše zaznělo, naši zaměstnanci odvádí kvalitní činnost, zaslouží si proto kvalitní zázemí a jsme 
rádi, že na jeho zlepšování ve spolupráci se zřizovatelem soustavně pracujeme. Těší nás, že jsme 
v průběhu uplynulého roku mohli společně otevřít novou základnu v Šumné na Znojemsku, už jen její 
samotné umístění je změnou k lepšímu. Položili jsme také základní kámen k nové základně v Boskovi-
cích a k budově nového autoservisu v Brně - Černovicích.  

Co se týče našeho vozového parku, hned na začátku roku jsme převzali už zmíněný velkokapacitní vůz 
Atego, který nám posloužil jak při covidových vlnách, tak u tornáda. Velkokapacitní vozidlo je určeno 
pro situace, kdy pečujeme o větší počet pacientů, tedy při hromadných neštěstích. Vozový park jsme 
občerstvili také dvěma novými vozy, jedná se o Škodu Codiaq pro krizovou připravenost a také o spe-
ciální vozidlo vyhrazené pro převoz orgánů, akutních vzorků tkáně a tzv. transplantačního týmu. Rado-
vat jsme se mohli i z nových přístrojů, získali jsme například monitory a tablety z dotace z Fondu zábrany 
škod České kanceláře pojistitelů. Dále jsme pořídili za dotační prostředky od Statutárního města Brna 
jednu novou sanitku. Bohužel jsme však žádné další sanitky neobdrželi, přestože to bylo v plánu. Na 
tom, že tento plán nevyšel, se velkou měrou podílel i covid. Díky problémům na straně dodavatele musel 
zřizovatel vypovědět smlouvu a museli jsme znovu vypsat výběrové řízení na nového dodavatele. Dů-
sledkem tohoto zpoždění jsme nyní v situaci, kdy se dnes a denně potýkáme s problémem nedostatku 
provozuschopných vozidel.   

Pokud to epidemiologická situace umožnila, přijímali jsme návštěvy z tuzemska i zahraničí. Jednalo se 
o delegace zdravotníků, kteří chtěli vidět náš dispečink nebo vzdělávací středisko. Středem zájmu se 
stalo i tornádo, pro ostatní záchranky jsme byli cenným zdrojem informací z tak velké mimořádné udá-
losti, která co rozlohy i počtu zraněných na území České republiky neměla obdoby. Považujeme to za 
velký přínos pro všechny strany, vyměňujeme si zkušenosti a poznatky.  
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Co se týká cvičení, těch jsme bohužel zvládli v průběhu uplynulého roku jen minimum, ale i za to jsme 
rádi. Cvičné jízdy absolvovalo Atego, dále cvičil biohazard tým a na podzim jsme uskutečnili cvičení 
dopravní nehody s hromadným postižením osob na Blanensku. Také soutěží bylo vzhledem k okolnos-
tem jako máku. Ale i tak jsme slavili úspěchy. Krásnou zlatou medaili vybojovala na Yetti Rescue naše 
záchranářská posádka, další RZP z našich řad pak na Rallye Rejvíz získala krásné 4. místo, ve speci-
ální soutěži „zlaté sluchátko“ se dokonce můžeme pochlubit bronzovou medailí. 

I přes nemožnost osobního kontaktu jsme opět připravili a realizovali e-konferenci Brněnské dny ur-
gentní medicíny. 

Zúčastnili jsme se také akce pro děti s Městskou policií Brno a zorganizovali jsme společně s VIDA! 
centrem velmi úspěšný Restart a Heart Day neboli Den záchrany života. Stovky dospělých i dětí za námi 
přišly, aby se naučily poskytovat první pomoc. Edukace veřejnosti je jedna z mnoha našich činností, 
akce tohoto typu mají opravdu smysl. 

Naše záchranka oslavila v minulém roce 15 let od sloučení v jednotnou organizaci na území Jihomo-
ravského kraje. Nadělili jsme si proto k tomuto výročí několik dárků. Jedním z nich je naše záchranářská 
žlutá šalina, která byla jakými symbolickým poděkováním zdravotníkům za to, jak statečně se prali a 
stále perou s covidem. Dalším dárkem je založení Nadačního fondu Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, který se bude věnovat především charitativní činnosti, chtěli bychom pomáhat 
našim zaměstnancům, kteří se octnou v nouzi, ale nejen jim. Prvním počinem nadačního fondu byl náš 
charitativní kalendář, už čtvrtý v pořadí. Také letos se skutečně povedl a peníze za něj získané byly 
určeny Domovu pro mne, organizaci, která se zaměřuje především na výstavbu chráněného bydlení pro 
fyzicky postižené občany.  

Když se za rokem 2021 ohlédnu, tak musím konstatovat, že je skoro s podivem, jak jsme vše zvládli. 
S nadhledem a relativním klidem. Ale to vše díky lidem, kteří v naší organizaci pracují. Všichni si za-
slouží poděkování. Jsem ráda, že jsme byli naším zřizovatelem oceněni a vyznamenáni za naši činnost, 
jak v době covidu, tak při tornádu. Děkuji znovu zaměstnancům naší záchranky, děkuji našemu zřizo-
vateli a děkuji kolegům z ostatních složek IZS. Dík patří i veřejnosti za neutuchající podporu. Loňský rok 
byl sice náročný, ale mnohému nás naučil a ukázal, že dokážeme semknout síly, když je to potřeba. A 
to je velmi důležité, přináší to nám všem pocit jistoty, že se můžeme jeden na druhého spolehnout. Těší 
mě, že v naší organizaci zaměstnáváme lidi, kteří dělají svou práci s mimořádným nasazením, s empatií 
a neutuchající snahou pomoci těm ostatním. Jsem ráda součástí tohoto kolektivu a všem přeji, aby nám 
naše povolání i v dalších dnech přinášelo nejen obživu, ale i naplnění a v těch šťastnějších okamžicích 
i radost z možnosti zachránit zdraví či život. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        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. Nově nám zřizovatel v roce 
2021 schválil možnost provozovat dopravní zdravotní službu. 

1.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích 

Ke dni 31. 12. 2021 tvořili management tito zaměstnanci: 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Ředitelství 

vedoucí oddělení PaM Oravec Pavel, Bc. 

vedoucí oddělení krizové připravenosti Nečas Vojtěch, Ing. 

vedoucí finanční účtárny Hrda Aleš, Ing. 

vedoucí oddělení vzdělávání Vařeková Vlasta, Mgr. 

vedoucí právního oddělení Buček Tomáš, Mgr. 

vedoucí IKO Bronec Michal, Bc. 

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 

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 Hýbler Petr, Ing. 

náměstkyně pro vzdělávání Kubalová Jana, MUDr. 

hlavní sestra Pochylá Romana 

mailto:info@zzsjmk.cz
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vedoucí lékařka VZ Tišnov Hamříková Dagmar, MUDr. 

staniční sestra VZ Tišnov Stará Jaroslava 

vedoucí lékařka VZ Pohořelice Hrnčířová Lea, MUDr. 

staniční sestra VZ Pohořelice Stýblo Radovan 

Územní oddělení Funkce Jméno 

LZS 
vedoucí lékařka ÚO LZS Kubalová Jana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO LZS Jakubů Michal, Mgr. DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Blansko 

vedoucí lékař ÚO Blansko Kykloš Emil, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Blansko Chlup Petr, Bc. 

vedoucí lékař ÚO Blansko Hlavinka Petr, MUDr. 

staniční sestra VZ Blansko Ondráček Pavel, DiS. 

vedoucí lékař VZ Boskovice Kykloš Emil, MUDr. 

staniční sestra VZ Boskovice Chlup Petr, Bc. 

staniční sestra VZ Velké Opatovice Zapletal Ivo, DiS. 

 

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.  MUDr. Petr Hlavinka se vzdal funkce vedoucího lékaře ÚO Blansko, 
31.3. MUDr. Emil Kykloš se vzdal funkce vedoucího lékaře VZ Boskovice, 
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1.4. MUDr. Petr Hlavinka byl jmenován do funkce vedoucího lékaře VZ Blansko, 
1.4. MUDr. Emil Kykloš byl jmenován do funkce vedoucího lékaře ÚO Blansko, 
1.4. Pavel Ondráček - změna jmenování staniční sestry VZ Boskovice na VZ Blansko, 
30.4. Ing. Jindřich Vintr byl odvolán z funkce vedoucího IKO, 
30.4. Mgr. Ondřej Kašpar ukončil pracovní poměr ve funkci vedoucího právního oddělení, 
1.6. Bc. Michal Bronec byl jmenován do funkce vedoucího IKO, 
1.7. Mgr. Tomáš Buček byl jmenován do funkce vedoucího právního oddělení, 
31.8. Bc. Sylva Nováková byla odvolána z funkce vedoucí krizové připravenosti, 
31.8. MUDr. Jana Kubalová byla odvolána z funkce náměstka pro krizovou připravenost a vzdělávání, 
31.8. Zdeňka Racková se vzdala funkce staniční sestry VZ Slavkov, 
1.9. Stanislav Čandrla, DiS. byl jmenován do funkce staniční sestry VZ Slavkov, 
1.9. Ing. Vojtěch Nečas byl jmenován do funkce vedoucího krizové připravenosti, 
1.9. MUDr. Jana Kubalová byla jmenována do funkce náměstka pro vzdělávání, 
31.10. Ing. Pavel Chvalina ukončil pracovní poměr ve funkci provozně-technického náměstka, 
1.11. Ing. Petr Hýbler byl jmenován do funkce provozně-technického náměstka ředitele,   

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

V roce 2021 pokračovala druhým rokem epidemie koronaviru. Díky tomu, že se část kapacit a pro-
středků soustředila na boj proti ní, nebyly opět realizovány mnohé pravidelné aktivity, byla omezena 
činnost vzdělávacího a výcvikového střediska, nemohli jsme realizovat kurzy první pomoci pro veřejnost 
a pro zdravotnické pracovníky jiných odborností. Rovněž pokračovalo omezení stáží 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 2021 jsme zrealizovali 
celkem 89 výběrových řízení. 

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

V roce 2021 jsme využili finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu 16.431 tis. Kč na zajištění 
krizové připravenosti. Prostředky byly využity, kromě jiného, na pořízení ochranných prostředků v sou-
vislosti s epidemií koronaviru, vzdělávání zaměstnanců v oblasti krizové připravenosti a dovybavení vo-
zidla pro MU. 

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 4.336 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – přístroj pro nepřímou srdeční masáž, zádržné systémy do vozidel, vozidlové radi-
ostanice a tablety do zdravotnických vozidel pro pořizování zdravotnické 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 
2021 jsme obdrželi již 3. dotaci na 1 ks sanitního vozidla včetně zdravotnické techniky v hodnotě 4.000 
tis. Kč. 

V roce 2021 jsme podali úspěšně žádost na realizaci projektu Pořízení sanitních vozidel RLP a přístro-
jového vybavení ZZS JmK v hodnotě 94.772 tis. Kč.   

1.1.4 Významná pozitivní prezentace organizace 

Rok 2021 silně poznamenala jednak koronavirová epidemie, která se vracela v dalších vlnách, jednak 
také ničivé tornádo, jež postihlo část jižní Moravy. Právě tyto dvě skutečnosti byly častým námětem 
našich mediálních výstupů, ale snažili jsme se i jinými, co nejpestřejšími způsoby prezentovat naši čin-
nost. Publikovali jsme články s edukativní náplní, také jsme prezentovali mnoho pochval od spokojených 
pacientů či jejich příbuzných. Média jsme přizvali na významné akce, které nám aktuální epidemiolo-
gická situace umožnila uskutečnit. Naše sociální síť Facebook má již 23.000 tzv. followerů a dle celé 
řady pochvalných reakcí je vidět, že ZZS JmK má výbornou pověst, o jejíž neustálé vylepšování neú-
navně usilujeme.  
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Mezi nejzajímavější, nejdůležitější a nejvýraznější aktivity či zprávy v roce 2021 patřily: 

a) Asistence v očkovacím centru 

Na brněnském výstavišti působily naše posádky, aby se postaraly o pacienty, u kterých v důsledku oč-
kování nastaly zdravotní komplikace. Denně jsme měli v péči desítky mužů i žen, kteří se hůře vyrov-
návali s očkováním proti koronaviru. 

 

Obr. č. 1 MUDr. Hana Albrechtová a hlavní sestra Romana Pochylá v očkovacím centru 

b) Pyžamka pro nemocné děti 

Dětská nemocnice v Brně se potýkala s nedostatkem pyžamek pro své pacienty. V rámci organizace  
jsme „nasbírali“ 150 nočních úborů a dětem jsme je přivezli. 

c) Naše posádka si zahrála v Hlavě Medúzy 

Detektivní seriál pod vedením režiséra Filipa Renče vznikal v brněnském studiu České televize. V jed-
nom z dílů si zahrála naše lékařská posádka ve složení Barbora Truksová Zuchová, Lukáš Dvořáček a 
Josef Dvořáček.  

 

Obr. č. 2 Hrajeme v seriálu ČT 

d) Propagace AED 

Neustále vzděláváme veřejnost tak, aby věděla, co je to automatizovaný externí defibrilátor a nebála se 
jej použít. Stejně tak informujeme o tom, kdo jsou to FIRST RESPONDEŘI. Publikujeme proto konkrétní 
příběhy o pacientech se zástavou oběhu, kteří přežili díky FR z řad PČR a HZS a díky našim zdravot-
níkům. Na fotografii je se složkami IZS žena, která přivolala pomoc pro svého partnera. 



Zpráva o činnosti za rok 2021  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 11 

 

Obr. č. 3 Záchrana života společnými silami 

e) Seniorská obálka do kapsy 

Informujeme veřejnost o tom, že už existuje „miniverze“ seniorské obálky. Zájemci si ji mohou dát do 
peněženky či kapsy kabátu, a tak mít u sebe neustále informace o svém zdravotním stavu a potřebné 
kontakty. 

 

Obr. č. 4 MINI obálka pro seniory 

f) Výtvarná soutěž pro děti 

Vyzvali jsme děti, aby nám poslaly svou představu o Defíkovi, pejsku záchranáři. Přicházely fotky, na 
kterých byly nejen obrázky, ale také pletení Defíci či pejsci z moduritu. Fantazie se  rozjela naplno a 
bylo opravdu těžké vybrat vítěze ze 150 výtvorů. 

 

Obr. č. 5 Vítězný komiks 
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g) Návštěva ze středních Čech 

Rádi se stáváme inspirací, v průběhu uplynulého roku jsme přivítali celou řadu delegací z České repub-
liky i ze zahraničí. Jednalo se o kolegy z ostatních záchranek a my jsme se s nimi rádi podělili o své 
zkušenosti. 

h) Den linky 155 

Ani tentokrát nám covid neumožnil uskutečnit dne 15. 5. tradiční Den linky 155 „v plné parádě“. Veřejné 
shromažďování stále nebylo možné, a tak jsme alespoň vyrobili nové video, ve kterém jsme představili 
náročnou práci našich operátorek a operátorů. Video se líbilo a bylo hojně sdíleno. 

i) Nová výjezdová základna v Šumné na Znojemsku 

9. 6. jsme od našeho zřizovatele slavnostním přestřižením pásky převzali budovu nové výjezdové zá-
kladny v Šumné. Moderní stavba kromě jiného umožní optimální trasu pro výjezd sanitního vozidla. 
Budova stála 19 milionů korun.  

 

Obr. č. 6 Slavnostní otevření VZ v Šumné 

j) Tornádo 

Konec června došlo k ničivému působení přírodního živlu tornádo, které řádilo na jižní Moravě. Ošetřili 
jsme desítky pacientů a na místě jsme pak zůstali ještě několik týdnů. Bylo třeba pečovat nejen o místní 
lidi, ale také o ty, kteří jim přispěchali na pomoc. Na základě této události jsme realizovali velké množství 
mediálních výstupů. Zároveň jsme zřídili sbírku pro naše zaměstnance, které toto neštěstí také pozna-
menalo. 

 

Obr. č. 7 Péče o pacienty po tornádu 

k) Poskytujeme asistenci na brněnské olympiádě 

Olympijský festival Brno při příležitosti konání letní olympiády v Japonsku přilákal spoustu sportovců. 
Po celou dobu jsme byli na místě, připraveni v případě potřeby pomoci. A nechyběl ani náš maskot pes 
Defík. 
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Obr. č. 8 Olympiáda Brno se psem Defíkem 

l) Ocenění za boj proti covidu 

Naši práci ocenil i Jihomoravský kraj… rádi jsme se pochlubili na webu i sociálních sítích. 

 

Obr. č. 9 Ředitelka Hana Albrechtová přebírá ocenění od hejtmana Jana Grolicha 

m) Záchranářská šalina 

Jako poděkování zdravotníkům vyjela 16. 9. do brněnských ulic „záchranářská šalina“. Kopie našeho 
sanitního vozu vyvolala velkou pozornost médií. Kromě toho, že je krásná, je vybavena letáčky, eduku-
jícími veřejnost. Tramvaj bude jezdit až do 15.9.2022. 

 

Obr. č. 10 Žlutá šalina rozzářila Brno 
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n) Den s Městskou policií Brno 

28. 9. jsme společně s brněnskými strážníky v prostorách Riviéry přivítali několik tisícovek dětí. Na na-
šem stanovišti si mohly ošetřit a obvázat Defíka, jejich rodiče si pak mohli zkusit masáž srdce na umě-
lých figurínách. Zájem o pejska záchranáře i o výuku resuscitace byl obrovský. 

o) Restart a Heart Day 

16. 10. se po celém světě slaví Den záchrany života. Společně s VIDA! centrem jsme připravili bohatý 
program a zájemce jsme vzdělávali v oblasti poskytování první pomoci, především při zástavě oběhu.  

