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Úvodní slovo ředitele 

 
… o lidech a pro lidi … 
 
Vážení spoluobčané, 
vážení členové vedení Jihomoravského kraje, 
vážení zaměstnanci ZZS JmK, p. o., 
 
rok 2015 byl již desátým rokem, kdy byla přednemocniční neodkladná péče (PNP) na území Jihomo-
ravského kraje zabezpečována v jednotných podmínkách. Byl zároveň rokem, který potvrdil zcela 
zřejmý trend v neustálém navyšování poptávky po námi zajišťovaných zdravotních službách 
v návaznosti na stále neřešené problémy v zajišťování primární péče o pacienty ze strany zdravotnic-
kých zařízení, kterým tato péče přísluší i díky zneužívání této péče ze strany některých skupin obyva-
tel či jednotlivců. Byl i dalším rokem, kdy PNP byla zajišťována v podmínkách zákona o zdravotnické 
záchranné službě (ZZS) na základě schváleného plánu pokrytí území obcí kraje a ve spolupráci 
s okolními kraji na základě mezikrajských smluv tak, jak to zákon předjímá. Rovněž ukázal, že pro-
blémy s personálním obsazením pracovních pozicí lékařů, se kterými se potýká celé české zdravotnic-
tví, jsou mnohem hlubšího charakteru. V roce 2015 jsme se sice s tímto problémem dokázali vyrovnat, 
na druhou stranu je zřejmé, že bez potřebných změn na úrovni centra, bez potřebných změn ve vzdě-
lávání lékařů, dojde v budoucnosti nevyhnutelně k postupnému přechodu PNP na paramedicínský 
systém. 

V roce 2015 skončila možnost čerpání prostředků Evropské unie z předchozího plánovacího období 
pro roky 2007-2013. ZZS JmK využila možností financování v maximální míře. Jak ve spolupráci se 
zřizovatelem, který byl v některých projektech příjemcem dotace a nositelem projektu a ve všech pří-
padech zajišťoval i kofinancování projektu z rozpočtu JmK, tak v rámci projektů vlastních. V loňském 
roce skončil projekt »Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců ZZS JmK«, proběhlo vzdělávání 
nelékařského zdravotnického personálu, včetně výcviku záchranářů LZS pro práci v podvěsu. Díky 
evropským penězům i zřizovateli jsme vloni pořídili v rámci projektu »Zlepšení technologického vyba-
vení ZZS JmK za účelem zvýšení akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« celkem 27 sanitních vozidel RLP 
typu Mercedes Benz Sprinter a celou řadu zdravotnických přístrojů, komunikačních prostředků a mo-
bilní výpočetní techniku v celkovém objemu 80 mil. Kč. Ukončen byl i projekt »Jednotná úroveň infor-
mačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních 
složek integrovaného záchranného systému«, a to propojením operačních systémů všech základních 
složek integrovaného záchranného systému prostřednictvím Národního informačního systému, který 
umožňuje vzájemné sdílení informací o událostech prostřednictvím datových vět.  

Trvalá pozornost je věnována vnitroorganizačnímu vzdělávání zdravotníků. Každý z nich projde teore-
tickou výukou i praktickými nácviky v centru organizace v Brně – Bohunicích. Další vzdělávání je pak 
na jejich přímých vedoucích i jich samotných na jednotlivých výjezdových základnách. Díky společ-
nosti Alfa – Helicopter, spol. s r.o., která je provozovatelem vrtulníků letecké záchranné služby (LZS) 
v podmínkách Jihomoravského kraje, se v letních měsících roku uskutečnil zkušební provoz letů 
k pacientům s postižením zdraví indikovaným pro LZS v noční době s možností přistání přímo na mís-
tě události. Bylo k tomu využito zkušeností pilotů i zdravotníků s použitím prostředků pro noční vidění 
Night Vision Goggles (NVG). Zkušební provoz, na kterém se podíleli i lékaři okolních krajů, plně potvr-
dil potřebnost plnohodnotného zajištění LZS v nočních podmínkách zejména pro pacienty s traumaty 
či s jiným postižením zdraví, vyžadujícím rychlý a šetrný transport do zdravotnického zařízení, které je 
schopno poskytnout pacientovi adekvátní navazující zdravotní péči.  

Vedení organizace společně se zřizovatelem, dbalo i o další zlepšování podmínek pro práci zdravot-
níků ve výjezdových skupinách. V první polovině roku byly uvedeny do provozu prostory zrekonstruo-
vané výjezdové základny v Břeclavi. Během roku 2015 probíhala výstavba a v době vydání této zprá-
vy byl dokončen již třetí objekt výjezdové základny v Brně, tentokrát v městské části Ponava, ze kte-
rého již od 1. 3. 2016 budou vyjíždět zdravotničtí záchranáři za svými pacienty ve středu Brna, ale 
rovněž i v celé spádové oblasti na severu regionu. Byly dokončeny projektové a přípravné práce na 
stavbu nového objektu pro zdravotnické záchranáře na Znojemsku. Po vyhodnocení nabídek veřejné 
zakázky na provedení stavebních prací byla stavba zahájena počátkem února 2016 s tím, že dokon-
čena bude v srpnu letošního roku tak, aby její nové prostory mohli zdravotníci využívat ještě v průběhu 
podzimních měsíců letošního roku. Do budoucna se tak zbývá vyrovnat ještě s neutěšenými podmín-
kami zdravotníků na výjezdových základnách v Hustopečích, v Mikulově či Slavkově a dokončit je 
třeba i areál v Brně – Černovicích, a to dostavbou objektu pro autoprovoz.  
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Po dlouhých letech bylo rozhodnuto i o změně kolekce osobních ochranných pracovních pomůcek 
(OOPP) tak, aby splňovala třídu bezpečnosti vyžadovanou pro poskytování ZZS, zároveň, aby umož-
nila mnohem vyšší komfort používání pro samotné zdravotníky. OOPP neobměníme v průběhu jedno-
ho roku, ale již v první polovině roku 2016 chceme, aby měli zdravotníci k dispozici nové kalhoty, je-
jichž reflexní plochy umožní používání zbývajících OOPP při mnohem lepších podmínkách, zejména 
v průběhu horkých letních dnů. 

Po řadě diskusí a vysvětlování přistoupilo v roce 2015 vedení organizace k přehodnocení rychlostních 
limitů k výjezdům výjezdových skupin tak, aby lépe vyhovovaly závažnosti postižení zdravotního stavu 
pacientů. Lidé v kraji, podobně, jak tomu je i v jiných oblastech České republiky, nemusí z tohoto opat-
ření mít žádné obavy. V případě, že jde pacientovi o život, není rychlostní limit stanoven. K určitému 
omezení bylo přistoupeno v případech méně závažných stavů pacientů a jízda rychlostmi, stanove-
nými zákonem o provozu na pozemních komunikacích, je využívána pouze tehdy, kdy je naprosto 
zřejmé, že jízda vyšší rychlostí je zbytečná a byla by jen vyšším rizikem pro výjezdovou skupinu, pou-
žívanou techniku, pacienta či ostatní účastníky silničního provozu. 

V době, kdy je tato výroční zpráva zveřejněna, již probíhají oslavy 10. výročí od zahájení zabezpečení 
zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji v podmínkách jednotné organizace. Oslavy, 
které ukončíme poděkováním zdravotníkům i dalším zaměstnancům organizace a těm, kteří s námi 
úzce spolupracují, v červnu 2016, jsou příležitostí nejen bilancovat uplynulých deset let, ale zejména 
k zamyšlení, co do budoucna. Jsem přesvědčen, že vzhledem k absolutní většině skvělých zaměst-
nanců, kteří vedle své odbornosti mají i velmi citlivý vztah k pacientům a jejich okolí, kteří se neustále 
vzdělávají a kteří chápou svoji práci s pacienty jako své poslání, vzhledem k novým postupům v PNP i 
stále se zlepšující zdravotnické technice, novým léčivým přípravkům i speciálnímu zdravotnickému 
materiálu, bude i v dalších nejméně deseti letech PNP v Jihomoravském kraji zajišťována na stále se 
zvyšující úrovni. A to i přes problémy, se kterými se potýká tak, jak je to uvedeno výše. 