 
Obr. č. 11 Zachraňovat život se učili malí i velcí 

 

p) Nadační fond   

ZZS JmK oslavila v roce 2021 své 15. výročí od sjednocení organizace. Jako jeden z darů si „nadělila“ 
Nadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Cílem nadace bude charitativní, 
ale také např. vzdělávací činnost. 

q) Rekord v počtu výjezdů 

29. 11. byl překonán lednový rekord, pokud jde o počet výjezdů. Za 24 hodin jsme pomáhali u 383 
událostí. Na takto vysokém čísle se podílel ve značné míře covid. Zaměstnanci, ač vyčerpaní a unavení, 
skvěle zvládali svoji práci. Patří jim za to velký dík, veřejnost to oceňuje. Informace o rekordu proběhla 
mnoha médii. 

r) Stavba nové VZ Boskovice a budovy autoservisu 

Dne 3.12. byl slavnostně poklepán základní kámen ke stavbě autocentra na VZ v Brně – Černovicích a 
dne 6. 12. to byl základní kámen nové výjezdové základny v Boskovicích. Budova autoservisu přispěje 
ke zvýšení připravenosti na mimořádné události a budova nové VZ v Boskovicích poskytne zázemí pro 
dvě výjezdové skupiny a skýtá prostor i pro případné navýšení počtu výjezdových skupin.  

 

Obr. č. 12 Kladívka poklepala základní kámen nové VZ Boskovice 
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s) Ocenění za tornád o 

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich předal do rukou ředitelky Hany Albrechtové medaile oceňu-
jící práci našich zaměstnanců, resp. jejich péči o pacienty, kteří se zranili při tornádu. Vážíme si toho. 

t) Charitativní kalendář   

Už čtvrtý nástěnný kalendář byl tentokrát inspirován filmem SIN CITY. A moc se líbil. Peníze získané 
prodejem putovaly do organizace Domov pro mne, která pečuje o fyzicky postižené lidi a zaměřuje se 
především na budování chráněného bydlení. Děkujeme všem, kteří s tímto projektem pomohli. 

 

Obr. č. 13 Kalendář se brzy zcela vyprodal 

Dlouhodobě dbáme nejen na vnější, ale i na interní komunikaci, naši zaměstnanci získávají informace 
z intranetu, dále každé čtvrtletí vychází vnitropodnikový časopis Střípky. Snažíme se také o to, aby se 
zaměstnanci v organizaci cítili dobře. Ředitelka Hana Albrechtová jezdí za našimi zaměstnanci na jed-
notlivé základny, aby jim popřála ke kulatým narozeninám, přejeme zaměstnancům při narození dítěte 
a nebo odchodu do důchodu. Také organizujeme Mikuláše pro děti a kulturní či sportovní akce. 

1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

Kromě vlastních výnosů, zejména od zdravotních pojišťoven, a příspěvků od zřizovatele, jsme v roce 
2021 hospodařili s prostředky: 

a)   státního rozpočtu, určenými na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných udá-
lostí a krizových situací, z nichž bylo vyčerpáno 6.553 tis. Kč neinvestičních prostředků a 9.878 
tis. Kč investičních, 

b) fondu zábrany škod ve výši 4.336 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdravotnickou, radiokomunikační 
a výpočetní techniku, 

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 ve výši 48 tis. Kč,  

e) finančních a věcných darů od dárců v době epidemie covid-19 ve výši 131 tis. Kč, 

f) daru 3 sanitních vozidel od ZZS Středočeského kraje ve finančním objemu 7.827 tis. Kč, 

g) získali jsme dotaci na projekt Pořízení sanitních vozidel RLP a přístrojového vybavení ZZS JmK 
v hodnotě 94.772 tis. Kč. Realizace projektu proběhne v roce 2022 a 2023. 

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

V roce 2021 došlo na území JMK celkem k 7 mimořádným událostem I. stupně a k jedné MU IV. stupně.  
Mimořádné události byly následující:  

a) 31.5.2021 MU I. stupně  Brno – Kníničská – náraz autobusu MHD do sloupu veřejného osvětlení 
– 16 zraněných, 

b) 21.6.2021 MU I. stupně – spolupráce IZS – asanace výbušnin v RD v Kyjově,  

c) 24.6.2021 MU IV. stupně – tornádo na Hodonínsku, 
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d) 29.6.2021 MU I. stupně – DN v Husovickém tunelu,  

e) 16.8.2021 MU I. stupně – DN v Královopolském tunelu – srážka osobního automobilu a auto-

busu,  

f) 3.9.2021 MU I. stupně – DN sanity DZS s osobním vozidlem - 5 zraněných, 

g) 15.9.2021 MU I. stupně – výbuch plynu v Koryčanech – 2 zemřelí, 4 zranění,     

h) 11.10.2021 MU I. stupně – napadení sečnou zbraní v Tišnově – 6 zraněných. 

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 ohrožu-
jící 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 2021 řídily podle následujících norem a objektivních skutečností: 

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

- zvyšováním stupně vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků (VOŠ, VŠ), zvyšováním počtu 
záchranářů se specializovanou způsobilostí 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 2021 se sice počet lékařů nezměnil, ale ke konci roku 
odešli 2 lékaři do důchodu, 1 lékař do zahraničí a průměrný věk lékařů, pracujících v organizaci v pra-
covním poměru, se zvýšil oproti roku 2020 o 0,6 roku a byl ke konci roku 2021 50,3 roků a podíl lékařů 
v důchodovém věku se zvýšil z 11 % v roce 2020 na 12 % z jejich celkového počtu. Tato situace má za 
následek změny v plánu plošného pokrytí v roce 2022. 

Pokrytí Jihomoravského kraje výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami ke 31. 12. 2021, viz 
příloha č. 2. 

V roce 2021 bylo na území Jihomoravského kraje realizováno celkem 107.029 výjezdů, z toho 102.859 
primárních a 4.170 plánovaných sekundárních. 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 8.225 výjezdů, z toho ve VZ Blansko 3.909 výjezdů, ve VZ 
Boskovice 3.300 výjezdů a ve VZ Velké Opatovice 1.016 výjezdů. 
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Graf č. 2 ÚO Blansko - podíl výjezdů jednotlivých VZ na výjezdech ÚO Blansko 

V ÚO Brno bylo zrealizováno celkem 60.662 výjezdů, z toho 59.829 výjezdů pozemními složkami a 833 
vzletů provedla letecká záchranná služba. Z celkového počtu pozemních výjezdů bylo provedeno ve VZ 
Brno 51.233, ve VZ Ivančice 4.092, ve VZ Pohořelice 1.436 a ve VZ Tišnov 3.068 výjezdů.  

 

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

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

 

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

V ÚO Břeclav bylo provedeno celkem 9.264 výjezdů, z toho ve VZ Břeclav 5.927, ve VZ Hustopeče 
1.431 a ve VZ Mikulov 1.906 výjezdů. 

 

Graf č. 5 ÚO Břeclav - podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Břeclav 
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V ÚO Hodonín to bylo celkem 12.860 výjezdů, z toho ve VZ Hodonín 4.725, ve VZ Kyjov 3.824, ve VZ 
Veselí nad Moravou 3.303 a ve VZ Velká nad Veličkou 1.008 výjezdů. 

 

Graf č. 6 ÚO Hodonín – podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Hodonín 

V ÚO Vyškov bylo provedeno celkem 7.889 výjezdů, z toho ve VZ Vyškov 4.160, ve VZ Slavkov 2.555 
a ve VZ Bučovice 1.174 výjezdů.   

 

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

V ÚO Znojmo bylo realizováno celkem 8.129 výjezdů, z toho ve VZ Znojmo 6.462, ve VZ Hrušovany 
nad Jevišovkou 897 a ve VZ Šumná 770 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 Jiho-
moravského 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 i v roce 2021 výrazně nižší než obvykle. Stálými objednateli byly 

37%

30%

25%

8%

Hodonín

Kyjov

Veselí n.M.

53%

15%

32%
Vyškov

Bučovice

Slavkov

80%

11%

9%

Znojmo

Hrušovany n.J.



Zpráva o činnosti za rok 2021  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 19 

hokejový klub HC Kometa Brno a fotbalový klub FC Zbrojovka Brno. Dále ZZS JmK poskytovala asis-
tenční činnost ve velkokapacitním očkovacím středisku v prostorách BVV.  

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 opět poznamenala epidemie covid-19. Operátory tísňové linky 155 zaměstnávaly kromě 
tísňových výzev zejména hovory spojené s epidemií covid-19 (konzultace s KHS, rady volajícím, infor-
mace o opatřeních v souvislosti s epidemií). Epidemie postihla i operátory KZOS, kdy došlo k výraz-
nému personálnímu oslabení, které bylo nutné řešit i výpomocí zaměstnanců z výjezdových skupin. 
Vzhledem k extrémnímu nárůstu požadavků na realizaci výjezdů bylo nutné během roku posilovat počty 
výjezdových skupin. KZOS zajišťovalo i v tomto roce administrativu a řízení mobilních odběrových týmů. 
Z důvodu extrémního náporu na KZOS byla intermitentně posílena směna o jednoho operátora navíc. 
Z pohledu operačního řízení bylo náročné pracovat se změněnou situací, která vyžadovala větší dislo-
kaci prostředků z důvodu dlouhých desinfekcí vozidel po transportech infekčního pacientů. Docházelo 
tak k relativnímu nedostatku volných výjezdových prostředků. 

Z důvodu nutnosti specifických požadavků během roku docházelo k úpravám klasifikací a odborných 
postupů. Došlo také k úpravě nastavení naléhavostí a klasifikací, které vedlo ke změně procentuálního 
zastoupení jednotlivých naléhavostí. Řešení mimořádné události tornádo mělo dopad na změnu nasta-
vených postupů pro případ řešení mimořádné události. Tornádo v JmK nezaměstnalo operátory jen po 
dobu primárního řešení události, ale i ve fázi likvidačních prací, kdy jsme zajištovali operační řízení ve 
spolupráci s posádkami ZZS na místě a s další výpomocí záchranářů z jiných krajů a složek. 

Za rok 2021 přijalo KZOS 236.613 příchozích tísňových volání, z toho 218.938 na linku 155 a 17.675 
z linky 112. Počet volání narostl oproti roku 2020 o 20 %.     
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1.2.2 Informace o poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě 
vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho pře-
dávání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilému k poskytování zdravotní 
péče 

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

ZZS JmK zajišťovala poskytování přednemocniční 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, které je pro týmy ZZS Zlín-
ského kraje nedostupné 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.  

Díky nové metodice sestavování plánu plošného pokrytí jsme zjistili, že jsou mezery v pokrytí Jihomo-
ravského kraje na Miroslavsku, Kloboucku a Olešnicku. Současně s nedostatkem lékařů se budou 
transformovat i výjezdové skupiny RLP na setkávací systém a v závislosti na finančních možnostech 
budovat nové výjezdové základny. V roce 2022 to bude VZ v Miroslavi. 

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).  

V roce 2019 byl sice ukončen projekt Společně ke zdraví, financovaný z prostředků EU, ale i v roce 
2021 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 bylo uskutečněno za ZZS JmK 5 akcí. Mimo ně bylo významnou 
pomocí také vyslání celkem 17 výjezdových skupin Červeného kříže Dolního Rakouska a 2 vrtulníků 
ÖAMTC při MU tornádo.   

V roce 2021 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 2021 celkem 57 takových transportů.  

Kvalita zdravotní péče je rovněž závislá na vzdělaném a erudovaném personálu. Bohužel, v roce 2021 
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. Nejprve byly rozmístěny AED na území brněnské aglomerace, posléze i v celém Jihomoravském 
kraji. Z původního pilotního projektu se stal fungující ověřený systém, pomocí něhož se zvyšuje prav-
děpodobnost přežití pacientů postižených v terénu náhlou zástavou oběhu a který je vzorem pro zavá-
dění 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.  

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. 
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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 2021 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.  

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 2021 jsme uskutečnili pouze 2 repatriační transporty, a to jeden repatriační trans-
port ze Slovenska a jeden z Rakouska. Důvodem nízkého počtu byla zajisté i pandemie koronaviru a 
omezení cestování. 

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

V roce 2021 řešila ZZS JmK celkem 7 MU I. stupně. Jednalo se o: 

- 31.5.2021 MU I. stupně  Brno – Kníničská – náraz autobusu MHD do sloupu veřejného osvětlení – 

16 zraněných, 

- 21.6.2021 MU I. stupně – spolupráce IZS – asanace výbušnin v RD v Kyjově,  

- 29.6.2021 MU I. stupně – DN v Husovickém tunelu,  

- 16.8.2021 MU I. stupně – DN v Královopolském tunelu – srážka osobního vozu a autobusu,  

- 3.9.2021 MU I. stupně – DN sanity DZS a osobního vozu - 5 zraněných, 

- 15.9.2021 MU I. stupně – výbuch plynu v Koryčanech – 2 zemřelí, 4 zranění, 

- 11.10.2021 MU I. stupně – napadení sečnou zbraní v Tišnově – 6 zraněných. 

Nejzávažnější událostí roku 2021 pro ZZS JmK byla bezesporu MU IV. stupně, a to tornádo, které 
24.6.20121 zasáhlo několik obcí na Břeclavsku a Hodonínsku. Zpočátku byly hlášeny jednotlivé události 
– kroupy, zásahy letícím předmětem, zavalení zdí, postupně přibývá událostí, není ihned zřejmé, že se 
jedná o takový rozsah mimořádné události. První výzva, v souvislosti s procházejícím meteorologickým 
jevem, ještě před vznikem tornáda, bylo poranění hlavy od velké kroupy v 19:03 hod. Události v souvis-
losti s pádem předmětů byly hlášeny od 19:22 hod. Taktéž ukončení bylo postupné, na místě byly po-
nechány výjezdové prostředky až do úplného zkontrolování trosek, poslední výjezdové skupiny opustily 
místo události v 5:00 hodin následujícího dne. Na základnách byly připraveny výjezdové prostředky do 
6:00 hod. dne 25. 6. Počet pacientů odvezených zdravotnickou záchrannou službou, DZS a LZS byl 
celkem 83 osob. Exitus byl konstatován ve 3 případech (2x Hodonín, pokaždé na jiném místě, 1x Mo-
ravská Nová Ves) Za ZZS JmK bylo nasazeno 43 zasahujících prostředků (prostředky byly vytíženy 2 
– 5 zaměstnanci). Na pomoc přijeli záchranáři ze ZZS Zlínského kraje - 2x RLP, ZZS Kraje Vysočina - 
4x RLP, 4x RZP, ZZS Pardubického kraje - 2x RZP, 1x RV, ZZS Olomouckého kraje - 6x RZP ve 4 
vozech, ZZS Bratislavského kraje (SK) - 7x RZP, ZZS Trnavského kraje (SK): 4x RZP, záchranáři Čer-
veného kříže Dolní Rakousko (A) - 2x RV, 15x RZP, 2x LZS. Celkem bylo nasazeno na výpomoc 47 
zasahujících prostředků. 

Činnost ZZS JmK pokračovala na místě MU hned druhý den ráno v rámci likvidačních prací a trvala 
necelý měsíc. V místě MU byla zřízena 2 pracoviště pro poskytování první pomoci jak  pro obyvatele, 
tak pro dobrovolníky, pomáhající likvidovat MU, tak i složky IZS pracující na místě. 

Prakticky celý rok 2021, tak jako jiné organizace, řešila ZZS JmK pokračující MU – epidemii covid-19. 
Epidemie rozsahu covid-19 se vyskytovala naposledy před 100 lety (jako španělská chřipka). Díky im-
plementaci dílčích plánů, řešících chřipkovou epidemii, další činnosti při vzniku MU a hlavně díky 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 Jihomoravském kraji.  
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Jednotlivá období roku 2021 se s ohledem na epidemii vyznačovala základními charakteristikami: 

Období leden – květen 2021: 

- téměř naplněná kapacita lůžkových ZZ, obtížná dostupnost lůžek JIP/ARO, 

- 1.3.2021 převoz 5 pacientů z Nemocnice Žatec do FNB k uvolnění lůžkové kapacity, 

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

- zřízení funkce vedoucího lékaře směny – komunikace s krajským koordinátorem a vedením ZZ, za-
jišťování akutních sekundárních transferů a řešení náhle vzniklých komplikací, 

- aktivace biohazard týmu v režimu 24/7, 

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

- významné zvýšení zátěže pro krajské zdravotnické operační středisko, 

- trvale vyšší počet výjezdů z důvodu nárůstu transportů covid pozitivních pacientů při nezměněném 
počtu ostatních výjezdů, transportováni do ZZ jsou všichni pacienti covid-19 pozitivní, kteří mají pří-
tomny 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. 

Období květen – září 2021: 

- trvají opatření pro nošení OOP, 

- relativní uvolnění situace, čerpání dovolených, 

- provádění vyhodnocování uplynulého období. 

Období konec září – prosinec 2021 

- zatím nejvyšší historická zátěž ZZS JmK v historii organizace, rekordní počty výjezdů,  

- 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, 

- navýšení počtu posádek o 5 výjezdových skupin, výpomoc příslušníků HZS (s potřebnou erudicí a 
praxí u ZZS) ve výjezdových skupinách, 

- nejsou žádné problémy se zásobováním či objednáváním OOP, 

- nutnost opakovaných mezinemocničních transportů covid pozitivních pacientů a pacientů na ARO 
mezi jednotlivými ZZ,  

- transport 2 covid pozitivních pacientů na UPV z FN USA do Prahy, 

- 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.  

- 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. 

Za rok 2021 jsme ošetřili celkem 16.431 pacientů s covid-19 nebo s podezřením na covid-19. 