Za nelehkou práci děkuji všem lékařům, záchranářům, řidičům – záchranářům, ale rovněž i všem 
ostatním zaměstnancům organizace, kteří vytvářejí podmínky pro práci zdravotnických týmů, za jejich 
nelehkou každodenní práci při poskytování ZZS. Děkuji samozřejmě i našemu zřizovateli v čele 
s panem hejtmanem JUDr. Michalem Haškem, za dlouhodobou podporu, kterou věnuje celému jiho-
moravskému zdravotnictví, ZZS JmK nevyjímaje. 

Všem zaměstnancům organizace přeji, aby byla práce ve prospěch našich spoluobčanů úspěšná a 
aby je zároveň uspokojovala. Obyvatelům kraje i jeho návštěvníkům, všem, kteří budou naši zdravotní 
péči potřebovat, přeji, aby byla včasná, kvalitní a aby vedla k jejich brzkému uzdravení. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

1.1 Management 

1.1.1 Údaje o organizaci 

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. 

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

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

Hlavní činností bylo v roce 2015 poskytování přednemocniční neodkladné péče, vzdělávání zdravot-
nických pracovníků a školení laické veřejnosti v poskytování první pomoci. V doplňkové činnosti byla 
zajištěna péče v rámci zdravotnických asistencí při pořádání veřejných, kulturních a sportovních akcí, 
školení podnikatelských subjektů v poskytování první pomoci a mytí vozidel v mycím boxu v Blansku. 

1.1.2 Údaje o vedoucích pracovnících 

Ke dni 31. 12. 2015 tvořili management tito zaměstnanci: 

 

 

 

 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Ředitelství 

vedoucí oddělení vzdělávání Vařeková Vlasta, Mgr. 

vedoucí inspektor provozu Husárek Vladimír, Bc., DiS. 

vedoucí oddělení krizové připravenosti Zábranský Libor 

vedoucí oddělení PaM Oravec Pavel, Bc. 

vedoucí IKO Vintr Jindřich, Ing. 

vedoucí provozního vzdělávání Čvandová Milena, Ing. 

vedoucí dopravy Urbánek Jiří 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Brno 

vedoucí lékař ÚO Brno Hrbek Petr, MUDr. 

vedoucí lékařka KZOS Ondrová Hana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Brno Pochylá Romana 

vedoucí lékař VZ Brno-nám.28. října  Freyová Eva, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Bohunice Dobrovolný Martin 

staniční sestra VZ Brno-Černovice Najbr Pavel, Bc. 

staniční sestra VZ Brno-nám. 28. října Podsedník Milan 

vedoucí lékař VZ Ivančice Foralová Vladimíra, MUDr. 

staniční sestra VZ Ivančice Šacher Luděk 

vedoucí lékař VZ Tišnov Mikliš Pavel, MUDr. 

staniční sestra VZ Tišnov Stará Jaroslava 

vedoucí lékař VZ Pohořelice Jiráčková Eva, MUDr. 

staniční sestra VZ Pohořelice Stýblo Radovan 

   

   

Funkce Jméno 

ředitel Klusák Milan, Ing., MBA. 

náměstek pro zdravotní péči; zástupce ředitele Zvolánek Rudolf, MUDr. 

náměstek ekonomický; zástupce ředitele Knězková Naděžda, Ing., MBA 

náměstek provozně - technický Kakáč Miroslav 

náměstek pro KP a vzdělávání Kubalová Jana, MUDr. 

hlavní sestra Pochylá Romana 

mailto:info@zzsjmk.cz
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Územní oddělení Funkce Jméno 

LZS vedoucí lékař ÚO LZS Mácová Jolanta, MUDr. 

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

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Blansko 

vedoucí lékař ÚO Blansko Hlavinka Petr, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Blansko Poláček Michal 

vedoucí lékař VZ Boskovice Čechová Dana, MUDr. 

staniční sestra VZ Boskovice Ondráček Pavel, DiS. 

staniční sestra VZ V. Opatovice Poláček Michal 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Břeclav 

vedoucí lékař ÚO Břeclav Albrechtová Hana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Břeclav Kopeček Jaroslav 

vedoucí lékař VZ Hustopeče Havlíček Ondřej, MUDr. 

staniční sestra VZ Hustopeče Spišák Pavel, Bc. 

staniční sestra VZ Mikulov Gregorovič Václav, DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Hodonín 

vedoucí lékař ÚO Hodonín Šikudová Zuzana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Hodonín Kotásková Petra 

vedoucí lékař VZ Kyjov Schütz Igor, MUDr. 

staniční sestra VZ Kyjov Vodička Michal, DiS. 

vedoucí lékař VZ Veselí n.M a VZ 
Velká nad Veličkou 

Šikudová Zuzana, MUDr. 

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

Kochová Hana, Bc. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Vyškov 

vedoucí lékař ÚO Vyškov Buček Pavel, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Vyškov Malý Jiří 

vedoucí lékař 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 Růžička Arnošt, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Znojmo Holčák Luděk 

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

staniční sestra VS Hrušovany n.J. Vacková Hana 

 

Organizační schéma je uvedeno v příloze č. 1. 

 

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

1.5.  Luděk Holčák byl dočasně pověřen výkonem funkce vedoucího skupiny NLZP ÚO  
  Znojmo 

1.5.  Byla zřízena funkce vedoucí skladu, vedoucím skladu se stala Lenka Krejčí 

31.10.  Mgr. Vladimír Jarušek odchází z funkce hlavní sestry  
   
10.11.  Romana Pochylá byla jmenována hlavní sestrou organizace a zároveň pověřena funkcí         

 vedoucí skupiny NLZP ÚO Brno 
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30.11.   MUDr. Miroslav Kudláč odchází z funkce vedoucího lékaře ÚO Hodonín 

1.12.   MUDr. Zuzana Šikudová byla pověřena funkcí vedoucí lékařky ÚO Hodonín  

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

V roce 2015 nedošlo ke změnám v rozsahu péče. V souvislosti s dlouhodobým nárůstem počtu výjez-
dů byly síly a prostředky posíleny se souhlasem zřizovatele o 1 smluvní výjezdovou skupinu RZP. 
Smluvním partnerem se stala společnost Meditrans plus, s.r.o. 

V roce 2015 využila ZZS JmK finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu 7.418 mil. Kč na 
zajištění krizové připravenosti. Z investičních prostředků pro krizovou připravenost byl pořízen dlouho-
dobý majetek za 4.472 tis. Kč. 

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.630 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – přístroje pro nepřímou srdeční masáž. 

ZZS JmK pokračovala v realizaci projektů, financovaných z prostředků EU. Byly ukončeny projekty: 
»Bezpečný region – zdravotnictví«, »Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické 
záchranné služby JmK«, »Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace 
technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému«,  a 
projekt »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akceschop-
nosti ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS«.   

Během roku 2015 probíhala výstavba výjezdové základny v Brně-Ponavě a příprava na výstavbu no-
vého objektu výjezdové základny ve Znojmě. 

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

1.1.4 Významná pozitivní prezentace organizace 
 
V průběhu roku 2015 se ZZS JmK snažila prezentovat jak před odbornou veřejností, tak také před 
veřejností laickou.   
Ve své „mimopracovní“ činnosti se organizace zaměřuje dlouhodobě na prevenci a praktický nácvik 
dovedností, které se mohou hodit laikům i odborníkům při poskytování první pomoci, zejména nácvik 
kardiopulmonální resuscitace. ZZS JmK uspořádala během roku mnoho akcí s cílem proškolení laické 
veřejnosti v poskytování první pomoci.  
O profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb svědčí také množství pochvalných dopisů od našich 
pacientů či jejich rodinných příslušníků.  
Z nejzajímavějších a nejdůležitějších akcí uvádíme: 
Otevření rekonstruovaných prostor VZ v Břeclav 
Dne 24.3.2015 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná výjezdová základna v Břeclavi. Výjez-
dová základna ZZS JmK v Břeclavi je umístěna v prostorách Nemocnice Břeclav, p. o. na základě 
bezplatné výpůjčky. Se souhlasem nemocnice byly provedeny rozsáhlé opravy a rekonstrukce, jejichž 
výsledkem jsou nové prostory pro záchranáře. 
Slavnostní zahájení stavby nové budovy VZ v Brně – Ponavě 

Dne 8.4.2015 došlo za účasti čelních představitelů ZZS JmK a kraje k slavnostnímu poklepání základ-
ního kamene nové výjezdové základny v Brně - Ponavě. Výstavba nové výjezdové základny souvisí 
se schválenou koncepcí při poskytování zdravotnické záchranné služby na území Jihomoravského 
kraje. Její součástí bylo i zajištění podmínek pro práci zdravotnických záchranářů, včetně řešení již 
dávno neúnosné situace v krajském městě Brně.  
Brněnské dny PNP 2015 
Brněnské dny PNP 2015 se konaly ve dnech 22. 4. – 24. 2. 2015 v Mikulově. Jednalo se již o 14. roč-
ník, jehož nosným tématem byla Péče o pacienta od zavolání na tísňovou linku po definitivní ošetření, 
aneb proč je důležitá spolupráce všech článků řetězce. Celému řetězci záchrany jsme se věnovali u 
pacientů se zástavou oběhu, pacientů s dušností, se závažným traumatem, pacientů s náhle vzniklou 
neurologickou symptomatologií a také u pacientů s nespecifickými a atypickými příznaky. Ke konfe-
renci patří již nerozlučně konání workshopů a setkání pracovních skupin.  
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Před vlastní konferencí proběhly dva workshopy s tématy LZS a operačního řízení. Poslední den kon-
ference se pak opět setkali vzdělavatelé ZZS, členové SPIS, PEER a interventi a nově se také setkali 
tiskoví mluvčí ZZS.  
Brněnské dny se zapsaly novým rekordem návštěvnosti, byla stanovena návštěvnost za 3 dny konfe-
rence, a to 528 účastníků. 
 
Memoriál Jindřicha Šmause  
Ve dnech 20.-21.5.2015 se zúčastnila 1 výjezdová skupina RZP v Velkých Opatovic soutěže »Me-
moriál Jindřicha Šmause«, Úkolem týmu bylo vyprostit pacienta z havarovaného vozidla pomocí tech-
niky, prostředků a nářadí, které se skutečně používá při dopravních nehodách včetně poskytnutí 
přednemocniční neodkladné péče. Naši zástupci obsadili 5. místo. 
 
Rallye Rejvíz 2015 
Tak jako každý rok, tak i v roce 2015 reprezentovaly naši organizaci týmy, které napřed zvítězily 
v soutěži Malá jihomoravská Rallye Rejvíz. Byly to týmy: mix tým RZP – inspektor provozu, operátor 
KZOS a záchranářka, RZP Boskovice, RLP Brno, RLP Hodonín. Soutěž se konala ve dnech 27. -
31.5.2015 v Jeseníkách, v Koutech nad Desnou. Soutěže se zúčastnilo 86 posádek ze 14 zemí světa. 
V těžké konkurenci se tým RZP z Boskovic umístil v národní kategorii RZP na 3. místě. V soutěži " 
Zlaté sluchátko" jsme obsadili 2. místo.  
Dětský den se záchranáři 
Dne 31.5.2015 uspořádala společnost Alfa-Helicopter, spol. s.r.o., ZZS JmK, Nadační fond Krtek a 
Nadační fond Hroch, Fakulta sportovních studií MU, HZS, Městská policie Brno a další partneři dětský 
den aneb prázdniny bez úrazu. Pro děti bylo připraveno mnoho zajímavých aktivit a různé soutěžní 
úkoly, ukázky činnosti ZZS, výcviku záchranářských a policejních psů, soutěže s hasiči, ošetřování 
plyšáků, lety vrtulníkem a mnoho dalšího. Tento ročník byl zaměřen na prevenci dětských úrazů.  
 
Letní dětský tábor  
Tradiční letní dětský tábor, který ve spolupráci se ZZS JmK pořádalo občanské sdružení Víkenďáci, 
proběhl ve dnech 12. – 25.7.2015 v Herolticích u Tišnova. Pobytu se účastnilo celkem 192 dětí ve 
věku 6 – 16 let.  Na děti čekalo celotáborové dobrodružství, motivované oblíbeným kresleným seriá-
lem Simpsonovi. Malí táborníci během pobytu zažili nejenom zápolení v tematických hrách a soutě-
žích, ale také koupání v bazénu, den nafukovacích atrakcí, celodenní výlet, přespání pod širákem, 
napínavé noční hry, diskotéky nebo vaření v kotlíku na otevřeném ohni.  
Jedním z mnoha překvapení pak byla návštěva populárního slovenského zpěváka Martina Haricha, 
který za dětmi dorazil již podruhé. Velký úspěch také sklidila ukázka dravců Zayferus, vždyť komu se 
podaří vidět tak zblízka ochočené sovy, sokoly, supa nebo orla? V rámci dne IZS táborníky navštívili 
záchranáři ZZS JmK spolu s tradičními partnery, kterými jsou členové Armády České republiky z 22. 
základny vrtulníkového letectva ze Sedlce, kteří dětem předvedli ukázky bojového sportu „musado“, 
poslušnost a výcvik psů, zbraně a techniku AČR.  Záchranáři děti hravou formou seznámili se základy 
poskytování první pomoci, děti si měly možnost prohlédnout sanitní vozidlo a na závěr si zasoutěžily 
ve znalostech z první pomoci. Den IZS byl zakončen příletem záchranářského vrtulníku společnosti 
Alfa-Helicopter, s.r.o.  
 
Soutěž záchranářů Rescue 
4.9.2015 dosáhli skvělého výsledku jihomoravští záchranáři z jedné z brněnských výjezdových zákla-
den také na záchranářské soutěži Rescue v Komárně, kde soutěžili zdravotničtí záchranáři z celého 
Slovenska. Obsadili zde, v konkurenci celkem deseti zdravotnických týmů, nádherné 2. místo. 
 
První pomoc pro prvňáčky 
ZZS JmK se společností Zentiva zahájila projekt, v němž záchranáři učí prvňáky principům první po-
moci. Pilotní projekt zrealizovala Zentiva loni na podzim ve Středočeském kraji, kde v loňském roce 
kurzy prošlo více než 7.000 školáků. Mezi prvňáky na jižní Moravě poběží kurzy celý školní rok. Pro-
fesionální školitelé za tu dobu zvládnou navštívit na 260 prvních tříd základních škol v 14 obcích celé-
ho jihomoravského regionu. Celkem by se výuka měla týkat zhruba 6.500 dětí.  Odbornou stránku 
výuky zajišťuje ZZS JmK, projekt zaštítil i hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Tým 
záchranářů začal vyjíždět do základních škol po celém jihomoravském regionu a zábavným způsobem 
děti učí, jak resuscitovat, ošetřit zraněného, ale i komunikovat s operátorem na tísňové lince. 
První výuka proběhla 5.11.2015 na základní škole Chalabalova v Brně. Dětem se výuka moc líbila a 
vzbudila i velký zájmem médií. 
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Nová sanitní vozidla 

Dne 6.10.2015 převzali slavnostně zástupci všech územních oddělení ZZS JmK z rukou hejtmana 
JmK, JUDr. Michala Haška, prvních 10 z celkového počtu 27 sanitních vozidel RLP k zajištění před-
nemocniční neodkladné péče o obyvatelstvo kraje i jeho návštěvníky. Dodávka 27 ks sanitních vozidel 
je součástí projektu s názvem »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efek-
tivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« financovaného z prostředků Evropské unie s příspěvkem zřizo-
vatele, kterým je Jihomoravský kraj. Do konce roku bylo postupně předáno dalších 17 vozidel. 
 