1.2.6 Informace o zajištění letecké záchranné služby 

Letecká záchranná služba je samostatným územním oddělením, v rámci plošného zajištění LZS v ČR 
pod označením Kryštof 4. V roce 2021 došlo ke změně provozovatele LZS na základně výběrového 
řízení MZ ČR. Novým provozovatelem se stala letecká společnost DSA, a.s. Praha. Společnost DSA 
působí mj. na dalších 5 základnách v ČR. S novým provozovatelem se změnila částečně i náplň činnosti 
leteckého záchranáře. Z důvodu jedno-pilotního provozu funguje zdravotnický záchranář i jako tech-
nický člen posádky, tzv. TCM. Jeho úkolem je spolupráce s pilotem během vzletu, vlastního letu i při-
stání. Nedílnou součástí práce je i spolupráce během letu v noci. Před zahájením provozu museli čle-
nové VS LZS absolvovat povinná teoretická i praktická školení TCM HEMS a TCM NVIS a HEMS a 
NVIS pro zdravotnický doprovod.  
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Odchodem od LS PČR bylo také nutné vybudovat novou základnu se zázemím pro vrtulník. Nová do-
časná základna vznikla na Letišti Brno a.s. v západní části letiště. Dočasná základna je tvořena systé-
mem unimobuněk, zázemí pro vrtulník vzniklo v přilehlém hangáru.  

Činnost s novým provozovatelem byla zahájena 1. 1. 2021 ihned po ukončení platné smlouvy s LS PČR, 
s minimální přetržkou ve směně. Služba je i nadále zajišťována v nepřetržitém provozu 7 dní v týdnu/24 
hodin. S novým provozovatelem došlo i k výměně vrtulníku, do Brna se vrátil vrtulník OK-NIK, nově 
s imatrikulací DSA LJR. Typ  vrtulníku zůstal stejný - Airbus H135 T2+, nově se zdravotnickou zástavbou 
od firmy Aerolite. Zdravotnickou posádku zajišťovalo v roce 2021 stávajících 10 vyškolených lékařů a 9 
vyškolených zdravotnických záchranářů. 

V roce 2021 bylo uskutečněno celkem: 833 vzletů, z toho v podmínkách VFR noc: 175 vzletů. Statistika 
výkonnosti LZS je pravidelně každoměsíčně odesílána na MZ ČR. Vzlety jsou děleny do 3 kategorií: 

Druh vzletu H1/I: vrtulník je aktivován přímo na základě tísňové výzvy - 470 vzletů  (408 ve dne  a 62 v 
noci), 

Druh letu H1/II: vrtulník je aktivován na žádost VS na místě – 225 vzletů (158 ve dne a 67 v noci), 

Druh letu H2/III: mezinemocniční transport (primární i sekundární transporty) – 138 vzletů (93 ve dne a 
45 v noci). 

V porovnání s ostatními základnami LZS vykazuje Kryštof 4 nejvyšší počet vzletů ve dne i v noci. Na 
druhou stranu vykazujeme jeden z nejnižších podílů vzletů přímo na základě tísňového volání (je jedním 
z indikátorů kvality práce operačního střediska) a vysoký podíl vzletů H2/III. Podíl vzletů H1/I se mezi-
ročně stále zvyšuje, počet mezinemocničních vzletů je dán komplexní centrovou péčí v Brně, do které 
jsou směřováni i pacienti ze vzdálených nemocnic v jiných krajích.  
 
LZS Kryštof 4 není služba určená pouze pro JmK, ale je součástí sítě LZS v ČR. Kryštof 4 Brno je tedy 
aktivován i z okolních krajů, pokud je vyhodnocen jako nejvýhodnější. Největší procento aktivací Kryštof 
4 je však indikováno operačním střediskem JmK – 731 aktivací, Zlínským krajem - 49 aktivací, Krajem 
Vysočina - 42 aktivací, Pardubickým krajem - 10 aktivací, Olomouckým krajem - 1 aktivace. 
 

 

Obr. č. 14 Denní izochrony 

Počet vzletů ve směně významně ovlivňuje i počasí. Rok 2021 byl příznivý. V denní směně jsme měli 
celkem 225 hodin neletového počasí, což je pouze 5 % celkového času denních směn. Pro případ 
nepříznivého počasí má ÚO LZS k dispozici kromě vrtulníků také pozemní výjezdový prostředek a v pří-
padě nepříznivého (neletového) počasí nebo jiné závažné okolnosti může poskytovat PNP jako VS RLP/ 
RV. V roce 2021 jsme zaznamenali celkem 34 výjezdů. Výjezdový prostředek RV byl i jednou z prvních 
výjezdových skupin vyslaných na MU Tornádo.  
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Graf č. 9  Aktivace dle území podrobně (Z – Znojemsko, B – Brno a okolí, analogicky i ostatní).  

Z grafu vyplývá, že nejvíce aktivací je směřováno do vzdálených míst kraje a mimo Jihomoravský kraj.  

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 2021 byly výcviky rozděleny do 4 prezenčních školení dle NV č. 
362/2005 Sb., které absolvovali všichni členové VS LZS. Na jaře roku 2021 se také uskutečnil 8hodinový 
odložený součinnostní výcvik leteckých záchranářů ZZS JmK a HZS ve výcvikovém středisku HZS v Ná-
chodě Poříčí.  

V průběhu roku 2021 jsme dokončovali činnosti spojené s uzavřením čtyřstranné smlouvy – MV GŘ, LS 
PČR, ZZS hl. m. Prahy - Kryštof 1 a ZZS JmK - Kryštof 4 ohledně spolupráce při činnostech LZS v ne-
přístupném terénu. Smlouva byla podepsána na začátku roku 2022. 

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 zdravotní péče má Ministerstvo zdravotnictví ČR, 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 ČR a s příslušnými oborovými odborníky MZ ČR 
aktuálně pracujeme na řadě projektů, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti a kvality činnosti le-
tecké záchranné služby v ČR – spojení, předávání výzev, bezpečnost elektrického vedení atd.  

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 2021 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 z důvodu epidemie covid-19, 
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- koordinace odběrového týmu FNB ve smyslu náběru výzev a jejich zpracování a zařazení do pro-

gramu mobilního odběrového týmu cestou KZOS. 

Velkou výzvou pro všechny složky IZS v Jihomoravském kraji bylo bezpochyby nasazení při MU Tor-
nádo na Hodonínsku a Břeclavsku. Pro všechny základní složky šlo historicky o největší a nejdelší 
nasazení za dobu jejich existence. Tato událost jen potvrdila důležitost Integrovaného záchranného 
systému a nutnost úzké spolupráce jeho základních složek. Na základě získaných zkušeností plánují 
všechny složky další prohloubení vzájemné spolupráce jak operačních středisek, tak sladění společ-
ných postupů a koordinaci záchranných prací v terénu.   

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

Během uplynulého roku jsme realizovali celkem 51 převozů v rámci rychlé přepravy odborníků, léků, 
krve a biologických materiálů. Z tohoto počtu bylo provedeno 32 převozů zdravotnických pracovníků, 
členů transplantačních a operačních týmů, 14 převozů tkání, orgánů a biologického materiálu, 5 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 

Vzhledem k vývoji epidemie covid-19 a řešení mimořádné události Tornádo neprobíhalo žádné vzdělá-
vání v medicíně katastrof. Součástí přípravy na mimořádné události je vzdělávání zaměstnanců a ma-
teriálně technické vybavení. Rozsah cvičení složek IZS je každoročně plánován Jihomoravským krajem 
dle dokumentu Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS Jihomoravského kraje 2020. Jednot-
livá témata byla naplánována společně všemi složkami IZS s cílem reflektovat na společné i vlastní 
potřeby a aktuální možná rizika ohrožení. V roce 2021 mělo proběhnout celkem 15 cvičení, z toho 13 
taktických a 2 štábní cvičení orgánů krizového řízení. Z důvodů koronavirové epidemie bylo zrealizo-
váno pouze 1 taktické cvičení složek IZS JmK Dopravní nehoda v územním obvodu Znojmo, ještě před 
vypuknutím epidemie. Jednalo se 5. cvičení ze série dopravních nehod s hromadným postižením osob, 
které byly dosud realizovány na 4 územních odděleních. I v roce 2021 byl připraven průřezový video-
materiál k dalšímu vzdělávání.  

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 rok 2021 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 po-
moc 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 2021 jsme pokračovali v činnostech, spojených s akceschopností biohazard týmu. 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 epidemie. BHT 
tým byl převeden 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 realizoval většinu ošetření a transportů pacientů s podezřením nebo prokázaným covid-19. 

1.2.9.2 Příprava na mimořádné události – materiálně-technické vybavení 

V září 2021 bylo rozhodnuto na základě provozních zkušeností o změně zařazení oddělení krizové 
připravenosti, a to rozdělení stávajícího OKPV na část vzdělávací, která zůstává samostatnou jednotkou 
v rámci vnitřní struktury ZZS JmK a oddělení krizové připravenosti, které bylo převedeno pod gesci 
úseku zdravotní péče.  

V roce 2021 bylo doplněno vybavení speciálního vozidla Atego plánovanými 2 monitory životních funkcí, 
2 přístroji pro umělou plicní ventilaci, 3 lineárními dávkovači a 10 pulsními oxymetry s možností moni-
torovat hladinu CO v krvi.  
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V roce 2021 pokračovalo budování záložní radiokomunikační sítě Mototrbo. Na základě výstupu z cvi-
čení Blackout z roku 2015 bylo zjištěno, že ZZS JmK nemá žádnou zálohu radiokomunikace pro zajiš-
tění 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. Síť  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 2022 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 

OKP zajišťuje poskytování služby SPIS a PEER. Tým peerů pracoval v roce 2021 v počtu 5 členů. Tým 
interventů pracoval v počtu 11 členů. Peer podpora byla poskytnuta 36 osobám (z toho 16x v souvislosti 
s MU Tornádo), byla realizována 3 skupinová setkání po mimořádných událostech (pro 20 osob), všem 
zaměstnancům byl opakovaně poskytnut kontakt na celostátní linku kolegiální podpory, v souvislosti 
s MU byla zaměstnancům nabídnuta možnost vyhledat peer podporu u peera v rámci SPIS a tato na-
bídka byla akceptována. Nabídka peer podpory: 289x, z toho 260x v souvislosti s MÚ Tornádo (tyto 
nabídky byly realizovány jak členy týmu, tak za pomoci dalších členů SPIS z několika krajů a pracovníků 
linky kolegiální podpory). 

První psychická pomoc byla poskytnuta při 59 intervencích (z toho 21 intervencí 1. a 2. den při MU 
Tornádo, dále při nasazení interventa při demoličních pracích po MU Tornádo 20 intervencí) První psy-
chická pomoc i provádění peer podpory byly i v letošním roce ovlivněny epidemií covid-19, na přelomu 
jara a zimy bylo omezeno poskytování první psychické pomoci a také provádění peer podpory osobní 
formou. Pro činnost týmu bylo zásadní zvýšení počtu intervencí v souvislosti s MU (Tornádo, Tišnov). 
Náš tým se i v roce 2021 zapojil do celostátního poskytování telefonické peer podpory zdravotníkům a 
volajícím na linku 1221. 

Na základě metodického pokynu MZ ČR je intervent povinen se neustále vzdělávat a v rámci vzdělávání 
i prohlubovat praxi. Členové týmu se zúčastnili konference SPIS (online i prezenčně), setkání pracov-
níků linky kolegiální podpory, supervize týmu po MU (Tornádo), účast na TC pořádaném organizací, 
prezentace činnosti týmu na konferenci Akutně.cz, setkání týmů SPIS JmK (aktivní účast), vzdělávání 
(intervize a supervize, skupinové a individuální, další vzdělávací aktivity). I přes nepříznivou epidemio-
logickou situaci se podařilo naplnit tyto aktivity většinou členů týmu. 

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. V roce 2021 jsme se dočkali i 
písemného rozhodnutí. 

ZZS JmK je významným školitelem v teoretické i praktické výuce studentů. Oddělení vzdělávání  ve 
spolupráci s oddělením krizové připravenosti 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 MU 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 předatestační pří-
pravy. Po otevření vlastních akreditovaných kurzů Řidič vozidla ZZS a Operační řízení ZZS významně 
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 
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operátora KZOS jako školeného pozorovatele, a to ve dvanáctihodinových denních směnách, dále pří-
pravu teoretické a praktické výuky ve vzdělávacím a výcvikovém středisku.  

V roce 2021 bylo na ZZS JmK přijato celkem 225 žádostí o absolvování odborné praxe/stáže v rámci 
kterých bylo požadováno provedení celkem 1.842 směn ve výjezdových skupinách. Výrazně největší 
počet požadavků na stáže byl v roce 2021 ze strany studentů LF MU v Brně v oboru zdravotnický zá-
chranář a nejčastěji požadovaným místem provedení stáže byly výjezdové základny v Brně.   

Přehled o struktuře žadatelů a počtu požadovaných směn stáže vyplývá z následujícího grafu.     

 

Graf č. 10 Přehled o struktuře žadatelů a počtu požadovaných směn      

Přehled o počtu podaných žádostí v závislosti na požadovaném místě provedení stáže. 

 
Graf č. 11 Přehled o počtu podaných žádostí v závislosti na požadovaném místě provedení stáže 

Ve 14-ti případech byla stáž v jedné žádosti požadována na dvou výjezdových základnách, na VZ 
v Brně i a na některé z VZ mimo Brno.   

Také v roce 2021 plnění požadavků stáží na ZZS JmK ovlivňovala opatření přijatá v souvislosti s výsky-
tem a šířením koronaviru SARS CoV-2 v ČR, i když v menším rozsahu, než v roce 2020. Stáže byly 
poskytovány pouze v případech oprávněných požadavků ke splnění studijních nebo profesních povin-
ností. V návaznosti na opatření přijatá v předchozím roce nebyly v roce 2021 poskytovány stáže na 
pracovišti KZOS, s výjimkou stáží v rámci adaptačních procesů nových zaměstnanců ZZS JmK. Přesto 
požadavky studentů na absolvování stáže stále stoupají.   

1.2.10.1 Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců  

Vzdělávání v roce 2021 bylo také částečně ovlivněno epidemií covid-19, ale ve významně menším roz-
sahu, než v roce 2020:  

 výuka již neprobíhala on-line, ale pouze prezenčně s důrazem na nácviky modelových situací, 
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 výuka byla zahájena v březnu 2021 lektorskými školeními a natáčením videí pro e-learning, pro 
zaměstnance probíhala výuka duben – říjen, 

 byla upravena koncepce CKŠ, menší skupina 20 – 25 osob, rozdělená do 4 skupin, striktně bez 
mísení mezi územními odděleními, skupinová teoretická výuka přesunuta do e-learningu,  

 byly zrušeny 4 listopadové kurzy CKŠ z důvodu nemocnosti zaměstnanců a nutnosti zajištění směn, 

 Brněnské dny UM opět proběhly on-line ve vzdělávacím a výcvikovém středisku v Brně v květnu 
2021, 

 bylo zajištěno školení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě a řidičů – referentů v rámci e-lear-
ningu, vč. vyhodnocení. 

Vzdělávací a výcvikové středisko bylo v roce 2021 významně vytížené, proběhly zde následující kurzy 
a školení: 

 třídenní intenzívní kurz pro nové lékaře v adaptačním procesu a před nástupem k ZZS JmK, 

 třídenní intenzívní školení v urgentní medicíně pro NLZP v adaptačním procesu a předatestační pří-
pravě, 

 nácviky pro zaměstnance v adaptačním procesu dle potřeby, 

 uskutečněno 21 termínů celokrajského školení, 

 kurzy první pomoci pro laickou veřejnost (základní kurz první pomoci, kurz první pomoci u dětí a u 
dopravních nehod – celkem 6 kurzů), 

 vzdělávání pro zaměstnance ZZS Pardubického kraje – 1 kurz urgentní medicíny, 2x kurz pro ope-
rátory, vč. vytvoření programu a lektorské zabezpečení lektory ZZS JmK, 

 vzdělávání v rámci akreditovaných kurzů – v roce 2021 proběhl a byl ukončen závěrečnou zkouškou 
kurz pro operátory ZZS, dále paralelně proběhly dva kurzy pro řidiče vozidla ZZS (kurz probíhal vždy 
od pátku do soboty 1x za 14 dní mimo letní prázdniny), oba kurzy byly ukončeny závěrečnou zkouš-
kou. 

Kurz Řidič vozidla ZZS Ukončilo 13 osob v roce 2021 z 15 přihlášených osob, kvalifikovanými operátory 
se stalo 11 absolventů. 

1.2.10.2 Celokrajské školení a e-learning 

Z důvodu rušení školení v roce 2020, jsme v roce 2021 připravili program CKŠ tak, aby k rušení z dů-
vodu protiepidemických opatření již nemuselo docházet. Byl upraven počet zaměstnanců, kteří se na 
CKŠ sjedou na maximální počet 20 – 25, skupiny striktně po 5 účastnících, šesté místo bylo rezervováno 
pro lékaře. Skupiny byly vytvořeny striktně ze zaměstnanců z jednoho územního oddělení, popřípadě 
jedné výjezdové základny ve městě Brně. Byl zrušen úvodní společný teoretický seminář, který jsme 
přesunuli na vzdělávací portál ZZS JmK. Z důvodu těchto úprav bylo nutné změnit jednotlivé programy 
tak, aby došlo k zopakování informací na úvod školení a veškerá problematika byla probrána ve čtyřech 
rotacích na praktických stanovištích. Ke každému kurzu (resuscitace - ALS, porod a resuscitace novo-
rozence, závažné trauma, akutní interna a neurologie, akutní pediatrie) byl proto vytvořen manuál pro 
lektory, kde je podrobně popsáno každé stanoviště. Maximálně jsme využívali možnosti nového výcvi-
kového střediska – zaměstnanci mají možnost využít simulační výuku na tzv. high fidelity simulátorech 
– výuku na pokročilých pacientských simulátorech a zasazení do realistického prostředí. E-learning byl 
vytvořen na vzdělávacím portále ZZS JmK www.izsjmk.cz . Ke každému kurzu byly vytvořeny povinné 
informace (prezentace s komentářem, videa postupů), které jsou určeny k prostudování před vlastním 
kurzem, k dispozici je však i řada nepovinných informací, sloužících pro zvídavé zaměstnance k dalšímu 
vzdělávání.  

1.2.10.3 Externí vzdělávání 

Z prostředků na krizovou připravenost byla i v roce 2021 financována účast v mezinárodně certifikova-
ných kurzech ATLS, PhTLS, EPALS, ALS, BLS. Mezi další vzdělávací akce patřila účast na konferen-
cích a dalších akcích.  

Další vzdělávací akce realizované oddělením vzdělávání: 

 zajištění kurzů první pomoci pro firmy – v loňském roce bylo prezenčně lektorováno 70 kurzů první 
pomoci pro podnikatelské subjekty i neziskové organizace ve městě Brně i po celém Jihomorav-
ském kraji, 

http://www.izsjmk.cz/
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 zajištění kompletního programu v rámci „Dne záchrany života“ (Restart a Hearth Day) dne 16. 10., 
který byl realizován v prostorách a ve spolupráci s VIDA! centrem v Brně. 

 

Obr. č. 14 Z akce Restart a hard day 

Aktivně jsme se zúčastnili konferencí: 

 Brněnské dny urgentní medicíny 2021 - ve vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS JmK byla zre-
alizována on-line konference e-Brněnské dny urgentní medicíny (dvoudenní on-line seminář ve spo-
lupráci s portálem Akutně.cz, který nahradil tradiční prezenční konferenci v Mikulově), ve spolupráci 
s firmou AV Media, a.s. a portálem Akutně.cz, (2 příspěvky zaměstnanců ZZS JmK), 

 Medicína katastrof (2 příspěvky), 

 kongres Akutně.cz Brno (2 příspěvky), 

 Kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov (1 příspěvek), 

 dvoudenní vzdělávání LF MU ve spolupráci s portálem Akutně.cz – zajištění prezentací (3 příspěvky) 
a prezenční praktické výuky v malých skupinkách, 

 Dostálovy dny urgentní medicíny, Ostrava (4 příspěvky) 

 prezentace v rámci vzdělávacího kurzu pro ZZS Pardubického kraje, Seč (1 příspěvek) 

 Polytrauma, Košice (1 příspěvek), 

 kongres Trenčiansky deň urgentnej medicíny, Trenčín (1 příspěvek), 

 kongres Resuscitace, Praha (1 příspěvek). 

 

Obr. č. 15 Brněnské dny UM 

Na základě smlouvy o spolupráci je vzdělávací středisko, resp. část - polygon výškových prací - využí-
váno PČR pro výcvik jednotky v práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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1.2.10.4 Soutěže a metodická zaměstnání 

Zaměstnanci ZZS JmK se zúčastnili v roce 2021 pouze několika soutěží – krásnou zlatou medaili vybo-
jovala na Yetti Rescue naše záchranářská posádka a na soutěži Rallye Rejvíz, v kategorii RZP obsadili 
naši záchranáři 4. místo, v kategorii zlaté sluchátko 3. místo. Ostatní akce byly zrušeny v důsledku 
protiepidemických opatření. 

1.2.10.5 Vyhodnocení spolupráce ZZS JmK a LF MU  

Na podzim 2021 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi ZZS JmK a Lékařskou fakultou MU. Cílem 
spolupráce je navázat užší vztahy s LF MU a podílet se na výuce a rozvoji studijního programu nelékař-
ského zdravotnického personálu. V neposlední řadě pak získat konkurenční výhodu a získávat absol-
venty pro práci na ZZS JmK ve výjezdových skupinách ZZS a na operačním středisku na základě jejich 
zkušenosti z klinických stáží a výuky lektory ZZS JmK.  

Smlouva o spolupráci byla naplňována v těchto oblastech: 

A. Teoretická a praktická výuka studentů   

Zaměstnanci ZZS JmK jsou zapojení do výuky: 

 bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství (přednášky, praktická výuka), 
a to v předmětech Urgentní medicína, Medicína katastrof, a dále cvičení v klinicky zaměřených 
předmětech Neurologie, Psychiatrie, Komunikace, Gynekologie/porodnictví, Interní lékařství a 
Chirurgie, 

 navazujícího magisterského studijního programu Intenzivní péče – přednášky a praktická výuka 
v předmětech Přednemocniční neodkladné péče (PNP), 

 výuky v rámci praktických stáží ve výjezdových skupinách ZZS, 

 praktické výuky v rámci předmětu Sportovní příprava s tématem vodní záchrana ve spolupráci 
s VZS Nové Mlýny. 

Výuka převážně probíhá v prostorách lékařské fakulty a prostorách fakultních nemocnic, část výuky 
zaměřené na přednemocniční péči byla převedena do prostor vzdělávacího a výcvikového střediska 
ZZS JmK. Výhodou přesunu výuky je dostupnost výukových prostor a pomůcek cílených pro výuku 
přednemocniční neodkladné péče. V rámci přípravy výuky se lektoři ZZS JmK podíleli na aktualizaci 
osnov (sylabů) jednotlivých předmětů a didakticko-metodické činnosti pro posílení mezipředmětových 
vazeb a také na aktualizaci otázek ke státním závěrečným zkouškám. Praktická část státní závěrečné 
zkoušky u studijního programu Zdravotnické záchranářství se konala v květnu 2021 v prostorách VVS 
ZZS JmK. 

B. Výpomoc studentů v době pandemie 

V době vrcholící pandemie ZZS JmK využila studenty 3. ročníku pro výpomoc na krajském zdravotnic-
kém operačním středisku s nabíráním výzev a organizací odběrových týmů. Na operačním středisku se 
střídali 4 studenti LF MU a 2 studenti VOŠZ.  

C. Výpomoc studentů na akcích ZZS JmK 

ZZS Jmk zajišťovala zdravotnickou asistenci na Olympijském festivalu Brno v rámci letních olympijských 
her 2021. Při asistenci se střídalo ve směnách 5 studentů 2. ročníku a absolventi 3. ročníku studijního 
programu Zdravotnický záchranář. 

D. Výzkumná činnost a zpracování dat 

Studenti se ve svých bakalářských pracích podílejí na výzkumné činnosti s umožněním analýzy dat ZZS 
JmK (v souladu s platnou legislativou a přístupu k datům při zajišťování profesní kvalifikační přípravy). 
V současné době probíhá výzkumná analytická činnost v oblastech: 

- oblast CMP (momentálně 2 bakalářské práce), 

- oblast AKS (momentálně 2 bakalářské práce). 

E. Praktické stáže ve VS ZZS JmK  

Na ZZS JmK proběhlo celkem 1.156 stáží (směn) v rozsahu 13.872 hodin. ZZS JmK studentům půjčuje 
výjezdové oblečení (triko, kalhoty, bunda). Stáže se řídí aktuálními epidemickými opatřeními v důsledku 
pandemie covid-19. Z důvodu vysokých nákladů, a zpočátku i nedostatku OOP, si stážisté nosí přede-
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psané „balíčky“ OPP (brýle nebo štít, 4x respirátor, 4x overal, 15 párů rukavic), v případě jejich vyčer-
pání ve směně další dodává ZZS JmK. V roce 2021 nebyly stáže z důvodu koronaviru omezovány, 
vyjma stáží na zdravotnickém operačním středisku jako prvku kritické infrastruktury. Studenti jsou moti-
vováni k participaci na stážích i v mimobrněnských VZ. Počet realizovaných stáží, vyjma roku 2020, 
kontinuálně roste (viz níže). 

     

 
LF MU ZZ – počet stáží LF MU IP – počet stáží LF MU ZZ – počet hodin 

LF MU IP – počet ho-
din 

2018 478 170 5.736 2.040 

2019 482 199 5.784 2.388 

2020 288 6 2.736 72 

2021 842 314 10.104 3.768 

Tab. č. 1 Celkový počet stáží studentů LF MU – vývoj za období 2018–2021 

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 většinou pracují v českých firmách. 

Vzhledem k epidemii koronaviru bylo omezeno cestování a pohyb osob mezi státy. V roce 2021 jsme 
přesto ošetřili přes 400 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. 2021 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 admi-
nistrativně-ekonomičtí a provozně-techničtí referenti. Hlavní pokladna a inspektoři provozu jsou vyba-
veni terminálem pro placení kartami. Terminály se využívají zejména v případě inkasa plateb za poskyt-
nutou zdravotní péči od samoplátců při úhradách přímo hrazených služeb a stáží. 
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1.3.1.3 Informačně komunikační činnosti 

Tyto činnosti zajišťuje informační a komunikační oddělení. Hlavní náplní práce IKO bylo zajištění  
provozu počítačové sítě po stránce hardwaru i softwaru, kybernetické bezpečnosti, provoz radiového  
a telefonního spojení, telefonních 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 se provádělo měsíční vyúčtování telefonního provozu organizace. Dále  
zaměstnanci IKO zajišťovali průběžnou podporu uživatelům výpočetní techniky, telefonních přístrojů, 
radiostanic a vybavení výjezdových skupin. Podíleli se na rozvoji a testování dodaných informačních 
systémů před jejich uvedením do provozu. Podle požadavků jednotlivých vedoucích zaměstnanců  
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 GDPR.  

V průběhu roku 2021 pracovníci IKO zajišťovali správu 40 serverů a 64 serverů ve virtualizaci, 294  
počítačů a notebooků, 166 tabletů, 308 tiskáren, 340 monitorů, 154 záložních zdrojů, 72 Wi-Fi prvků  
a 239 dalších síťových prvků (switchů, ATS, PDU, modemů apod.). Dále 222 služebních mobilních te-
lefonů, 989 mobilních čísel (SIM) a 159 VoIP zařízení. V porovnání s rokem 2020 tedy ve správě přibylo 
37 serverů, 21 tabletů a 47 počítačů. 

Dále jsme zajišťovali správu 465 radiostanic pro běžný provoz, 279 radiostanic pro krizové situace, 134 
vozidlových záznamových zařízení a 112 navigačních zařízení. 

V roce 2021 plnili zaměstnanci IKO tyto úkoly: 

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

- pokračovali další etapou v budování nové záložní radiokomunikační sítě ZZS JmK ve spolupráci 
s OKP, 

- tisk 3D pomůcek pro zdravotníky ke zlepšení ochrany a komfortu v boji proti covid-19, 

- úpravy a nastavení informačních systémů dle potřeb, vyplývajících z opatření na zvládnutí  
pokračující pandemické situace, 

- zprovoznění všech informačních a komunikačních technologií při dostavbě nové výjezdové základny 
v Šumné, 

- byl proveden bezpečnostní test kybernetické zranitelnosti organizace včetně pishingové kampaně, 

- byl proveden upgrade klíčového interního informačního systému SBI, 

- formou zástupce se aktivně účastníme v grémiu uživatelů HRAS IZS pro plánování národní strategie 
mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek a krizového řízení, 

- dokončen přechod na IP telefonii v celé organizaci, 

- výměna hlavní telefonní ústředny včetně systému nahrávání obrazovek dispečerských pracovišť  
a telefonních hovorů, 

- zajištění školení zaměstnanců odpovědných za plánování směn v informačním systému organizace, 

- vytvoření kooperačních týmů mezi KZOS a IKO pro zefektivnění procesů a vývojových požadavků 
záchranného systému SOS a výjezdového systému MZD, 

- zvládání nadměrné zatíženosti oddělení IT při sníženém počtu zaměstnanců. 

1.3.1.4 Ostraha objektů 

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

Na nově vybudovaných a připravovaných výjezdových základnách jsou průběžně aktualizovány  
standardy zabezpečovacích, přístupových a kamerových systémů. Jedním z nových standardů je např. 
také vjezd do areálů pomocí kamer rozpoznávajících RZ vozidel.  
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U základen, které nejsou v majetku ZZS JmK, přetrvává nižší úroveň zabezpečení. I zde ale počítáme 
s doplněním některých bezpečnostních prvků.  

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

1.3.1.5 Úklid 

Pokračující epidemická situace ovlivňovala oblast úklidu i v roce 2021. Pravidla již byla zavedená, proto 
se prověřovalo jejich dodržování, jako například provádění dezinfekcí, jejich četnost, používání druhu  
dezinfekcí, používání respirátorů a jiných ochranných prostředků, nově také proočkovanost  
zaměstnanců zajišťujících úklid, a to jak vlastních, tak i smluvních. Zjištěné nedostatky byly ihned řešeny 
s odpovědnými pracovníky daných lokalit. Používáním jednorázových OOP při pandemii narostl také 
počet infekčního odpadu do té míry, že bylo potřebné zvýšit četnost jeho vyvážení a likvidace. 

Trend zajištění úklidu dodavatelským způsobem pokračoval i v roce 2021. Došlo ke změně  
dodavatelské firmy na VZ v Brně Černovicích a na Ponavě, kde ve veřejné soutěži zvítězil nový  
dodavatel. Soutěžen byl také úklid ve Znojmě a Hrušovanech n. J. V organizaci je tak zajištěn úklid 
vlastními zaměstnanci už pouze na základně Velká nad Veličkou, Šumná a Slavkov. 

1.3.1.6 Údržba a opravy majetku 

Uvedené činnosti zajišťuje provozní oddělení, které disponuje sedmi techniky. Průměrně tak spravuje 
jeden technik 3-4 objekty. I tuto oblast poznamenala velmi výrazně epidemie koronaviru. Prioritně bylo 
nutné řešit zásobování výjezdových základen zdravotnickým materiálem, desinfekcemi a ochrannými 
prostředky, na které již nestačil pravidelný rozvoz zajišťovaný centrálním skladem, technici museli téměř 
denně vyjíždět, aby byl nepřetržitý provoz zajištěn.  Vysoký nárůst počtu výjezdů způsobil také vysokou 
zátěž na již tak opotřebovaná nosítka a vozidla. Vzrostl počet závad, které bylo nutné ihned řešit. Ně-
kolikanásobně také vzrostla spotřeba kyslíkových lahví, které bylo potřebné neustále doplňovat, aby 
bylo možné zajistit přednemocniční péči pacientů. Stávalo se, že ani dodavatel této komodity neměl již 
skladové zásoby a někdy bylo nutné čekat na jejich dozásobení či naplnění. To znamená opět zvýšení 
časové náročnosti na jejich zajištění. 

I přes tyto problémy bylo nutné zajistit provoz, odstraňovat závady, provádět opravy či zákonem  
stanovené revize. Vše se podařilo zajistit na úkor řádné dovolené zaměstnanců, kterou bylo možné 
vybírat pouze omezeně. 

V uplynulém roce byly provedeny následující opravy či výměny: 

na VZ v Brně - Bohunicích: 
- výroba a montáž klece v centrálním skladu kyslíku, 
- zřízení odpočinkové zóny dispečinku, 
- oprava povrchu parkovací plochy, 
- oprava poškozené hydroizolace střechy, 
- oprava obkladů v desinfekčním boxu, 
- opravy garážových vrat. 

na VZ v Brně – Černovicích: 
- výmalba základny, 
- výměna části venkovního osvětlení budovy (výměna za úsporné osvětlení). 

na VZ v Brně – Ponavě: 
- kompletní předělání střešních instalací hromosvodů a oprava dvou zemnících bodů, nově  

provedené revize, 
- opravy garážových vrat. 

na VZ LZS: 
- montáž přejezdové desky přes kolejiště (přejezd vrtulníku z hangáru na heliport), 
- úprava venkovních pobytových prostor. 

na VZ v Ivančicích: 
- optimalizace domovního rozhlasu, 
- opravy garážových vrat, 
- oprava výjezdové brány, 
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na VZ v Tišnově: 
- rozšíření skladových prostor, 
- úprava venkovních pobytových prostor, 
- oprava opláštění fasády, 
- opravy garážových vrat, 
- oprava kotle, výměna všech oběhových čerpadel, optimalizace systému vytápění. 

na ÚO Blansko: 
- výměna bojleru pro TUV, 
- výroba venkovního boxu na OOPP, 
- rekonstrukce podlahy v garáži, 
- oprava topného systému, 
- repasování dveří. 

na Hodonínsku 
- výměna podlahové krytiny, 
- úprava elektrické instalace, 
- doplnění mobiliáře. 

na VZ Vyškov: 
- oprava vrat,  
- oprava schodiště, 
- oprava nouzového osvětlení. 

na VZ Znojmo: 
- výměna venkovního osvětlení areálu, 
- úprava dopravního označení, 
- oprava AV techniky 
- oprava hromosvodů a elektroinstalací. 

na VZ Hrušovany n.J. (prostory pronajaté-nevyhovující): 
- úprava elektroinstalace, 
- zřízení šatny v nových prostorách, 
- zřízení samostatného skladového prostoru pro léky. 

na VZ Šumná (od roku 2021 vlastní nová budova): 
- zprovoznění nové základny. 

na VZ Pohořelice (prostory pronajaté): 
- úprava skladovacích prostor. 

na VZ Břeclav: 
- úprava skladovacích prostor zdravotnického materiálu, 
- zřízení nového skladu pneu, 
- řešení havárie kanalizačního odpadu, 
- opravy garážových vrat, 
- montáž protislunečních okenních folií, 
- likvidace škod po tornádu – vytopení prostor. 

na VZ Mikulov: 
- oprava elektroinstalací, 
- úprava dopravního značení. 

na VZ Hustopeče: 
- kompletace vybavení posilovny a likvidace vybavení staré posilovny. 