Natáčení výukového materiálu spolupráce LZS a složek IZS 
Zdravotnická záchranná služba JmK natáčela ve spolupráci s provozovatelem vrtulníku společností 
Alfa – Helicopter, s.r.o. a složkami IZS výukový materiál. Hlavním tématem je zajištění bezpečnosti a 
spolupráce při zásazích, kde zasahují složky IZS a vrtulník. 
 
ZZS JmK v tisku 
Během roku bylo uveřejněno množství článků, reportáží, televizních a rozhlasových vstupů, kde ZZS 
JmK  komentovala jednotlivé případy a dávala rady k různým odborným tématům. Spolupracovali 
jsme rovněž s řadou rozhlasových a televizních stanic. Ve spolupráci s mluvčími ostatních záchran-
ných služeb byly pravidelně zveřejňovány varování a doporučení pro občany jak předcházet úrazům a 
onemocněním a jak případně postupovat, pokud k něčemu takovému dojde. 

1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

Z prostředků státního rozpočtu na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a 
krizových situací bylo vyčerpáno 7.418 tis. Kč. 

Z prostředků fondu zábrany škod jsme získali 2.630 tis. Kč na pořízení zdravotnické techniky. 

Dále probíhalo čerpání finančních prostředků z evropských fondů, a to: 

- na projekt »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akce-
schopnosti ZZS JmK, p.o «, celkem bylo vyčerpáno 6.609 tis. Kč,  

- na projekt »Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby JmK« 
– bylo vyčerpáno 702 tis. Kč. 

V roce 2015 jsme obdrželi rovněž několik darů v celkové hodnotě 1.560 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější 
patřil software DT Expres, komponenty k aplikaci do mobilních telefonů Záchranka a refundace ná-
kladů na zkušení provoz noční LZS.  

 

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

V roce 2015 nedošlo v JmK k žádné mimořádné události II. – IV. stupně. Mimořádných událostí I. 
stupně bylo vícero – nejvýznamnější byly: 

- dopravní nehoda kuka vozu s vlakem dne 25. 05. 2015, Velké Pavlovice – železniční přejezd směr 
Bořetice, 8 zraněných: z toho 1 těžce, 1 středně - těžce, 6 lehce, 

- 11. 06. 2015, Brno, Cejl - hořící dům, celkem 6 zraněných: z toho 2 dospělí lehce zranění a 4 děti 
středně těžce, 

- dopravní nehoda autobusu a kamionu dne 16. 06. 2015, Brno, ul. Hněvkovského na úrovni 
Baumaxu, celkem 11 zraněných, z toho 3 těžce, 8 lehce zraněných, 

- dopravní nehoda dodávky polských občanů narazila do TIR dne 17. 09. 2015, dálnice D1, 218. km 
směr Brno na úrovni sjezdu Rousínov, celkem 9 zraněných: z toho 5 x exitus před příjezdem, 2  
těžce, 1 středně těžce a 1 ošetřen na místě, 

- dopravní nehoda polského autobusu, sjetého do příkopu dne 28. 09. 2015, rychlostní komunikace 
R46 Vyškov, směr Olomouc, u odbočky Ivanovice na Hané, celkem 13 zraněných, z toho 1 střed-
ně. 

 

1.2 Poskytování zdravotnické záchranné služby  
(viz tab. č. 1 a 2) 
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Zdravotnickou záchrannou službou se rozumí péče o osoby postižené náhle vzniklou poruchou, ohro-
žující život nebo zdraví jejich vlastní, nebo osoby v jejich okolí, a to na místě vzniku náhlého onemoc-
nění nebo úrazu, během jejich případné dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předávání 
v cílovém zdravotnickém zařízení.  
Formy poskytování ZZS se v roce 2015 řídily zejména podle následujících norem a objektivních sku-
tečností: 
zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a vyhláškou MZ ČR č. 240/2012 Sb. kterou se provádí zákon o ZZS),  
zvyšováním stupně vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků (VOŠ, VŠ), zvyšováním jejich 
kompetencí, kdy tito zaměstnanci provádějí odborné výkony, donedávna svěřené pouze lékařům,  
trvalým nedostatkem lékařů a zvyšováním jejich průměrného věku, 
trvalým nárůstem počtu výjezdů. 
Změna koncepce poskytování ZZS na území Jihomoravského kraje, zavedená v roce 2013, se 
v průběhu času plně osvědčila a splnila beze zbytku očekávání obyvatel a návštěvníků našeho kraje, 
stejně tak managementu ZZS JmK i zřizovatele. Podařilo se zvýšit efektivitu lékařské péče všude tam, 
kde jí bylo potřeba. Dopady změněného systému byly podrobně během celého roku monitorovány a 
vyhodnocovány. Nedošlo ani k jednomu případu, kdy by nebyl lékař k dispozici, kdy jej bylo vzhledem 
k tíži zdravotní limitace pacienta potřeba. Dojezdové časy našich výjezdových skupin na místa událos-
tí byly plně v souladu se zněním legislativy.   
Díky evropských financím se nám podařilo pořídit 27 ks sanitních vozidel a větší množství zdravotnic-
ké techniky, která znamená další zkvalitnění zdravotní péče o pacienty.  
Např. všechna sanitní vozidla jsou dnes vybavena monitory životních funkcí, které umožňují odeslat 
křivku 12ti svodového EKG do kardiologického centra s možností konzultace a rychlého rozhodnutí o 
dalším postupu.  
Díky trvalému narůstajícímu počtu výjezdů byla se souhlasem zřizovatele a pojišťoven zřízena smluv-
ní výjezdová skupina RZP, kterou provozuje společnost Meditrans plus, s.r.o. Tato výjezdová skupina 
primárně ošetřuje pacienty s nejnižším stupněm ohrožení zdraví a života. Dosavadní spolupráce se 
pro systém ukázala jako přínosná.  
Pokrytí Jihomoravského kraje výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami zobrazuje tab. č. 1: 
V roce 2015 bylo na území Jihomoravského kraje realizováno celkem 98.454 výjezdů. Procentuální 
rozložení výjezdů v rámci Jihomoravského kraje ukazuje následující graf.  

 
Graf č. 1 Podíl jednotlivých ÚO na všech výjezdech 

 
V jednotlivých ÚO a VZ byly počty výjezdů následující: 
V ÚO Blansko bylo zrealizováno celkem 7.470 výjezdů, z toho ve VZ Blansko 3.519 výjezdů, ve VZ 
Boskovice 3.154 výjezdů a ve VZ Velké Opatovice 797 výjezdů. 
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Graf č. 2 ÚO Blansko - podíl jednotlivých VZ na výjezdech ÚO Blansko 

V ÚO Brno bylo zrealizováno celkem 56.374 výjezdů, z toho 55.419 výjezdů pozemními složkami a 
955 vzletů provedla letecká záchranná služba. Z celkového počtu pozemních výjezdů bylo provedeno 
ve VZ Brno 47.185, ve VZ Ivančice 3.412, ve VZ Pohořelice 1.824 a ve VZ Tišnov 2.998 výjezdů.  