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 26.077 tis. Kč, výdej 23.853 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2021 – 
20.537 tis. Kč, 
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- materiál a náhradní díly na vozidla – pořízení 3.076 tis. Kč, výdej 2.560 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 
12. 2020 – 1.219 tis. Kč, 

- prádlo a OOPP – pořízení 1.626 tis. Kč, výdej 1.588 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2021 – 3.090 
tis. Kč, 

- radiosoučástky – pořízení 4 tis. Kč, výdej 0 tis. Kč, konečná zásoba – 178 tis. Kč. 

- ochranné a desinfekční prostředky KP (covid sklad) - pořízení 2.802 tis. Kč, výdej 8.354 tis. Kč, ko-
nečná zásoba – 2.802 tis. Kč. 

V roce 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele ZM, v současné době máme rámcové smlouvy 
uzavřeny se 25 dodavateli. 

V roce 2021 byl vydán nový pozitivní lékový list. RKS jsou uzavřeny se 4 dodavateli. 

Na činnosti skladů se projevil rovněž vliv epidemie koronaviru. V loňském roce jsme spotřebovávali 
OOP (jednorázové obleky, respirátory FFP2 a FFP3, ústenky, rukavice, ochranné štíty, brýle, ponča-
empíry a návleky na obuv), které jsme získali bezplatně od KrÚ JmK a MZ ČR v první vlně koronaviru 
v roce 2020.  Téměř po celý rok jsme mimořádně zaváželi kyslíkové lahve na základny mimo pravidelné 
dodávky medicinálního kyslíku. 

V návaznosti na stav epidemie koronaviru jsme řešili navýšení objednávek OOP. Denně se řešily příjmy 
výše zmíněných položek, jejich okamžitý výdej ze skladu a jejich rozvoz na jednotlivé základny. Po 
ustálení situace probíhalo vydávání ochranných prostředků a desinfekce již jednou týdně. Problémy ve 
skladu působily zvýšené limity zásob. 

Neustále se řešily problémy s výpadky dodávek u nasmlouvaných dodavatelských firem, dále  
navýšení nasmlouvaných cen z RKS a také ukončení spolupráce ze strany dodavatelů. 

V měsíci květnu 2021 proběhla úspěšně reklamace respirátorů FFP2, které byly dodány v prosinci 2020 
a nesplňovaly specifikaci. 

V červnu 2021 (25. 6. 2021) jsme zaváželi desinfekci a diesel agregát do oblasti zasažené tornádem 
(Mikulčic).  

Na sklad byla přijata vakcína PRIORIX (spalničky), VAQTA ADULT, HAVRIX (hepatitida A) a INFLU-
VAC TETRA (chřipka) k přeočkování zaměstnanců, tyto vakcíny byly okamžitě přerozděleny k očkování 
určeným zaměstnancům. Od ledna byla dodávána vakcína PFIZER BION TECH, která byla vydávána 
dle pokynů hlavní sestry pro očkování zaměstnanců. 

Ze skladu OOPP byly vyloučeny veškeré opotřebované, roztrhané, zničené, obnošené oděvy a stará 
zničená obuv. 

Koncem roku jsme zadali data všech zaměstnanců a jejich osobních papírových karet do programu 
VEMA, aby se všem zaměstnancům umožnil náhled do jejich osobních karet OOPP. 

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 řešíme dle jeho aktuálního stavu. Nejvíce problematické je zajišťování oprav 
součástek OOPP zdravotnických zaměstnanců, které jsou většinou vyrobeny z funkčních textilií a pro-
vedení 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.  
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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 

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. 2  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.  3 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2020 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 1.165 

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 5 159 

celkové náklady na obědy tis. Kč 5 159 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Ks 91.613 

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. 4  Náklady na praní prádla a stravování v roce 2021 
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1.4 Technické činnosti 

1.4.1 Nově pořízená technika 

V roce 2021 byla pořízena nová technika investičního charakteru za 23.008 tis. Kč, konkrétně: 

-  monitory životních funkcí - 13 ks   .......................................................... 7.692 tis. Kč 

-  přístroj pro nepřímou srdeční masáž - 2 ks   .............................................. 837 tis. Kč 

-  lineární dávkovače – 2 ks   ........................................................................ 210 tis. Kč 

-  přístroj pro umělou plicní ventilaci – 2 ks   ................................................. 724 tis. Kč 

-  pulsní oxymetry – 10 ks  ........................................................................ 1.240 tis. Kč 

-  zálohovací datové úložiště 1 ks   ............................................................... 314 tis. Kč 

-  server – 2 ks   ........................................................................................ 1.874 tis. Kč 

-  záložní jednotka k telefonní ústředně - 1 ks   ............................................. 156 tis. Kč 

-  tablety do vozidel – 15 ks  ......................................................................... 981 tis. Kč 

-  radiostanice – 27 ks  .............................................................................. 1.649 tis. Kč 

-  sanitní vozidlo RLP s vybavením – 1 ks  ................................................. 4.015 tis. Kč 

-  technické vozidlo – 2 ks  ........................................................................... 913 tis. Kč 

-  vysokozdvižný vozík – 1 ks ....................................................................... 117 tis. Kč 

-  osobní vozidlo SUV pro KP – 1 ks  ......................................................... 1.997 tis. Kč 

- záložní zdroj elektrické energie pro KP – 1 ks  ........................................... 289 tis. Kč 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 11.639 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.497 tis. Kč ( ambuvaky, ampulária, videolaryngoskopy, tono-
metry, oxymetry, vakuové dlahy, vakuové matrace, intraoseální vrtačky apod.); výpočetní a kancelářská 
technika za 1.728 tis. Kč (počítače, monitory, notebooky, tablety, tiskárny, záložní zdroje UPS apod.); 
telefony za 424 tis. Kč; radiostanice ve výši 138 tis. Kč; provozní zařízení za 790 tis. Kč (vysokotlaký 
stroj, parní čistič, svářecí inventor, bruska na vrtáky, sady nářadí apod.); nábytek a inventář ve výši 
3.838 tis. Kč, vybavení posiloven z FKSP 224 tis. Kč. 

Během roku 2021 byla technicky zhodnocena 2 vozidla za 104 tis. Kč a telefonní ústředna v hodnotě 
914 tis. Kč. 

1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství 

1.4.2.1 Energetika 

V roce  2021 bylo u měřených energií na VZ  spotřebováno celkem 1.224 MW elektrické energie, což 
je o 3,5 % více jak v roce předchozím, 1.230 MW zemního plynu, což je více o 2,5 %, 5.208 m3 pitné 
vody, což je o 1 % méně a 1.068 GJ tepelné energie, což je o 10,2 % více, jak v roce předchozím.  

Hlavním dodavatelem elektrické energie a plynu byl i v roce 2021 centrální  zadavatel  Jihomoravského 
kraje společnost CEJIZA, s.r.o. 

1.4.2.2 Odpadové hospodářství 

V roce 2021 naše organizace vyprodukovala celkem 65,26 tun odpadu, což je o 5,64 tun méně, než v 
roce 2020. Z celkového množství vyprodukovaných odpadů tvoří 20,6 tuny zdravotnický odpad,  
u kterého došlo k nárůstu produkce oproti předchozímu roku o 0,8 tuny.  

V celé organizaci je zavedeno třídění odpadu. U výrobků, kde je možnost využít systému zpětného 
odběru výrobků s ukončenou životností jako jsou elektro spotřebiče, baterie a zářivky, je tento systém 
plně využíván. 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti za rok 2021  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 38 

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. 2021 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 628 fyzických osob, přepočtený počet zaměst-
nanců činil 615,4. 

Ke dni 31. 12. 2021 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 626 fyzických osob, přepočtený počet za-
městnanců činil 614,3. 

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

 
 
Graf č. 12 Struktura zaměstnanců ke 31.12.2021                                                          

K 31. 12. 2021 bylo v pracovním poměru 67,65 lékařů, jejich celková potřeba pro zajištění provozu 
v roce 2021 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 2020 se celkový počet lékařů snížil o 6 osob. Personální situace v kategorii lékařů je kritická 
a organizaci čekají organizační změny v poskytování PNP. Organizace se snaží spolupracovat s exter-
ními lékaři, se kterými jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti mimo jejich pracovní poměr a přesča-
sovou prací zaměstnanců v pracovním poměru.  

Průměrný věk lékařů, pracujících v organizaci v pracovním poměru, byl ke konci roku 2021 50,3 roků a 
podíl lékařů v důchodovém věku představoval 12 % 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. 

 

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 

14%

47%

30%
9%

lékaři

záchranáři

řidiči

THP
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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, prů-
měrný stupeň 

Přepočtené počty, platové 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 2020 zvýšil o 47.079 tis. Kč. K tomuto navýšení 
došlo především z důvodu vyplacení mimořádných odměn za zvládnutí pandemie covid-19. Dále pak 
došlo ke zvýšení platových tarifů s účinnosti od 1. 1. 2021, zákonných platových postupů, zvýšení zvlášt-
ního příplatku za směnnost a zvýšení zvláštního příplatku za „výjezdy“ pro NLZP na VZ v Brně. Navýšení 
platových tarifů se pak dále promítá ve všech dalších příplatcích, náhradách apod.   

Oproti roku 2020 došlo k nárůstu čerpání prostředků OON o 3.605 tis. Kč. K nárůstu došlo především 
z důvodu většího počtu ukončených pracovních poměrů zdravotnických zaměstnanců a s tím souvise-
jícím vyplacením odchodného, většího počtu odsloužených hodin externích operátorů KZOS a nově 
vyplacených odměn za zdravotnickou asistenci v očkovacích centrech, kdy se jednalo o částku 1.396 
tis. Kč. Celkově vyplacené náklady na OON dosáhly částky 21.287 tis. Kč. Z této částky připadá 2.049 
tis. Kč na odborná školení a vzdělávání zaměstnanců v rámci zajištění krizové připravenosti na mimo-
řádné situace a krizové stavy a na součinnost s ostatními složkami IZS a dále pak na úhradu nákladů 
souvisejících s účasti zaměstnanců na mimořádných cvičeních složek IZS. Na odchodném pro zdravot-
nické pracovníky dle platné legislativy bylo oproti roku 2020 vyplaceno o 1.695 tis. Kč více, celkově se 
jednalo o 3.238 tis. Kč. 

 

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

2.5.1 Dodržování bezpečnosti práce 

Rok 2021 byl velmi náročný pro naplnění povinností a úkolů v oblasti PO a BOZP. Veškerá činnost 
organizace byla podřízena poskytování pomoci postiženým osobám a na omezení šíření virové infekce 
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covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a následnými mutacemi. V této činnosti  
zaměstnanci ZZS JmK hrají nezastupitelnou roli. Základní programy činnosti pro PO a BOZP, tj. roční 
prověrky stavu BOZP a PO, pracovně lékařské prohlídky a pracovní úrazy byly řádně prošetřovány  
a zpracovány. Některá povinná školení byla zajištěna, vzhledem k pandemické situaci, díky využití  
e-learningu (školení řidičů) a v dalším období počítáme s jeho rozšířením také na oblast školení BOZP 
a PO a tlakových lahví. 

Stále probíhající virová infekce klade na zaměstnavatele značné nároky na přidělování, používání a 
celkovou údržbu ochranných pracovních prostředků včetně ochrany dýchacích cest. Po celou dobu této 
situace se však dařilo je průběžně zajišťovat a následně také přidělovat jednotlivým zaměstnancům.    

Také v roce 2021 bylo provádění komplexních prověrek stavu BOZP v závěru narušeno další vlnou 
onemocnění covid-19. Jak se ukázalo, ZZS JmK nemá prostory dimenzované na takové mimořádné 
události jako je covid-19. Přeplněné prostory centrálního skladu jsou v rozporu s předepsanými nor-
mami, zvyšují požární zatížení a je nutné do budoucna hledat řešení.  

Výsledky prověrky BOZP potvrdily také problémy na výjezdových základnách, které se nachází v  
pronajatých prostorách. Často odporují požadavkům kladeným na PO a BOZP. Řešení závad a havárií 
je velmi zdlouhavé, neboť majitelé tyto situace podceňují a jejich odstranění odsouvají. Jinde je velmi 
slabá a neochotná komunikace. Situace průběžně řešíme se zřizovatelem, který zajišťuje výstavbu šesti 
nových výjezdových základen.  

2.5.2 Komentář k pracovním úrazům 

V roce 2021 došlo celkem k 11 pracovním úrazům. Průběžně byly odškodňovány pracovní úrazy, které 
vznikly v roce 2020 a nároky na náhradu škody přešly do období roku 2021. Celkově počet pracovních 
úrazů oproti roku 2020 klesl o 5. Nejvíce pracovních úrazů se stalo v ÚO Brno, a to 7, dále v ÚO Blansko 
2 úrazy a po jednom pracovním úrazu v ÚO Hodonín a Vyškov. 

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 PN. Mezi další příčiny vzniku úrazů řadíme především podklouznutí při pohybu v te-
rénu či špatné došlápnutí. Vesměs se jednalo o uklouznutí na mokré komunikaci či nerovném terénu, 
dále pak o špatné došlápnutí při vystupování ze sanitky nebo při pohybu v terénu. Tyto typy pracovních 
úrazů se snažíme eliminovat používáním vhodné obuvi v rámci OOPP a také informováním o příčinách 
PÚ a doporučené prevenci zaměstnanců v rámci provozních porad a školení BOZP. Zbývající úrazy 
měly jiný, blíže nespecifikovaný charakter, který souvisel s výkonem pracovní funkce. Vlivem všech 
těchto úrazů došlo především ke zhmožděninám zádového svalstva ve 4 případech, horních končetin 
ve 2 případech a dolních končetin v 5 případech. 

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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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 2021 vliv tyto skutečnosti: 

- epidemie covid-19 jak z pohledu pacientů, tak z pohledu zaměstnanců, 

- očkování proti koronaviru, 

- mimořádná událost tornádo na Jižní Moravě, 

- olympijský park na BVV v červenci a srpnu, 

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

- navýšení tarifních platů zaměstnanců od 1. 1. 2021, 

- prohloubení nedostatku lékařů a zvýšení jejich průměrného věku, 

- 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 Šumné, 

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

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

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace 

V roce 2021 ovlivnily chod organizace tyto mimořádné vlivy:  

- navýšení tarifních platů zaměstnanců od 1. 1. 2021, 

- zvýšené náklady a výdaje, které souvisejí s pandemií koronaviru. Byly to zvýšené náklady na poří-
zení osobních ochranných prostředků a desinfekčních prostředků, osobní náklady na činnost bioha-
zard týmu, posílené výjezdové skupiny v další vlně koronaviru, navýšení počtu zaměstnanců na 
KZOS, navýšení množství přesčasové práce, odměny z prostředků od zdravotních pojišťoven za 
další vlnu koronaviru, zaměstnanci v karanténě a v pracovní neschopnosti, likvidační práce po tor-
nádu. 

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

- zpoždění dodávky nových sanitních vozidel o rok, 

- mimořádná událost na jižní Moravě Tornádo, 

- asistence v očkovacím centru na BVV, 

- asistence na Olympijském festivalu na BVV v době konání letních olympijských her v Japonsku, 

- získání prostředků z fondů EU na projekt Pořízení sanitních vozidel RLP a přístrojového vybavení 
ZZS JmK v hodnotě 94.772 tis. Kč. Realizace projektu proběhne v roce 2022. 

- Uvedení do provozu zrekonstruované výjezdové základny v Šumné, 

- 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 v souvislosti s koronavirem, 

- dar 3 sanitních vozidel od ZZS středočeského kraje. 
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I v roce 2021 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. Koronavirová situace a 
nedostatek materiálů koncem roku 2021 způsobil výpadek v dodávkách materiálu, zboží a služeb, které 
bylo nutno operativně řešit, aby to nemělo dopad na poskytování PNP.  

3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 

Z hospodaření roku 2021 vznikl zisk ve výši 4.513 tis. Kč, z toho zisk ve výši 4.379 tis. Kč v hlavní 
činnosti a zisk ve výši 134 tis. Kč v doplňkové činnosti. Zisk bychom chtěli převést ve výši necelých 20 
% do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu. 

3.4 Výnosy  

(viz tab. č. 5 a 6) 

V roce 2021 byly vytvořeny výnosy v objemu 923.263 tis. Kč, což je o 6,9 % více jak v roce předchozím. 
Vlastní výnosy (bez příspěvku na provoz od zřizovatele, dotace MZ ČR na krizovou připravenost a pro-
středků ZP na odměny za koronavirus) činily 332.154 tis. Kč, což je o 7,3 % více jak v roce 2020. 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 322.948 tis. Kč, což je o 
10,7 % více, jak v roce předchozím.  

Výnosy za služby ve výši 322.948 tis. Kč se skládají z těchto položek: 

-  výnosy od zdravotních pojišťoven  .........................................................  317.226 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické služby od samoplátců  ............................................ 1.511 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické asistence  ................................................................. 378 tis. Kč 
-  výnosy za školení první pomoci  ..................................................................... 288 tis. Kč 
-  výnosy za asistenci v očkovacím centru  ..................................................... 2.744 tis. Kč 
-  výnosy za ostatní služby  ............................................................................... 801 tis. Kč 

Na výnosech z veřejného zdravotního pojištění v celkovém objemu 317.226 tis. Kč se podílely zdravotní 
pojišťovny takto: 

-  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  .....................................................  193.315 tis. Kč 
-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ................................................................  20.844 tis. Kč 
-  Česká průmyslová ZP  .............................................................................  28.594 tis. Kč 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ........................................... 11.842 tis. Kč 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ................................................................ 175 tis. Kč 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  .................................................................... 55.213 tis. Kč 
-  Revírní bratrská pokladna  .......................................................................... 7.243 tis. Kč 

Výnosy od zdravotních pojišťoven se zvýšily díky navýšení hodnoty bodů a navýšení počtu výjezdů. Za 
rok 2021 jsme zaznamenali v průměru 298 výjezdů za den. Počet výjezdů se oproti roku 2020 zvýšil o 
3,9 %. Výnosy od ZP se navýšily oproti roku 2020 o 10,0 %, což představuje částku 28.969 tis. Kč. 
Výnosy od zdravotních pojišťoven představují 33,4 % celkových výnosů.   