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

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

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

V ÚO Břeclav bylo provedeno celkem 8.283 výjezdů, z toho ve VZ Břeclav 5.272, ve VZ Hustopeče 
1.466 a ve VZ Mikulov 1.545 výjezdů. 
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Graf č. 5 ÚO Břeclav - podíl jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Břeclav 

V ÚO Hodonín to bylo celkem 12.089 výjezdů, z toho ve VZ Hodonín 4.145, ve VZ Kyjov 3.731, ve VZ 
Veselí nad Moravou 3.316 a ve VZ Velká nad Veličkou 897 výjezdů. 

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

 
V ÚO Vyškov bylo provedeno celkem 6.854 výjezdů, z toho ve VZ Vyškov 3.717, ve VZ Slavkov 1.961 
a ve VZ Bučovice 1.176 výjezdů.   
 

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

V ÚO Znojmo bylo realizováno celkem 7.384 výjezdů, z toho ve VZ Znojmo 5.537, ve VZ Hrušovany 
nad Jevišovkou 1.172 a ve VZ Šumná 675 výjezdů.     
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Graf č. 8 ÚO Znojmo - podíl jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Znojmo 

ZZS JmK realizovala na základě dohod o mezikrajské spolupráci zásahy v regionech, které sousedí 
s Jihomoravským krajem, a to Zlínském, Olomouckém, Pardubickém a Kraji Vysočina. Většina zásahů 
byla prováděna pozemními složkami. Na této spolupráci se rovněž podílela i letecká záchranná služ-
ba, která zajišťuje péči ve dne pro části krajů Pardubického a Zlínského, v noci pak kromě zmiňova-
ných 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. Pravidelně pak v průběhu 
celého roku zajišťovala zdravotnické asistence při hokejových utkáních hokejového klubu HC Kometa 
Brno a fotbalových utkání FC Zbrojovka Brno. V polovině roku 2015 zajišťovala naše organizace zdra-
votnické zajištění i velké fotbalové akce při příležitosti loučení hráče FC Zbrojovky Brno Petra Švanca-
ry s účastí bezmála 35.000 diváků. ZZS JmK představuje jediný subjekt v kraji, který může garantovat 
přednemocniční neodkladnou péči na vysoké profesionální úrovni.  

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 nej-
vhodnějším 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 vy-
užívá k jejich navigaci satelitní polohový systém, což umožňuje minimalizovat čas dojezdu 
k pacientům.       

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

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

 zabezpečuje tzv. dispečink volných lůžek, tj. nejméně 2x denně zjišťuje volnou lůžkovou kapacitu 
především na odděleních neodkladné péče (ARO, JIP apod.), aby mohl být v případě potřeby ode-
slán na životě ohrožený pacient na nejbližší volné resuscitační nebo intenzivní lůžko bez zbytečné 
časové prodlevy. 

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

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

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

V roce 2015 bylo na tísňové lince přijato celkem 192.015 hovorů. Z tohoto počtu bylo 86.538 akcí rea-
lizováno prostředky ZZS JmK a představovalo 98.454 výjezdů, 4.103 akcí bylo předáno k realizaci 
soukromým dopravcům a LSPP, 650 akcí bylo předáno jiným ZZS, 736 akcí bylo předání policejním 
složkám a 8.026 akcí bylo stornováno z různých důvodů, např., že jednu akci ohlásilo několik volají-
cích, volající následně akci zrušili, apod. Informace o poskytování nebo zajištění zdravotnické zá-
chranné služby na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho 
předávání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilému k poskytování zdravotní péče 

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

ZZS JmK zajišťovala poskytování přednemocniční péče nejen na území Jihomoravského kraje, tj. pro 
cca 1,17 mil. obyvatel na rozloze 7.196 km2, ale na základě mezikrajské spolupráce také pro občany 
okolních krajů. Úzká spolupráce je navázána se Zlínským krajem, kde ZZS JmK zajišťuje dostupnost 
ZZS pro občany Koryčanska z výjezdové základny Bučovice, která je pro týmy ZZS Zlínského kraje 
nedostupná do 20 minut od přijetí tísňové výzvy.  Změnou organizace činnosti ZZS JmK od 1. srpna 
2013, poskytujeme na vyžádání výjezdovou skupinu RZP z Velkých Opatovic k zajištění ZZS i na Je-
víčsku v Pardubickém kraji a na Konicku v Olomouckém kraji.  

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

Výjezdová základna Vyškov ve spolupráci se ZZS Olomouckého kraje zabezpečuje úsek dálnice D1 
směrem na Zlín od 230. po 244. km (sjezd Nezamyslice, Mořice). 

Kvalita poskytované ZZS se odvíjí rovněž od materiálně-technického vybavení, zejména sanitních 
vozidel, a také zdravotnické techniky, přístrojů a pomůcek. V roce 2015 byla, jako každý rok, pořízena 
nová zdravotnická technika, zejména s využitím prostředků z fondů EU.   

Kvalita zdravotní péče je především závislá na vzdělaném a erudovaném personálu. V roce 2015 
pokračovalo již 3. rokem interní vzdělávání, jehož výsledkem je získávání teoretických znalostí dle 
nejnovějších poznatků vědy. Bylo stanoveno tzv. nepodkročitelné minimum poskytované péče naší 
organizací, a to v oblasti zajištění DC, KPCR všech věkových skupin se zaměřením na novorozence a 
děti, problematiku porodu mimo zdravotnické zařízení.  

Palčivým problémem je dlouhodobý nedostatek lékařů v organizaci. Důvodem je významná profesní 
expozice, náročnost a neatraktivnost povolání. Je třeba v této souvislosti připomenout i riziko zvyšují-
cích se případů soudních sporů, které jistě nepřispívá k výraznému zájmu lékařů o tento obor. Další 
důležitou limitací v získávání nových, a zejména mladých lékařů, je postgraduální systém výchovy 
lékařů. Průměrný věk lékařů, kteří pracují v organizaci v pracovním poměru, se nesnižuje. V roce 2015 
dosáhl 49,1 roku, v organizaci pracuje 8,1 procent lékařů důchodového věku. 

ZZS JmK se od roku 2012 podílí na realizaci pilotního projektu rozmístění automatických externích 
defibrilátorů (AED) ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Komerční bankou. Nejprve byly rozmís-
těny AED na území brněnské aglomerace, posléze i v celém Jihomoravském kraji. V roce 2014 byly 
vybaveny jednotky HZS a počátkem roku 2015 se ukončila třetí etapa jejich rozmístění, tentokrát 
v rámci jednotek Policie ČR, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje. S využitím AED již došlo 
k zásahům u několika desítek našich pacientů, kteří by bez účinné pomoci před příjezdem výjezdové 
skupiny ZZS svoje postižení zdraví možná nepřežili, či by se vrátili do života se závažnými následky. 
Konečným naším cílem je zajistit v budoucnu dostupnost AED do 5 minut od nahlášení indikovaného 
případu na linku 155, a to z důvodu zásadního přínosu pro pacienta v situaci ohrožení života maligní 
srdeční arytmií.   
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1.2.2 Informace o dopravě raněných, nemocných a rodiček v podmínkách poskytování 
zdravotnické záchranné služby mezi zdravotnickými zařízeními 

Součástí činnosti ZZS JmK jsou i sekundární transporty, které rozlišujeme na neodkladné a odkladné 
(plánované). V průběhu roku 2015 bylo realizováno celkem 3.730 sekundárních transportů, z toho 
v režimu RLP 777 a v režimu RZP 2.953. Tyto však patří k minoritní části zásahů ZZS. 
Neodkladné sekundární transporty jsou v převážné míře transporty pacientů ze zdravotnických zaří-
zení nižšího typu (okresní nemocnice) na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice), která jsou 
schopna poskytovat specializovanou zdravotní péči. Tyto transporty byly prováděny výjezdovými sku-
pinami RLP, RZP a LZS. 
Vzhledem k postupnému zvyšování úrovně vzdělání záchranářů a změně legislativy, která jim umož-
ňuje provádět výkony s vyšší specializací, byly upraveny indikace pro sekundární transporty. 
 