 
 
Graf č. 13 Podíl jednotlivých pojišťoven na celkových výnosech od ZP 
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Výnosy z pronájmu dosáhly objemu 2.375 tis. Kč, což je výrazné navýšení o příjem z pronájmu VZ LZS 
společností DSA, a.s. Z této částky činí výnosy z nájemného nemovitostí 2.053 tis. Kč, pronájmu movi-
tých věcí 52 tis. Kč a výnosy za služby související s pronájmem 270 tis. Kč. ZZS JmK pronajímá neby-
tové prostory v objektech v Blansku, Veselí nad Moravou, Horní Lhotě a do doby výstavby nové VZ LZS 
na letišti v Brně-Tuřanech. 

Ostatní výnosy ve výši 9.161 tis. Kč jsou tvořeny hlavně náhradami za manka a škody od pojišťoven 
z důvodu převážně dopravních nehod ve výši 3.703 tis. Kč, čerpání fondů ve výši 395 tis. Kč na pořízení 
vybavení pracovišť z darů a ostatními výnosy v objemu 5.063 tis. Kč, z čehož 4.656 tis. Kč představují 
proúčtované osobní ochranné prostředky pro zaměstnance před pandemií koronaviru z darů.  

Finanční výnosy v objemu 408 tis. Kč jsou tvořeny úroky přijatými od bank ve výši 395 tis. Kč a kurzo-
vými rozdíly, které představují částku 13 tis. Kč. 

Příspěvek bezúčelový na provoz od zřizovatele jsme obdrželi ve výši 470.645 tis. Kč. Oproti roku 2020 
byl příspěvek na provoz navýšen o 7,0 % a jeho podíl na celkových výnosech zůstal ve výši 51 %.   

Na počátku roku byl schválen bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 415.745 tis. Kč. Během roku byl 
třikrát navýšen, a to v únoru o 17.000 tis. Kč, v červnu o 18.950 tis. Kč a v září o 18.950 tis. Kč na 
konečných 470.645 tis. Kč.  

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky, a to na: 

- pořízení nové kolekce OOPP ve výši 1.440 tis. Kč, 

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

- opravu střechy VZ Brno-Bohunice ve výši 100 tis. Kč, 

- na pořízení IKT-PDU a ATS lišt ve výši 32 tis. Kč, 

- na tramvaj ZZS JmK ve výši 50 tis. Kč, 

- na zdravotnickou asistenci při tornádu ve výši 628 tis. Kč. 

V roce 2021 jsme obdrželi provozní prostředky v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., na krizo-
vou připravenost ve výši 6.553 tis. Kč. 

Od Statutárního města Brna jsme obdrželi 48 tis. Kč na projekt Výuka první pomoci u dětí. 

Dále jsme obdrželi finanční prostředky na základě kompenzační vyhlášky č. 305/2020 Sb., na vyplacení 
odměn za další vlnu koronaviru v objemu 90.202 tis. Kč.  

Finanční prostředky ve výši 14.935 tis. Kč představují zúčtování časového rozlišení transferů. 

Podíl jednotlivých skupin výnosů na celkových výnosech zobrazuje následující graf. 

 

 
 
Graf č. 14 Podíl jednotlivých výnosových skupin na celkových výnosech 
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Spotřeba materiálu činila 41.084 tis. Kč, což je o 11,7 % více než v roce 2020.  

Spotřeba materiálu zahrnuje: 
-  léky  ............................................................................................................ 2.876 tis. Kč 
-  medicinální plyny  ......................................................................................  4.946 tis. Kč 
-  zdravotnický materiál ...............................................................................  12.156 tis. Kč 
-  pohonné hmoty a mazadla  ......................................................................  14.886 tis. Kč 
-  náhradní díly na zdravotnické přístroje  .........................................................  361 tis. Kč 
-  materiál na opravy a údržbu vozidel  ..........................................................  2.572 tis. Kč 
-  ostatní materiál  .........................................................................................  3.287 tis. Kč 

Z materiálových nákladů zaznamenala velký nárůst spotřeba medicinálních plynů o 53,4 %, což souvisí 
se zvýšenou spotřebou medicinálního kyslíku pro pacienty s covid-19. U pohonných hmot a mazadel 
došlo k navýšení nákladů o 23,3 % jak z důvodu navyšování cen PH ve 2. Polovině roku, tak zvýšeným 
počtem ujetých km. 

Náklady na energie tvořily částku 5.530 tis. Kč, což je o 8,6 % méně, jak v minulém roce. Z toho spotřeba 
elektrické energie činí 4.550 tis. Kč a spotřeba plynu 980 tis. Kč. 

Ostatní neskladovatelné dodávky byly spotřebovány za 1.509 tis. Kč, což je o 3,8 % více jak v roce 
předchozím. Z toho spotřeba vody byla za 413 tis. Kč a tepla za 1.096 tis. Kč.  

V oblasti služeb dosáhly náklady 48.675 tis. Kč, což je navýšení o 8,4 % oproti roku 2020.  

Náklady na opravy a údržbu představují částku 16.556 tis. Kč, což je navýšení o 4,3 % jak v roce před-
chozím. Z toho na stavební opravy a údržbu činily 2.130 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy vozidel, 
na které byly vynaloženy prostředky ve výši 11.827 tis. Kč, což je nárůst o 6,5 %, z toho 2.170 tis. Kč 
v souvislosti s dopravními nehodami. Navýšení nákladů na opravy souvisí s větším počtem dopravních 
nehod a s opožděnou obměnou sanitních vozidel, která je zapříčiněna epidemií koronaviru.  

Během roku 2021 probíhala běžná údržba a opravy nemovitostí. Většími opravami byly opravy garážo-
vých vrat na několika výjezdových základnách, malování prostor na VZ Brno-Černovice, oprava podlah 
v garážích na VZ Blansko.  

Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 1.707 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2020 je o 4,9 %, což souvisí 
zejména s přejezdy lékařů na jiné VZ, kde byl nedostatek lékařů. 

Náklady na reprezentaci byly vynaloženy ve výši 25 tis. Kč.  

Ostatní služby představují částku 30.390 tis. Kč, což je navýšení o 11,1 %.  

Z ostatních služeb představují největší položky náklady na: 

-  údržba software  ........................................................................................  5.127 tis. Kč 
-  telekomunikační služby  .............................................................................  4.474 tis. Kč 
-  pronájem nemovitostí  ................................................................................. 3.580 tis. Kč 
-  nájemné movitých věcí – kyslíkových lahví .................................................  3.515 tis. Kč 
-  dodavatelský úklid .....................................................................................  4.895 tis. Kč 
-  dodavatelské praní prádla  .........................................................................  1.166 tis. Kč 
-  poradenské a právní služby  .........................................................................  806 tis. Kč 

Oproti roku 2020 došlo k výraznému navýšení nákladů na pronájem nemovitostí, což souvisí s proná-
jmem plochy na VZ LZS. Významné navýšení můžeme pozorovat i u pronájmu kyslíkových lahví o 15,6 
%, což souvisí se zvýšenou spotřebou medicinálního kyslíku pro pacienty s covid-19. Náklady na doda-
vatelský úklid se navýšily o 13,0 %, což je způsobeno navýšením cen díky novým veřejným zakázkám 
na úklid. 

Osobní náklady v objemu 770.490 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2020 o 8,1 % a členily se na: 

-  platy ......................................................................................................  533.786 tis. Kč 
-  OON  ........................................................................................................ 21.380 tis. Kč 
-  sociální a zdravotní pojištění ................................................................... 182.952 tis. Kč 
-  povinné úrazové pojištění zaměstnanců ...................................................... 2.227 tis. Kč  
-  příspěvky na stravné  .................................................................................. 5.159 tis. Kč 
-  jednotný příděl do FKSP  ............................................................................ 9.324 tis. Kč 
-  OOPP  ........................................................................................................ 1.824 tis. Kč 
-  závodní preventivní péči  ............................................................................... 219 tis. Kč 
-  náklady na vzdělávání zaměstnanců .............................................................. 828 tis. Kč 
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-  náklady na ochranné prostředky ............................................................... 12.791 tis. Kč 

Limit na platy ve výši 533.872 tis. Kč byl vyčerpán v objemu 533.786 tis. Kč, tj. na 99,9 %.  

Osobní náklady jsou největší položkou a tvořily 83,9 % z celkových nákladů. Na výši osobních nákladů 
mělo vliv v roce 2021 několik faktorů. Největší vliv mělo přiznání odměn zaměstnancům za plnění úkolů 
v době epidemie covid-19 ve výši 90.202 tis. Kč, dále navýšení tarifních platů k 1. 1. 2021, které před-
stavuje částku 33.440 tis. Kč, z toho navýšení tarifních platů o 24.625 tis. Kč a ostatní zákonné sociální 
náklady 8.815 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 
2.050 tis. Kč, což je nárůst oproti roku 2020 o 72,1 %. 

V položce OOPP jsme vynaložili 1.824 tis. Kč, což je o 48,3 % méně než v roce předchozím. Důvodem 
je příprava nového systému koloběhu OOPP a pokračující pandemie koronaviru. 

Daně a poplatky dosáhly výše 74 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 2 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 
72 tis. Kč. 

Ostatní náklady ve výši 137 tis. Kč sestávaly z nákladů na: 
- manka a škody  ...............................................................................................  10 tis. Kč 
- pojištění majetku  .............................................................................................  72 tis. Kč 
- ostatní jiné náklady .................................................................................. …    55 tis. Kč. 

Odpisy majetku činily 51.154 tis. Kč. Z toho odpis dlouhodobého majetku 42.409 tis. Kč, náklady z vy-
řazených pohledávek 75 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v ceně od 500 do 40.000. Kč 
8.670 tis. Podrobný rozpis pořízeného majetku viz kap. 5. 

Finanční náklady představují hodnotu 30 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. 

Dále byla srážena bankami daň z příjmů z úroků na běžných účtech ve výši 73 tis. Kč. 

 
 
Graf. č. 15 Podíl jednotlivých složek nákladů 
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Byly to:  
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Capno sety Microstream 144 880,00  
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Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená  

v Kč bez DPH 

Kyslíkové masky s rezervoárem pro dospělé 143 500,00  

Retranslační stanice pro základnu LZS 149 470,00  

Hemostatický obvaz - ChitoGauze XR Pro 83 300,00  

Filtračně ventilační jednotka CleanAIR Chemical 3F 68 946,00  

Doplnění nábytku výjezdové základny Brno-Bohunice 97 521,00  

Maintenance Kerio Connect 183 000,00  

Čidla k transportním ventilátorům 189 600,00  

Antigenní testy pro samotestování 58 000,00  

Dekontaminovatelné nádechové filtry 73 514,00  

Antigenní testy pro samotestování SARS-CoV-2 120 900,00  

Příslušenství k videolaryngoskopům 183 750,00  

Zařízení pro doplňování PHM na základnu LZS II 85 800,00  

Digitální teploměry 66 905,10  

ZZS Jihomoravského kraje - lineární dávkovače - 2021 173 508,99  

Prodloužení podpory Veem 178 500,00  

Malování prostor VZ Brno - Černovice 69 710,50  

Svářecí stůl 65 843,00  

Dodávka videolaryngoskopů 157 500,00  

Gateway-router PATTON 128 775,00  

Dodávka pánevních pásů 160 000,00  

Elektrický vysokozdvižný vozík 96 800,00  

Jednorázové nitrilové rukavice velikosti XL 199 750,00  

Jednorázové ochranné empíry 105 000,00  

Antigenní test - SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 58 480,00  

Prodloužení podpory Veeam II 119 546,00  

Licence Cisco Web Security 187 600,00  

Tablet Panasonic G2 69 043,00  

Náhlavní bezdrátové soupravy pro krizové tablety GINA – JABRA 75 157 180,00  

Audit účetní závěrky za rok 2021 110 000,00  

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

Celkem jsme realizovali 48 výběrových řízení, z toho bylo 6 zrušeno nebo přesunuto do dalšího roku. 

Byly to: 

Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená  

v Kč bez DPH 

Oděvy pro dispečink 2021 - 2024 238 208,00  

Dodávka nitrilových rukavic 1 792 800,00  

Ochranné overaly 230 000,00  

Technické vozidlo II 753 600,00  

Intravenózní kanyly 2021 - 2022 viz níže 

Kanyly 1 632 775,00  

Krytí pro fixaci kanyl 70 015,00  

Defibrilační elektrody  1 693 900,00  

Jednorázové lůžkoviny 2021 - 2022 1 057 050,00  
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Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená  

v Kč bez DPH 

Infuzní roztoky 2021 - 2023 789 694,00  

Pomůcky pro intraoseální vstup 2022 - 2023 1 357 184,10  

Fixační krční límce 2021 - 2022 172 107,75  

ZZS Jihomoravského kraje - záložní zdroje elektrické energie - 2020 238 754,00  

Letní pneumatiky 2021 544 520,00  

Respirátory FFP2 bez výdechového filtru 250 000,00  

Ochranné obličejové štíty 125 000,00  

Centrální barevné multifunkční zařízení A3 333 000,00  

Vozidlové radiostanice 1 009 200,00  

Zádržný systém do vozidel s vakuovou matrací (Dětský) 562 200,00  

"Přístroj pro nepřímou srdeční masáž" a "ZZS Jihomoravského kraje-přístroj 
pro nepřímou srdeční masáž 2021" 

692 000,00 

Přístroj pro nepřímou srdeční masáž 322 000,00 

ZZS Jihomoravského kraje -  přístroj pro nepřímou srdeční masáž 370 000,00  

Záznamový systém pro zdravotnické operační středisko 1 961 472,50  

Servis vzduchotechnických zařízení 636 906,00  

Telefonní ústředna 299 996,00  

Přístroje pro umělou plicní ventilaci 682 000,00  

Přístroj pro umělou plicní ventilaci - lehký 84 000,00  

ZZS Jihomoravského kraje – přístroje pro umělou plicní ventilaci – 2021 598 000,00 

Ošetřování interiérových rostlin 360 000,00  

Obuv kotníková pro zaměstnance ZZS JMK 1 937 400,00  

ZZS Jihomoravského kraje - pulsní oxymetry - 2021 1 024 500,00  

Licence MS Exchange 418 236,00  

ZZS JMK - záložní zdroje elektrické energie - 2020 (II) 474 000,00  

Jednorázové ochranné obleky 2021 - 2022 492 000,00  

Osobní ochranné pracovní prostředky 380 050,00  

Funkční trika 1 123 600,00  

Dodávka zimních pneumatik 519 890,00  

Provozní náplně do vozidel 606 958,90  

Administrace veřejných zakázek pro Zdravotnickou záchrannou službu Jiho-
moravského kraje 

366 000,00  

Zádržný systém do vozidel pro novorozence II 899 400,00  

Zimní údržba venkovních ploch 621 000,00  

Datové úložiště a server 574 620,00  

Respirátory FFP2 399 200,00  

Přístroj pro umělou plicní ventilaci 165 000,00  

Revize a kontroly elektrických spotřebičů 270 000,00  

Desinfekce 2022 761 260,00  

Jednorázové dýchací okruhy - Hersill VITAE 40 489 600,00  

Služba SMS 155 317 520,00  
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3. Veřejné zakázky nad 2 mil. Kč bez DPH 

Celkem jsme zrealizovali 6 veřejných zakázek (některé rozdělené na části se samostatnými zadávacími 
řízeními) na něž byly uzavřeny smlouvy. 

Byly to: 

Název veřejné zakázky 
Cena vysoutěžená  

v Kč bez DPH 

Pozáruční opravy vozidel ZZS JmK 

Pozáruční opravy vozidel Mercedes Benz 25 000 000,00    

Pozáruční opravy vozidel Škoda 3 000 000,00    

Zajištění úklidových služeb VZ Brno-Ponava a VZ Brno-Černovice 2 990 600,00    

Zajištění úklidových služeb VZ Znojmo a VZ Hrušovany nad Jevišovkou 1 119 120,00    

Pořízení sanitních vozidel pro ZZS JmK (samostatná zad. řízení) 

Pořízení sanitního vozidla RLP 3 084 000,00    

Pořízení sanitních vozidel RLP 18 046 000,00    

Pořízení zdravotnických vozidel pro rendez-vous systém (RV) 5 037 000,00    

Nitrilové zdravotnické rukavice jednorázové 2 681 250,00    

Monitory životních funkcí 

Monitory životních funkcí – defibrilátory  5 379 000,00    

ZZS Jihomoravského kraje – monitory životních funkcí – 2021 978 000,00    

3.6 Finanční majetek 

Ke dni 31. 12. 2021 byl stav finančního majetku následující: 

1.  finanční prostředky na bankovních účtech celkem   ................................  59.434 tis. Kč 

 z toho:  běžný účet u MONETA Money Bank, a.s.  .................................  58.489 tis. Kč 

              běžný účet u Komerční banky, a.s.  ................................................  945 tis. Kč 

2.  finanční prostředky na bankovním účtu FKSP ..........................................  5.116 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  ..................................................................  230 tis. Kč 

4.  ceniny  .........................................................................................................  24 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. 2021 dosáhla výše 34.094 tis. Největší objem pohledávek představují pohle-
dávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 32.597 tis. Kč. Jejich výše během roku souvisela s objemem 
provedených a vykázaných výkonů. Zdravotní pojišťovny hradily ve lhůtách splatnosti. Výše pohledávek 
po splatnosti je 875 tis. Kč. Stále nevyřízenou je částka 324 tis. Kč za Vojenskou ZP, o kterou se vede 
soudní spor. Dalšími dlouhodobě neuhrazenými pohledávkami je pohledávka 177 tis. Kč a 230 tis. Kč, 
které jsou rovněž předmětem soudního vymáhání, dále drobné pohledávky za poskytnutí PNP samo-
plátcům ve výši 46 tis. Kč, z toho cizincům ve výši 37 tis. Kč.  

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

Závazky jsme k 31. 12. 2021 evidovali v celkové výši 91.786 tis. Kč. Největšími položkami jsou: částka 
44.224 tis. Kč, která představuje závazky vůči zaměstnancům z titulu vyúčtování platů za prosinec a s 
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tím související závazky ke zdravotním pojišťovnám ve výši 7.473 tis. Kč, správě sociálního zabezpečení 
ve výši 16.076 tis. Kč, finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů ve výši 6.820 tis. Kč. Dále to byla DPH 
za prosinec 2021 ve výši 66 tis. Kč (hlavně přenesená daňová povinnost u stavebně-montážních prací). 
Ve vztahu k našim dodavatelům jsme měli závazky ve výši 13.872 tis. Kč. Největšími položkami z oblasti 
dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou částky za dodávky dlouhodobého majetku koncem roku 2021 
se splatností v lednu 2022. 

ZZS JmK platila během roku své závazky ve lhůtách splatnosti.  

K 31.12.2021 vedla ZZS JmK celkem 24 soudních řízení v různé jejich fázi. Z celkového počtu se 10 
soudních řízení týkalo náhrady škody, 13 řízení vymáhání úhrady za služby a v jednom případě šlo o 
spor o neplatnost výpovědi. 

3.7.3 Odpis pohledávek 

V roce 2021 jsme odepsali do nákladů pohledávky v celkové výši 75 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  .................................................................   21 dnů 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ..........................................  15 dnů 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ...........................................................  15 dnů 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  ...................................................................  22 dnů 
-  RBP, zdravotní pojišťovna  .......................................................................  16 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 

Na počátku roku 2021 byl schválen bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 415.745 tis. Kč. Během 
roku byl třikrát navýšen, a to v únoru o 17.000 tis. Kč, v červnu o 18.950 tis. Kč a v září o 18.950 tis. Kč 
na konečných 470.645 tis. Kč.  

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky ve výši 4.810 tis. Kč, a to na: 

- pořízení nové kolekce OOPP ve výši 2.000 tis. Kč, (spotřebováno 1.440 tis. Kč),  

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

- na pořízení IKT-PDU a ATS lišt ve výši 32 tis. Kč, 

- na tramvaj ZZS JmK ve výši 50 tis. Kč, 

- na zdravotnickou asistenci při tornádu 628 tis. Kč, 

- VZ Bohunice - střecha ve výši 100 tis. Kč 

Všechny účelově určené příspěvky na provoz až na dva byly spotřebovány. Příspěvek na pořízení nové 
kolekce OOPP ve výši 560 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání a příspěvek na VZ Bohunice 
– střecha bude čerpán až v roce 2022. 

Zřizovatel nám rovněž schválil investiční příspěvky na akce: 

- Monitory životních funkcí ve výši 6.600 tis. Kč, (spotřebováno 6.509 tis. Kč), 

- IKT – Rack server Dell ve výši 550 tis. Kč, (spotřebováno 381 tis. Kč)  

- IKT – Zálohovací datové úložiště QNAP ve výši 300 tis. Kč. 
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Z roku 2020 byl převeden nespotřebovaný investiční příspěvek na akci Vybudování dočasné výjezdové 
základny LZS ve výši 5.094 tis. Kč, ze kterého bylo spotřebováno 914 tis. Kč a dokončeno přeschvalo-
vání investičního příspěvku na akci Havárie kotle na VZ Ivančice ve výši 306 tis. Kč. 

Nespotřebované části investičních příspěvků od zřizovatele v celkové výši 4.441 tis. Kč budou předmě-
tem finančního vypořádání. 

Dále jsme obdrželi závazné ukazatele na účelově určené investiční příspěvky na akce: 

- ZZS JmK – Nákup sanitních vozidel za 29.127 tis. Kč, 

- VZ Brno-Bohunice - hromosvody ve výši 600 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že se z objektivních příčin nepodařilo akce zrealizovat, byly oba závazné ukazatele 
koncem roku anulovány a počátkem roku 2022 schváleny pro rok 2022. 

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 6.553 tis. Kč. 
Celá dotace byla spotřebována.  

Na investice pro krizovou připravenost jsme obdrželi od MZ ČR cestou zřizovatele finanční prostředky 
v celkovém objemu 9.878 tis. Kč na akce: 

- ZZS Jihomoravského kraje - krizová aplikace pro mobilní telefony – 2018 ve výši 946 tis. Kč, 

- ZZS JmK - pokročilý simulátor New born 2020 ve výši 1.488 tis. Kč, 

- ZZS JmK - osobní vozidlo typu SUV – 2020 ve výši 1.997 tis. Kč,  

- ZZS JmK – záložní zdroje elektrické energie - 2020 (1 ks) ve výši 289 tis. Kč,  

- ZZS JmK – záložní radiokomunikační síť – 2020 ve výši 1.354 tis. Kč, 

- ZZS JmK - Monitory životních funkcí - 2021 (2 ks) ve výši 1.183 tis. Kč, 

- ZZS JmK - Přístroj pro nepřímou srdeční masáž – 2021 ve výši 448 tis. Kč, 

- ZZS JmK - Přístroje pro umělou plicní ventilaci - 2021 (2 ks) ve výši 724 tis. Kč, 

- ZZS JmK - Pulsní oxymetry - 2021 (10 ks) ve výši 1.240 tis. Kč, 

- ZZS JmK - Lineární dávkovače - 2021 (2 ks) ve výši 210 tis. Kč. 

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., která byla rovněž spotřebována.  

Od České kanceláře pojistitelů jsme obdrželi z Fondu zábrany škod 4.336 tis. Kč na pořízení: 

- 1 ks přístroje pro nepřímou srdeční masáž za 390 tis. Kč, 

- 120 ks zádržných systémů do vozidel v hodnotě 1.744 tis. Kč, 

- 20 ks vozidlových radiostanic za 1.221 tis. Kč, 

- 15 ks tabletů pro pořizování zdravotnické dokumentace v sanitních vozidlech za 981 tis. Kč. 

Tyto prostředky byly rovněž spotřebovány. 

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Pořízení sanit-
ních vozidel RLP a přístrojového vybavení ZZS JmK v hodnotě 94.772 tis. Kč. Realizace projektu pro-
běhne v roce 2022 a 2023 a čerpání finančních prostředků až po jeho dokončení. 

Dále jsme cestou zdravotních pojišťoven obdrželi finanční prostředky na základě kompenzační vyhlášky 
č. 305/2020 Sb., na vyplacení odměn za další vlnu koronaviru v objemu 97.463 tis. Kč.  

3.9 Investice  

3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích 

Ke 31.12.2021 byly rozpracovány tyto akce: 

a) Přípravné práce na výstavbu nových výjezdových základen 
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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. Stavby realizuje zřizovatel, 
nicméně z důvodu větší flexibility jsou některé činnosti zajišťovány ZZS JmK. 

b) Akce ZZS JmK – záložní zdroje elektrické energie – 2020 
V roce 2021 byl pořízen 1 ks záložního zdroje, který byl využit při likvidaci následků mimořádné 
události na Jižní Moravě Tornádo. Po ukončení akce byl záložní zdroj umístěn na VZ do Tišnova. 
Dodavatelem zdroje byla firma Stroje Polák, s.r.o. Rajhrad, cena dodávky 289 tis. Kč. Druhý záložní 
zdroj bude pořízen v roce 2022.  

c) 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. Do konce roku 2021 bylo na akci 
vynaloženo celkem 1.470 tis. Kč. Zdrojem financování je účelová dotace od MZ ČR na krizovou 
připravenost. 

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích 

V roce 2021 byly ukončeny tyto investiční akce: 

d) 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 vzešel z 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 ná-
ročná jednání k zajištění nové základny. Jihomoravský kraj uvolnil mimořádný účelový investiční pří-
spěvek ve výši 12.000 tis. Kč a v mimořádně krátké době se ve spolupráci s Letištěm Brno a.s. po-
dařilo vybudovat dočasnou základnu pro provoz LZS v areálu letiště Tuřany. Současně byla zahá-
jena jednání o vybudování trvalé základny LZS, která v Jihomoravském kraji dosud chybí. Na akci 
bylo vynaloženo celkem 9.001 tis. Kč, z toho 7.819 tis. Kč na investiční část z investičního příspěvku 
zřizovatele a 1.182 tis. Kč na neinvestiční část. Neinvestiční část jsme uhradili z vlastních prostředků. 
Nevyčerpaný investiční příspěvek ve výši 4.181 bude součástí finančního vypořádání. 

e) Akce ZZS JmK – krizová aplikace pro mobilní telefony - 2018  
Krizová aplikace pro mobilní telefony je informační portál v případě vzniku jakékoliv mimořádné udá-
losti. Dodavatelem aplikace se stala firma Medical Information Technologies, s.r.o. Brno. Hodnota 
uzavřeného kontraktu je 946 tis. Kč. Zdrojem financování je účelová dotace na krizovou připravenost 
od MZ ČR. 

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

g) Akce ZZS JmK – osobní vozidlo typu SUV - 2020 
Dodavatelem se stala firma Fosan, s.r.o. Řeznovice s cenou 1.997 tis. Kč. Na financovány byly vy-
užity finanční prostředky MZ ČR na krizovou připravenost. 

a) Monitory životních funkcí 

V roce 2021 jsme pořídili celkem 13 monitorů životních funkcí typu Lifepak 15. Z účelového pří-
spěvku zřizovatele jsme pořídili 11 ks monitorů životních funkcí v celkové hodnotě 6.509 tis. Kč a 2 
ks z prostředků MZ ČR na krizovou připravenost ve výši 1.183 tis. Kč. Dodavatelem se stala firma 
Medsol, s.r.o. Praha. 

b) Přístroje pro nepřímou srdeční masáž 

V roce 2021 jsme pořídili celkem 2 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž v hodnotě 837 tis. Kč, a 
to 1 ks z prostředků Fondu zábrany škod a 1 ks z prostředků MZ ČR na krizovou připravenost. Do-
davatelem se stala firma Medsol, s.r.o. Praha. 
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c) Lineární dávkovače 

V roce 2021 jsme pořídili celkem 2 ks přístrojů v hodnotě 210 tis. Kč, a to z prostředků MZ ČR na 
krizovou připravenost. Dodavatelem se stala firma B.Braun Medical, s.r.o. Praha. 

d) Přístroje pro umělou plicní ventilaci 

Pořídili jsme 3 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci v hodnotě 825 tis. Kč, a to 2 ks z prostředků 
MZ ČR na krizovou připravenost ve výši 724 tis. Kč a 1 ks v hodnotě 102 tis. Kč z vlastních pro-
středků. Dodavatelem se staly firmy Medsol, s.r.o. Praha a Mediprax CB, s.r.o., České Budějovice. 

e) Pulsní oxymetry 

Pořídili jsme 10 ks přístrojů v hodnotě 1.240 tis. Kč z prostředků MZ ČR na krizovou připravenost. 
Dodavatelem se stala firma LHL, s.r.o. Ústí nad Labem. 

f) Vozidlové radiostanice 

Celkem jsme pořídili 27 ks radiostanic, z toho 20 ks z prostředků Fondu zábrany škod ve výši 1.221 
tis. Kč a 7 ks z vlastních prostředků fondu investičního ve výši 428 tis. Kč. Dodavatelem se stala 
firma Pramacom Prague, s.r.o. Praha. 

g) Výpočetní technika 

V průběhu roku 2021 jsme pořídili výpočetní techniku za 3.325 tis. Kč, z toho 15 ks tabletů do vozidel 
za 981 tis. Kč, 2 ks serverů za 1.874 tis. Kč, záložní datové úložiště za 314 tis. Kč a záložní jednotka 
k telefonní ústředně za 156 tis. Kč. Záložní datové úložiště bylo pořízeno z účelového investičního 
příspěvku zřizovatele a zbytek z vlastních zdrojů. Dodavatelem byly firmy Medsol, s.r.o. Praha a 
Per4mance, s.r.o. Brno. 

h) Tablety do vozidel 

Celkem jsme pořídili 15 ks tabletů z prostředků Fondu zábrany škod ve výši 981 tis. Kč. Dodavatelem 
se stala firma Medsol, s.r.o. Praha. 

i) Sanitní vozidlo RLP  

Z dotace ve výši 4.000 tis. Kč od Statutárního Města Brna jsme pořídili sanitní vozidlo RLP včetně 
zdravotnického vybavení (transportní ventilátor, notebook) v celkové hodnotě 4.015 tis. Kč. Dodava-
telem se stala firma ARC Vehicle, s.r.o. Praha. 

j) Vysokozdvižný vozík s pojezdem 

Vozík v hodnotě 117 tis. Kč bude využit při manipulaci velkoobjemových zásob v centrálním skladu 
léků a ZM. Dodavatelem se stala firma Jungheinrich, s.r.o. Říčany. Zdrojem finančních prostředků 
byly vlastní prostředky fondu investičního.  

k) Technická vozidla 

Z vlastních prostředků fondu investičního jsme pořídili 2 ks technických vozidel typu Toyota Proace 
City pro jízdy techniků mezi výjezdovými základnami v hodnotě 913 tis. Kč. Dodavatelem se stala 
firma C & K, a.s. Brno.  

l) Technické zhodnocení  

V průběhu roku 2021 jsme provedli z vlastních zdrojů fondu investičního technické zhodnocení 2 
vozidel, kdy 1 bylo přestavěno na vozidlo pro setkávací systém a do 1 vozidla byla doplněna zá-
stavba. Vozidla byla zhodnocena za 104 tis. Kč. Dále jsme zhodnotili telefonní ústřednu za 914 tis. 
Kč.  

m) Technické zhodnocení software 

V roce 2021 jsme na technické zhodnocení software vynaložili celkem 1.623 tis. Kč. Byly zhodno-
ceny SW S.O.S., SW SBI, SW pro telefonní ústřednu. Zdrojem investic byly vlastní prostředky FI. 

n) Technické zhodnocení výjezdových základen 

V roce 2021 jsme provedli technické zhodnocení těchto výjezdových základen: 

- Areál VZ Brno-Bohunice byl technicky zhodnocen objemu 999 tis. Kč. Byly rekonstruovány 
zpevněné plochy, zřízeno a rozšířeno dopravní značení uvnitř areálu, rozšířen zabezpečovací 
systém, zastíněna okna proti slunci. Akce byla financována z vlastních prostředků FI. 

- Na VZ Ponava byla provedena rekonstrukce hromosvodů za 103 tis. Kč. Akce byla financována 
z vlastních prostředků FI. 

- Na VZ ve Znojmě bylo rozšířeno dopravní značení a zřízen sklad, celkem v hodnotě 48 tis. Kč. 
Akce byla financována z vlastních prostředků FI. 
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4 Autoprovoz  

(viz tab. č. 10) 

Ke konci roku 2021 zahrnoval vozový park celkem 132 vozidel a 9 přívěsných vozíků: 

počet typ vozidla využití 

86 Mercedes Benz Sprinter 319 ,419,519 Cdi 
sanitní vozidla RLP, RZP (včetně záložních na VZ a vý-
cvikových pro OKP a OV) 

2 Mercedes Benz Sprinter 318,319 Cdi 
zásobovací vozidla, vozidla technického zabezpečení, 
která jsou součástí IZS 

2 Toyota Proace 
zásobovací vozidla, vozidla technického zabezpečení, 
která jsou součástí IZS 

4 Škoda Octavia 1.8  vozidla RLP v setkávacím systému 

3 Škoda Kodiaq  2.0 vozidla RLP v setkávacím systému 

2 Škoda Octavia 1,8  vozidla inspektorů provozu 

1 Škoda Kodiaq 2.0 vozidla inspektorů provozu 

1 
Škoda Superb 

vozidlo pro převoz vzorků, transplantátů a zdravotnických 
pracovníků  

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

3 Škoda Superb referentská vozidla 

1 Mercedes Benz Atego vozidlo speciálních činností OKP 

1 
Mercedes Benz Vito 

vozidlo pro převoz vzorků, transplantátů a zdravotnických 
pracovníků 

1 Land Rover Discovery 
vozidlo pro setkávací systém v případě neletového počasí 
na VZ LZS 

1 Toyota Hilux  vozidlo pro krizovou připravenost 

1 Mercedes Benz 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 

3 VW Transporter vozidla určená na přestavbu 

9 Přívěs nákladní valníkový pro mimořádné události 

Nová vozidla pořízená v roce 2021: 

- 1 vozidlo Škoda Kodiaq pro krizovou připravenost, 
- 2 vozidla Toyota Proace pro technické zabezpečení, 
- 1 sanitní vozidlo MB Sprinter 419 CDI. 

Převod vozidel od ZZS Středočeského kraje:   

- 3 sanitní vozidla VW Transporter. 

Výluka vozidel v roce 2021: 

- 1 vozidlo MB Sprinter 318 CDI,  
- 1 vozidlo MB Sprinter 419 CDI, 
- 1 vozidlo Škoda Octavia 1.8, 
- 1 vozidlo Škoda Octavia 2.0. 