 

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

Repatriační transporty českých občanů ze zahraničí patří k dalším činnostem v rámci hlavní činnosti. 
Vzhledem k tomu, že tato činnost je finančně lukrativní, je ve velké míře poskytována soukromými 
zdravotními přepravci. Přesto organizace v uplynulém roce uskutečnila 1 repatriační transport české-
ho občana z Rakouska. 

 

1.2.4 Informace o poskytování zdravotnické záchranné služby při likvidaci zdravotních 
následků hromadného postižení zdraví  

V roce 2015 nedošlo k žádným, mimořádným událostem, které by měly charakter II. – IV. stupně pod-
le traumatologického plánu.  
 

1.2.5  Informace o zajištění letecké záchranné služby 
LZS v Brně je jednou ze 4 leteckých základen v ČR s nepřetržitým provozem. Její sídlo je v bezpro-
střední blízkosti mezinárodního Letiště Brno - Tuřany. Primárně zasahuje na území Jihomoravského 
kraje, ale její činnost je i nadregionální. V případě potřeby poskytuje služby pacientům ve Zlínském a 
Pardubickém kraji, v noci pak navíc i v části Olomouckého kraje a kraji Vysočina. 
Provozovatelem vrtulníků je společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. LZS využívá ke své činnosti 
jeden z nejnovějších typů vrtulníků firmy Airbus Helicopters  EC H135 T2+. 
V roce 2015 realizovala LZS celkem 955 vzletů, z toho 825 primárních a 130 sekundárních, celkový 
letový čas byl 39.794 minut. 
V roce 2014 byl započat výcvik pilotů i záchranářů pro použití NVG (Night Vision Goggles), tzv. brýlí 
pro noční vidění. Toto zařízení umožňuje výrazně zesílit zbytkové světlo. Díky této dovednosti je již od 
jara 2015 posádka LZS schopna zasáhnout i v noci přímo na místě události a zejména pacientům 
bezprostředně ohroženým na životě takto poskytnout větší šanci na záchranu života. 
Záchranáři LZS v roce 2015 pokračovali ve výcviku posádek pro práci v podvěsu.  Nácvik těchto tech-
nik je důležitý pro poskytnutí pomoci i v terénu nedostupném běžnými výjezdovými prostředky, pří-
padně pro zásahy při živelných pohromách, zejména povodních. 
 

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

Integrovaný záchranný systém ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému, zajišťuje koordinovaný postup svých složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 
záchranných a likvidačních prací. ZZS JmK je jednou ze tří základních složek systému na jižní Mora-
vě. 
Součinnost s jednotlivými složkami probíhá jak na úrovni krajských operačních středisek, tak na úrovni 
vlastních výjezdových týmů přímo v terénu. V průběhu roku 2015 nedošlo při těchto činnostech 
k problémům, které by si vyžádaly nutnost systémových změn.  
V rámci zkvalitnění vzájemné spolupráce mezi základními složkami IZS, ZZS JmK prostřednictvím 
zřizovatele pokračovala a byla ukončena činnost v pracích na projektu s názvem »Jednotná úroveň 
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informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání zá-
kladních složek integrovaného záchranného systému« v rámci Integrovaného operačního programu 
EU pro prioritní osu 3, oblast intervence 3.4. Tento program byl zaměřen na oblast ochrany zdraví a 
životů zvýšením výkonnosti infrastruktury systému prevence a řešení přírodních, technologických a 
bezpečnostním rizik. Výsledkem bylo vytvoření efektivního systému datového propojení jednotlivých 
složek IZS v celé ČR jak v úrovni operačního, tak v úrovni taktického řízení. 
V průběhu roku 2015 ZZS JmK participovala na několika lokálních cvičeních IZS a pomáhala po 
stránce zdravotnické asistence realizovat některé aktivity HZS. 

 

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

Během uplynulého roku jsme realizovali 87 převozů v rámci rychlé přepravy odborníků, léků, krve a 
biologických materiálů. Z tohoto počtu bylo provedeno 37 převozů zdravotnických pracovníků – členů 
transplantačních a operačních týmů, 42 převozů tkání, orgánů a biologického materiálu, transfúzních 
přípravků a léků a 8 ostatních převozů, souvisejících s transplantacemi.  

 

1.2.8 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. 

V roce 2012 bylo zřízeno oddělení krizové připravenosti, jehož hlavním úkolem je příprava zaměst-
nanců a systémů ZZS JmK na mimořádné události a krizové situace. Tento úkol je plněn především 
plánováním, přípravou, organizací a také vyhodnocením cvičení IZS, inovací postupů na základě vý-
sledků cvičení a také promítnutí těchto změn do traumatologického plánu. V roce 2015 jsme nastave-
nou koncepci prověřovali. Dle výsledků cvičení se nastavená koncepce ukazuje jako funkční.   
Nedílnou součástí řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob se stal inspektor pro-
vozu. Všichni inspektoři jsou na cvičeních pravidelně stavěni do role vedoucího zdravotnické složky 
nebo vedoucího odsunu. Jejich výhodou je také pravidelné reálné procvičování těchto funkcí, neboť se 
účastní všech větších dopravních nehod, kde působí právě v roli manažera řešení nehody na místě. 
Pro výjezdové skupiny na místě je to velká výhoda a pomoc, neboť se mohou soustředit pouze na 
péči o pacienty. Vzhledem k rozsahu kraje je však důležité pokračovat i ve vzdělávání dalších za-
městnanců v řešení MU s hromadným postižením osob. V loňském roce proběhly 3 kurzy s tématem 
řešení mimořádné události v užší spolupráci se školním a výcvikovým zařízení HZS se sídlem v Brně.  
Těchto kurzů se pravidelně účastní příslušníci jak HZS, tak PČR. V roce 2016 plánujeme v těchto 
kurzech pokračovat. 
Vozíky pro mimořádné události byly rozmístěny na všechna územní oddělení. Byla zpracována meto-
dika pravidelných kontrol. Vozíky jsou deponovány na PS na jednotlivých územních odděleních a je-
jich transport je uskutečněn na žádost KZOS ZZS JmK. V roce 2015 nedošlo k žádné reálné aktivaci. 
Vozíky však byly využity na zajištění akcí s velkým počtem osob – během benefičního utkání pana P. 
Švancary (fotbalové utkání s cca 35.000 fanoušky) a na mezinárodním cvičení Sanitka 2015. 
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Obr. 1 Cvičení Sanitka 2015, vozík pro MU v praxi 
 
Oddělení krizové připravenosti ZZS JmK se pravidelně podílí na přípravě plánů cvičení na následující 
rok a také se drtivé většiny cvičení aktivně účastní. V roce 2015 byly opět procvičeny různé typové 
činnosti, viz výpis ze cvičení.  
ZZS JmK plnila úlohu jednoho z hlavních organizátorů a řešitelů problematiky na 5 velkých cvičeních 
– Sanitka 2015, Blackout JmK 2015, Podezření na VNN na mezinárodním letišti, Dopravní nehoda a 
AMOK. Tři z těchto cvičení jsou podrobněji popsány níže.  
Přehled o všech cvičeních, na kterých participovali zástupci ZZS JmK zobrazuje následující přehled. 

 

Cvičení s mezinárodní účastí 

p.č. termín název - námět typ 
síly a pro-

středky ZZS 
JmK 

místo 

1 3.6. 
SANITKA 2015 - přeshraniční spoluprá-
ce při MU s HPZ a zapojením dobrovol-
níků 

mezinárodní   
(Save. Regi-

ons) 
7 VS, KZOS Vratěnín 

 

Cvičení v podmínkách Jihomoravského kraje 

p.č. termín název - námět typ 
síly a pro-

středky ZZS 
JmK 

místo 

1 20.1. 
EPIDEMIE 2015 - sladění činnosti KŠ 
JMK s činností Epidemiologické komise 
JMK 

štábní KŠ JMK 
+ EpidK                                           

SPS KŠ JMK KrÚ 

2 21.1. 
PODEZŘENÍ NA VNN - Zajištění osoby s 
podezřením na VNN po příletu na mezi-
národní letiště 

taktické IZS BHT 
Letiště 
Brno 

3 4.2. 
AMOK - útok aktivního střelce - činnost 
složek IZS při MU dle STČ 14/IZS 

taktické IZS   Brno 

4 27.2. 
TUNEL  - sladění činnosti složek při MU 
v tunelu 

taktické IZS 2x VS, IP 
tunel Pi-

sárky 

5 25.3. 

BLACKOUT 2015 - koordinace ZaL pra-
cí, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti 
při krizové situaci, narušení dodávek el. 
proudu velkého rozsahu  

krajské taktic-
ké - štábní 
IZS+OKŘ 

KZOS, SPS              
KŠ v JMK 

JMK 
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6 15.4. 
DOPRAVNÍ NEHODA 2015 - MU s HPZ 
a únikem NL do vodní nádrže 

krajské taktic-
ké  

2x VS, IP 
VVP Dědi-

ce 

7 17.6. 
AGROFERT - sladění činnosti šložek při 
MU, požár objektu kategorie B 

taktické IZS 1x RZP, IP Chrlice 

8 23.9. 
POŽÁR LÉČEBNY - sladění činnosti 
složek při MU, požár              v obydlené 
budově 

taktické IZS   
LDN Zno-

jmo 

9 21.10. 
LINDE GAS - sladění činnosti složek při 
MU, požár objektu kategorie B 

taktické IZS   Brno-jih 

10 25.11. 
VODA 2015 - činnost krizových štábů a 
povodňových komisí při povodni 

krajské taktic-
ké - štábní 

KZOS, SPS              
KŠ v JMK 

JMK 

 
Tab.č.1 Přehled cvičení ZZS JmK v roce 2015 
 
Cvičení Sanitka 2015 
Cvičením Sanitka 2015, které proběhlo 3.6.2015, vyvrcholila příprava ZZS JmK na mimořádné událos-
ti. Cvičení bylo zaměřeno na typovou činnost – STČ 09/ IZS – MU s velkým počtem raněných a obětí 
a hlavně na spolupráci týmů z různých ZZS, včetně mezinárodní spolupráce s Rakouským červeným 
křížem a operačním střediskem Notruf 144. Námětem cvičení byla dopravní nehoda dvou dodávek se 
16 pasažéry a velkým množství cyklistů u obce Vratěnín. Cvičení bylo situováno do nejzápadnějšího 
cípu Jihomoravského kraje, v blízkosti dalších krajů: Kraje Vysočina, Jihočeského a Dolního Rakous-
ka, který je charakteristický tím, že dojezdové časy posádek jsou na hranici zákonného limitu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 2 Umístění fiktivní dopravní nehody při cvičení Sanitka 2015 
 
 
 

dopravní nehoda 
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Obr. č. 3 Cvičení Sanitka 2015 - na stanovišti PNP 
 
Cvičení předcházela několikaměsíční příprava akce, bylo nutné uskutečnit řadu přípravných jednání 
se složkami IZS a rakouskou stranou, která se uskutečnila v místě cvičení a také v Brně a kde jsme si 
vzájemně představili principy řízení mimořádné události jednotlivých států. Všechny stanovené cíle 
cvičení byly splněny. Ukázalo se, že ani jazyková bariéra není problém. Výsledkem cvičení byly i velmi 
dobré dosažené časy: od příjezdu první sanity na místo nehody do transportu posledního pacienta - 
66 min a doba zahájení transportu prvního pacienta od příjezdu první sanity - 32 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4 Cvičení Sanitka 2015 - zázemí ZZS JmK – stan pro MU 
 
 
Cvičení Blackout JMK 2015 
Blackout JMK 2015 bylo krajské taktické cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení s námětem: 
třídenní geograficky rozsáhlý výpadek elektrické energie zasahující celou ČR i okolní státy Evropy v 
důsledku narušení elektrizační soustavy vlivem nepříznivých klimatických podmínek v Západní Evro-
pě. Cvičení se konalo 26. 3. 2015 a probíhalo převážně v reálném čase s jediným časovým skokem 
na konci cvičení, kdy došlo k obnovení dodávek elektrické energie a odvolání stavu nouze 
v energetice. Cvičení bylo štábní s dílčími činnostmi v terénu.  
Příprava cvičení probíhala od června 2014 do poloviny března 2015, celkem se konalo 31 jednání 
odborné pracovní skupiny (KrÚ JMK, HZS JMK, KŘ PČR JMK, ZZS JMK) s různými subjekty. Byly 
stanoveny a řešeny klíčové oblasti, stanoveny vybrané subjekty, které byly osloveny dotazníkem na 
klíčové otázky (celkem 44 subjektů – telefonní operátoři, obchodní řetězce, věznice, banky, veřejno-
právní média a další). Výstupem cvičení bylo i zpracování tematických informací „co je to blackout a 
jak se zachovat“ pro veřejnost (letáky, rollupy), které byly inzerovány ve 3 významných denících v den 
cvičení. 
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Obr. č. 5 Rollupy a leták pro občany 
 
ZZS JmK se do cvičení zapojila jako jeden z řešitelů a členů pracovní skupiny od samého počátku 
příprav a dále jako jeden ze cvičících subjektů. Pro správné pochopení problematiky a nastavení ře-
šení byla velmi důležitá fáze přípravy cvičení, kdy docházelo k vyhodnocování rizik a možných vznik-
lých problémů. Jedním z výstupů přípravy bylo např. řešení problematiky pacientů na domácích venti-
látorech či umělé srdeční podpoře.  
ZZS JmK procvičila i řadu úkolů „fyzicky“ během vlastního cvičení: 
bylo provedeno spuštění náhradního zdroje elektrické energie na základně v Brně - Bohunicích a na 
základně v Brně - Černovicích. Spuštění proběhlo bez problémů, agregát na základně v Brně – Bo-
hunicích pracoval na max. 20 % výkonu. Agregát v Brně - Černovicích byl převeden na plně automa-
tický režim.  
procvičení spojení pomocí radiostanic – individuálních hovorů ve směru KŠ JmK a KŠ ZZS JmK se 
osvědčilo jako nejspolehlivější ze všech možností. Je však nutné neustále proškolovat zaměstnance v 
používání radiostanic i možnosti využití všech jejich funkcí.  
byla vyzkoušena reakční připravenost výjezdových základen a vedoucích územních oddělení na zasí-
lání důležitých zpráv pomocí e-mailu.  
byly kontaktovány všechny DZS s cílem zjištění počtu dostupných sanitních vozidel DZS dle trau-
maplánu.  
byli svoláni všichni zaměstnanci KŠ ZZS JmK, KZOS, ÚO Vyškov a ÚO Znojmo, 
bylo nastaveno spojení s FN Brno – zástupci krizového štábu FN Brno byla zapůjčena ruční radiosta-
nice Matra, která byla umístěna na urgentní příjem nemocnice (kontaktní místo FN Brno). Spojení bylo 
fyzicky vyzkoušeno při nahlášení fiktivní dopravní nehody s těžkým zraněním. 
 