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 2021 byl opět mimořádně náročný i na autoprovoz s ohledem na vývoj situace ohledně rozsahu 
epidemie covid-19. Vzniklá situace, stejně jak v roce 2020, vyžadovala zajištění zvýšeného provozu 
vozového parku na všech výjezdových stanovištích vč. technického zabezpečení.  Výpadky v zásobo-
vání náhradními díly se vyskytly v menší míře, a to v dodávce NOX čidel u DPF nových vozidel MB 
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Sprinter 419 CDI. U provozních náplní se objevil na trhu ve 3. čtvrtletí roku 2021 výrazný nedostatek 
kapalného aditiva AD blue, který byl operativně vyřešen s OKP vytvořením skladové rezervy pro případ 
avizovaného nedostatku v distribuční síti. 

Opravárenská činnost vozidel ZZS JmK je setrvale prováděna ve vlastní režii i dodavatelským způso-
bem. Ve vlastní režii se prováděly běžné a střední opravy, jako například odstranění následků menších 
dopravních nehod, olejový servis, servisní prohlídky, předvedení vozidel na STK vč. emisí, opravy inte-
riérů vozidel a opravy elektrických instalací vč. výstražné techniky. Zaměstnanci autoprovozu dále za-
jišťovali logistiku oprav vozidel distribucí náhradních dílů, provozních náplní vč. skladové evidence v 
rámci celokrajské působnosti. Veškerá činnost byla prováděna ve spolupráci s Integrovanou střední 
školou automobilní v Brně v prostorách areálu školy na ulici Křižíkova 15, Brno v provizorních podmín-
kách a se souběžně probíhající výukou v tomto školním zařízení s nedostatečnou parkovací a skladovou 
kapacitou a s nedostatečným bezpečnostním a personálním zabezpečením.  

V prosinci 2021 byl položen základní kámen k výstavbě nového objektu autoservisu v Brně – Černovi-
cích. Dokončení výstavby je naplánováno na začátek roku 2023. Tento objekt bude sloužit jako do-
pravně logistické centrum, které by mělo umožnit autoopravárenskou činnost většího rozsahu vč. oprav 
sanitních nástaveb ve vlastní režii a tím urychlit návrat nefunkčního vozidla do provozu. Zároveň bude 
na minimum sníženo bezpečnostní riziko, které vyplývá z provozu vozidel poskytujících přednemocniční 
péči v režimu RLP, RZP a RV.    

K zajištění rychlé informovanosti techniků dopravy o problémech ve vozidlech slouží intranetová apli-
kace Hlášení závad. V minulém roce zde bylo zaznamenáno na 790 požadavků na opravy sanitních 
vozidel, což činí zhruba 75 % uskutečněných oprav, nutných k udržení provozuschopnosti vozového 
parku ZZS JmK.  

Oddělení dopravy se v uplynulém roce přímo podílelo na spolupráci při výrobě a uvedení do provozu  
1 ks nového vozidla MB Sprinter, 1ks vozidla Škoda Kodiaq a 2 ks vozidel Toyota ProAce City.  

Na základě usnesení Zastupitelstva JmK rovněž oddělení dopravy realizovalo přípravu a předání 5 ks 
vozidel MB Sprinter 319 CDI 1 obdarovaným subjektům.  

Dopravní nehody 

V roce 2021 bylo zaevidováno 52 dopravních nehod, z toho 32 nehod (z toho 1 totální škoda) nezavi-
něných našimi zaměstnanci, 18 zaviněných a zbývající 2 dopravní nehody jsou v šetření (ve správním 
řízení, případně v šetření interního právního oddělení). V porovnání s rokem 2020, kdy bylo zaevido-
váno 45 dopravních nehod, došlo k nárůstu celkového počtu nehod. U zaviněných dopravních nehod  
zaměstnanci ZZS JmK došlo ke snížení počtu. U nezaviněných evidovaných pojistných událostí došlo 
k výraznému navýšení o 11 dopravních nehod.   
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5 Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem 

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

(Viz tab. č. 11) 

 

5.2 Zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku 

5.2.1 Přírůstky 

V roce 2021 byl zařazen do užívání dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 125.036 tis. Kč. Z toho: 
dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 3.937 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 820 
tis. Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 87.228 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
11.639 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 20.084 tis. Kč, dlouhodobý 
nehmotný majetek byl technicky zhodnocen částkou 1.328 tis. Kč. 

5.2.2 Úbytky 

Ve sledovaném období byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 19.085 tis. Kč. Z toho byl ekologicky 
zlikvidován majetek v celkové hodnotě 6.228 tis. Kč, který již neplnil své funkce, a náklady na jeho 
obnovu by byly neefektivně vynaloženy. Byla to zdravotnická technika v hodnotě 2.109 tis. Kč, stroje a 
přístroje provozní za 145 tis. Kč, kamerový a zabezpečovací systém za 147 tis. Kč, výpočetní a kance-
lářská technika ve výši 2.274 tis. Kč, inventář za 685 tis. Kč, telefony a telefonní ústředna za 544 tis. Kč 
a software za 324 tis. Kč. 

Se souhlasem zřizovatele byl darován majetek v hodnotě 8.319 tis. Kč. 

Název majetku 
Pořizovací cena v 

tis. Kč 
Darováno komu 

Auto sanitní, int.č. 09 1.950 Fakultní nemocnice Brno 

Auto sanitní, int.č. 266 2.169 Fakultní nemocnice Brno 

Auto sanitní, int.č. 413 2.020 Fakultní nemocnice Brno 

Auto sanitní, int.č. 618 2.180 Spolek TJ VS Litovel, z.s. 

Bezúplatně byl se souhlasem zřizovatele převeden majetek v hodnotě 4.533 tis. Kč 

Název majetku 
Pořizovací cena v 

tis. Kč 
Předáno komu 

Auto sanitní, int.č. 263 2.180 SÚS JmK, p.o. 

Auto sanitní, int.č. 312 2.164 SÚS JmK, p.o. 

Inventář zrušené VZ Šumná 16 Gymnázium Moravský Krumlov 

Inventář zrušené VZ Šumná 173 Nemocnice Znojmo, p.o. 

Ve škodní komisi byl projednán majetek za 5 tis. Kč. 
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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 45.967 tis. Kč. 

Z toho:  

- TZ manipulační plochy VZ Brno-Bohunice za 721 tis. Kč, 

- Objekt VZ LZS v Brně-Tuřanech v hodnotě 6.424 tis. Kč, 

- Budova VZ Hustopeče včetně sítí za 38.063 tis. Kč, 

- Budova v Onšově za 180 tis. Kč. 

- Pozemek v k.ú. Brno-Bohunice za 509 tis. Kč, 

- Pozemek v k.ú. Hustopeče za 63 tis. Kč, 

- Pozemek v k.ú. Mikulov za 3 tis. Kč, 

- Pozemek v k.ú. Onšov za 4 tis. Kč,  

Soubor nemovitého majetku byl technicky zhodnocen v hodnotě 19.616 tis. Kč, z toho:  

- budova VZ Brno-Bohunice za 271 tis. Kč (protisluneční fólie, antény, zesilovače, příčka, zabez-
pečovací systém), 

- budova VZ Brno-Ponava za 323 tis. Kč (rekonstrukce hromosvodů, ovládání vrat), 

- budova VZ v Šumné za 18.936 tis. Kč (rekonstrukce objektu),  

- budova VZ ve Znojmě za 86 tis. Kč (vykrývač signálu, dopravní značení, příčka). 

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do souboru dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 3.937 tis. Kč: 

Název majetku Pořizovací cena v tis. Kč 

ReDat eXperience screen 118 

ReDat eXperience voice 433 

Integrační systém SBI 113 

Mobilní aplikace MyZZS 946 

Licence aplikačního serveru KG 1.133 

Licence databázového serveru KG 806 

Vmware vSphere 7 147 

Licence zálohovacího SW  241 

Dlouhodobý nehmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 1.328 tis. Kč: 

Název majetku Pořizovací cena v tis. Kč 

TZ SW S.O.S. 1.217 

TZ SW SBI 111 

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 820 
tis. Kč:  

Název majetku  Pořizovací cena v tis. Kč 

3x SW ABBYY FineReader 16 

Exchange Server 2016 23 

Exchange Standard 2016 User CAL 483 

SW ABBYY FineReader 4 
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2x SW Office Std 2019 120 

SW WIN Server std 2016 15 

2x SW Win Server std 2022 52 

SW WIN Server std 2019 6 

SW Sim Station 52 

Monitorovací systém budovy 49 

5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek 

Do užívání byl zařazen majetek v celkové hodnotě 41.261 tis. Kč, z toho: 

Název majetku Pořizovací cena v tis. Kč 

Auto sanitní 112 1 936 

Auto sanitní 85 3 732 

3x Auto sanitní VW - dar 7 827 

2x Auto nákladní Toyota 913 

Auto osobní Kodiaq 1 997 

3x Dávkovač injekční 210 

13x Defibrilátor LP15 7 692 

10x Oxymetr pulsní 1 240 

2x Přístroj pro nepřímou masáž srdce 838 

Simulátor New born 1 488 

4x Ventilátor plicní 1 025 

Simulátor dopravní nehody 1 525 

3x Prvek síťový 270 

8x Server 2 977 

16x Tablet 1 065 

2x Systém jednotného času 400 

Patton pro tel. ústřednu 156 

Zesilovač rackový 89 

Kamerový systém 78 

Kamerový systém CCTV 286 

Převaděč radiový 181 

REDAT 3 1 193 

Rozhlas 119 

Rozvaděč datový 107 

27x Radiostanice vozidlová 1 648 

GPS vykrývač 62 

Generátorové soustrojí 289 

Motorgenerátor 629 

Nádrž na naftu 104 

Stůl svařovací 101 

Vozík vysokozdvižný 117 

Kondenzační jednotka venkovní 265 

3x Klimatizační zařízení 258 

2x Sedačka 95 

3x Botník 227 

2x Výdejník vody 122 
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Během roku 2021 byla technicky zhodnocena 2 vozidla za 104 tis. Kč, a to osobní vozidlo přestavbou 
pro provoz v setkávacím systému, do sanitního byla doplněna zástavba a telefonní ústředna byla zhod-
nocena v hodnotě 914 tis. Kč. 

5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 11.639 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.497 tis. Kč (ambuvaky, ampulária, videolaryngoskopy, tono-
metry, oxymetry, vakuové dlahy, vakuové matrace, intraoseální vrtačky apod.); výpočetní a kancelářská 
technika za 1.728 tis. Kč (počítače, monitory, notebooky, tablety, tiskárny, záložní zdroje UPS apod.); 
telefony za 424 tis. Kč; radiostanice ve výši 138 tis. Kč; provozní zařízení za 790 tis. Kč (vysokotlaký 
stroj, parní čistič, svářecí inventor, bruska na vrtáky, sady nářadí apod.; nábytek a inventář ve výši 3.838 
tis. Kč, vybavení posiloven z FKSP 224 tis. Kč. 

 

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

Ke konci roku 2021 nebyl na účtu 041 evidován žádný majetek. 

Na účtu 042 byl zůstatek ve výši 2.562 tis. Kč. Z této částky představuje:  

-  TZ areálu VZ Brno-Bohunice. ......................................................................................  17 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě Autoservisu na VZ Černovice   ............................................ 56 tis. Kč 

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

-  záložní radiokomunikační síť pro KP  . ...................................................................  1.529 tis. Kč 

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 2021 došlo k 52 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 

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

- MUDr. Janíček Jan – pronájem pozemku v Blansku, 

- Ing. Milan Klusák – pronájem pozemku v Blanku, 

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

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

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

- MUDr. Šušol – 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, 

- ČR Krajské ředitelství Policie JmK – bezplatné užívání nebyt. prostor, 

- 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, 

- 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. 2021 činil 8.413 tis. Kč.  

Během roku do něj přibylo celkem 51.153 tis. Kč, a to odpisy dlouhodobého majetku ve výši 27.473 tis. 
Kč, investiční příspěvky zřizovatele na pořízení zdravotnické a výpočetní techniky v roce 2021 ve výši 
7.756 tis. Kč, které ale byly sníženy odvodem nespotřebovaných příspěvků na investice v roce 2020 ve 
výši 546 tis. Kč, dále prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.592 tis. Kč na pořízení zdravotnické a 
výpočetní techniky, od Statutárního města Brna jsme obdrželi dotaci na pořízení sanitního vozidla RLP 
ve výši 4.000 tis. Kč, od MZ ČR jsme obdrželi finanční prostředky na pořízení zdravotnické techniky pro 
krizovou připravenost ve výši 9.878 tis. Kč. 

Během roku z něj ubylo celkem 52.870 tis. Kč. Z fondu byl profinancován dlouhodobý majetek v hodnotě 
31.705 tis. Kč a proveden odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 21.165 tis. Kč 

Ke konci sledovaného období tak činil zůstatek ve fondu 6.696 tis. Kč. 

6.2 Fond rezervní 

K 1. 1. 2021 bylo ve fondu 1.566 tis. Kč. Během roku jsme do fondu převedli zlepšený výsledek hospo-
daření za rok 2020 ve výši 9.944 tis. Kč a finanční dar v hodnotě 3 tis. Kč. Za účelově určené finanční 
prostředky z darů v roce 2020 byly pořízeny předměty na zlepšení pracovního prostředí v objemu 395 
tis. Kč. Ke konci roku 2021 byl stav na účtu 11.118 tis. Kč. 

6.3 Fond odměn 

K 1. 1. 2021 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. 2021 byl na FKSP zůstatek 4.105 tis. Kč. Příjmem fondu byl jednotný příděl v objemu 9.324 tis. 

Kč a dary ve výši 42 tis. Kč.  

Prostředky fondu byly použity ve výši 7.957 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 5.514 tis. Kč. 

6.5 Finanční krytí fondů 

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou fondy finančně pokryty.  
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7 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. 2021 byly provedeny inventury dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku v užívání, ke dni 31. 12. 2021 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 
zpravidla dvoučlenné komise, kde jedním ze členů je hmotně odpovědný nebo pověřený inventární za-
městnanec. I přes epidemii 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 číselném označení a výměře parcel mezi evidencí a ka-
tastrem nemovitostí, kde nebyly promítnuty změny. Celkové výměry souhlasí, jiné je rozdělení na jed-
notlivé parcely. Záležitost bude dořešena v roce 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti za rok 2021  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 62 

8 Kontrolní činnost 

8.1 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 2021 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. 

8.2 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 2021 pokračovaly práce na zkvalitnění vnitřního 
kontrolního systému, zejména před vznikem závazku. 

8.3 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.   

8.4 Externí kontroly a jejich výsledky 

V roce 2021 provedly externí subjekty tuto kontrolu: 

a) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky – kontrola BOZP, stavu pracovního 
prostředí a pracovních podmínek – závady nezjištěny. 

8.5 Přehled a rozbor stížností  

V roce 2021 obdržela ZZS JmK 5 stížností dle ustanovení § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 3 stížnosti byly vy-
hodnoceny jako neoprávněné. 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako částečně oprávněná. Způsob 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 Jihomoravského 
kraje).  
 

druh stížnosti počet 

stížnost na chování posádky 1 

stížnost na způsob ošetření pacienta 2 

stížnost na operátorku KZOS 2 

Kromě stížností jsme obdrželi celkem 199 poděkování.  

8.6 Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly  

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

V roce 2021 pokračovaly práce na zdokonalování systému předběžné finanční kontroly výdajů pomocí 
výpočetní techniky. 
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9 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 
535 tis. Kč a výnosy 669 tis. Kč. Z doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 134 tis. Kč. Celý zisk bude 
využit k financování hlavní činnosti. 

Výsledky hospodaření dle jednotlivých činností: 

a) Zdravotnické asistence – náklady 281 tis. Kč, výnosy 377 tis. Kč, zisk 96 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 2 tis. Kč, výnosy 4 tis. Kč, zisk 2 tis. Kč. 

Za mytí vozidel v mycím boxu v Blansku účtujeme 65 Kč za 20 minut. 

c) Školení první pomoci pro podnikatelské subjekty – náklady 252 tis. Kč, výnosy 288 tis. Kč, zisk 36 
tis. Kč. 

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

- činnost školitele lékaře – 900 Kč, 

- 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 epidemií koronaviru, protože se nekonalo velké množ-
ství kulturních a společenských akcí a školení první pomoci pro podnikatelské subjekty. Oproti roku 
2020 si situace sice zlepšila, nicméně oproti roku 2019 je to stále pokles. 

 

V Brně dne 28. 2. 2022 

           

 

Zpracovala: Ing. Naděžda Knězková, MBA 

Podklady připravili: 

MUDr. Hana Albrechtová 

MUDr. Jan Čiernik 

MUDr. Jana Kubalová 

Ing. Petr Hýbler 

Mgr. Michaela Bothová 

MUDr. et Bc. Barbora Truksová Zuchová 

Bc. Pavel Oravec 

Radmila Sedláčková 

Hana Reinerová 

Hana Grünwaldová 
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10 Seznam zkratek 

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 

BÚ  běžný účet 

CKŠ  celokrajské školení 

ČKP  Česká kancelář pojistitelů 

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 

DDNM  drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

DN  dopravní nehoda 

DPP  dohoda o provedení práce 

DZS  dopravní zdravotní služba 

EDR  Endpoint Detection and Response 

EKP  elektronická karta 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 
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KPR  kardiopulmonální resuscitace 

KZOS  krajské zdravotnické operační středisko 

KrÚ  krajský úřad 

LF MU  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

LS PČR Letecká služba Policie České republiky 

LZS  letecká záchranná služba 

MB  Mercedes Benz 

MHD  městská hromadná doprava 

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 

ND  náhradní díl 

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 

OV  oddělení vzdělávání 

OZP  Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven  

PC  personal computer 

PČR  Policie České republiky 

PHM  pohonné hmoty 

PhTLS  Pre-hospital Trauma Life Support 

PNP  přednemocniční neodkladná péče 

PO  požární ochrana  

PÚ  pracovní úraz 

RBP  Revírní bratrská pokladna 

RD  rodinný dům 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

RZ  registrační značka 

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 
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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 

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. 

   