Podezření na VNN na mezinárodním letišti 
Biohazard tým ZZS JmK vznikl na konci roku 2013 a od té doby spolu s HZS uspořádal celkem 6 me-
todických výcviků a taktických cvičení, které ve své komplexnosti vygradovaly až k logisticky nejsloži-
tějšímu zásahu na mezinárodním letišti. Cvičení „Podezření na VNN“ se konalo 21. 1. 2015 na mezi-
národním letišti Brno - Tuřany. Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci LETIŠTĚ BRNO a.s. a složek 
IZS při zajištění VNN na mezinárodním letišti a dále prohloubit schopnosti velitelů a vedoucích složek 
IZS při společném řízení a koordinaci sil a prostředků. Cvičení bylo provedeno prakticky, včetně de-
kontaminace postižených osob a prostorů mimo vlastní „letadlo“. Letadlo bylo fyzicky zastoupeno au-
tobusem HZS JmK v počtu 41 míst. 
Cvičení se zúčastnilo celkem 134 cvičících, na cvičení bylo přítomno 50 pozvaných hostů, včetně 
hejtmana JmK, vedení oddělení krizového řízení MZ ČR a další hosté. Pro hosty bylo připraveno zá-
zemí vyhřívaného stanu a komentář ke cvičení. Cestující představovali poučení studenti Univerzity 
obrany. Všichni cvičící i hosté respektovali pravidla pohybu na mezinárodním letišti, na kterém nebyl 
přerušen provoz. Vzhledem k zimnímu období a délce cvičení byl do taktického cvičení zapojen PA-
NEL NNO. 
Zásah byl proveden kvalitně, profesionálně, od oznámení záměru přistání letadla po ukončení zásahu 
uplynulo celkem 175 minut. Od „přistání letadla“ po zahájení transportu nemocného s podezřením na 
VNN uplynulo 131 minut. Všechny složky prokázaly velmi dobrou připravenost na řešení této mimo-
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řádné události, včetně respektování nepřerušeného provozu na mezinárodním letišti. Z cvičení vyply-
nulo i několik dalších námětů, např. nutnost vytvořit základní postupy při vstupu do dekontaminační 
jednotky pro zasažené z důvodu předání jasného a stručného návodu (v piktogramech a v cizím jazy-
ku).  

 
Obr. č. 6 Dekontaminace pacienta po uložení do transportního izolačního prostředku 

 
 

 
 

Obr.č. 7 Technika složek IZS na letišti Brno - Tuřany 
 
Oddělení krizové připravenosti spolu s úsekem inspektora provozu a zdravotním úsekem v roce 2015 
připravovalo a zajišťovalo několik velkých sportovních akcí s účastí velkého množství osob a potenci-
álním rizikem vzniku mimořádné události. První z akcí bylo benefiční utkání Petra Švancary, které se 
konalo v Brně na bývalém fotbalovém stadionu Za Lužánkami dne 27. 6. 2015, na kterém bylo pří-
tomno cca 35.000 fanoušků. Během akce bylo ošetřeno 23 pacientů, v době největšího náporu do-
konce 20 pacientů během 45 minut, nakonec pouze 2 pacienti byli transportováni do zdravotnického 
zařízení přivolanými výjezdovými prostředky RZP. S koncem roku pak stejný tým připravoval zdravot-
nické zajištění zimních hokejových her na provizorně zbudovaném zimním stadionu Za Lužánkami, 
který se konal na začátku roku 2016 a kde divácký rekord činil 21.500 účastníků. Obě akce ze strany 
ZZS JmK sledovaly společné cíle - ochranu zdraví a života lidí. Obě akce v praxi prokázaly velmi dob-
ře nastavenou spolupráci složek IZS v Jihomoravském kraji a také nezastupitelnou roli inspektora 
provozu jako vedoucího zdravotnické složky a člena štábu IZS. Obě akce dále prokázaly, že nastave-
né principy a postupy, používané při zvládání mimořádných událostí, lze velmi dobře využít i při zajiš-
tění takových akcí.  
Tým úseku krizové připravenosti a vzdělávání si je velmi dobře vědom toho, že práce na budování 
vzdělávání a krizové připravenosti je nikdy nekončící proces, ve kterém je nutné přinášet stále nové 
nápady. A tak je v plánu mnoho úkolů do budoucna, jako např. nastavení spolupráce se speleologic-
kou záchrannou službou nebo projekt výstavby nového vzdělávacího centra, umožňujícího reálnější 
simulace a kvalitnější výuku našich zaměstnanců. 
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1.2.9 Informace o zajištění odborné praxe studentů zdravotnických škol a lékařských 
fakult, zajištění výuky v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof a zdravot-
nického záchranářství 

 
Externí vzdělávání 
ZZS JmK je od roku 1997 detašovaným pracovištěm pro klinickou přípravu v oboru urgentní medicína. 
Ve spolupráci s NCO NZO Brno zajišťuje ZZS JmK praktickou část výuky v oboru urgentní medicína 
pro zdravotnické záchranáře, lékaře i pro řidiče vozidel ZZS. Někteří lékaři a zdravotničtí záchranáři se 
podílejí na postgraduální výuce na klinice IPVZ Praha, Národním centru ošetřovatelství a nelékař-
ských zdravotnických oborů se sídlem v Brně a vyšších odborných školách, či bakalářského a magis-
terského studia v oboru zdravotnický záchranář v Brně a Masarykově Univerzitě v Brně. Další vý-
znamnou částí výuky jsou vzdělávací akce pro složky IZS – převážně HZS a PČR. V rámci dohody 
mezi HZS JmK, PČR a ZZS jsou zajišťovány odborné stáže ve výjezdových skupinách pro skupinu 
příslušníků hasičského záchranného sboru se zdravotnickým vzděláním, úzkou skupinu policistů a pro 
vybrané členy Českého červeného kříže.  
Odborné stáže absolvovalo každý den v průměru 10 frekventantů jako další členové výjezdových sku-
pin. Na této odborné praxi se podílela všechna územní oddělení ZZS JmK, zejména však pracoviště v 
Brně. 
Řada stáží se uskutečnila také na krajském zdravotnickém operačním středisku. Převážnou většinu 
stážistů tvoří studenti vyšších a středních zdravotnických škol, lékařských fakult, lékaři v rámci předa-
testační přípravě a dále již zmiňovaní příslušníci složek IZS.  
Třetí, avšak důležitostí a rozsahem nezanedbatelnou, skupinu pro vzdělávání tvoří osoby bez zdra-
votnického vzdělání – laická veřejnost.  
 
Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců 
Interní vzdělávání bylo ve své základní podobě naplánováno v roce 2012 s výhledem na 3 roky. 
V roce 2015 tak byla uzavřena základní část školení, jejímž cílem bylo nastavit základní úroveň zna-
lostí a dovedností v oboru urgentní medicína a medicína katastrof.  
Základem pro interní vzdělávání zaměstnanců je moderní přístup, kde je výuka prováděna formou 
prezentací, workshopů a formou řešení jednoduchých či složitějších scénářů, zasazených do klinické 
praxe.  
V roce 2015 byla nastavena hlavní témata: porod, včetně praktického nácviku, rozpoznání závažného 
klinického stavu – tzv. MET call kritéria, akutní koronární syndrom, hodnocení EKG a cévní mozkové 
příhody. Prakticky pak výuka probíhala na jednotlivých stanovištích po malých skupinkách – resusci-
tace dítěte, porod, praktické provádění hodnocení EKG, závažné srdeční arytmie a jejich řešení a také 
představení nového simulátoru pro řešení složitých klinických scénářů – SimMan. Školení se účastnili 
lékaři, záchranáři i řidiči vozidel ZZS.  
Specifické školení absolvovali také operátoři KZOS. Jejich výuka byla přizpůsobena činnosti KZOS. 
Hlavní témata školení operátorů: základní neodkladná resuscitace, novinky v KPR GL 2015, pravidla 
pro vysílání LZS, nouzové postupy při výpadku technologií, mobilní aplikace „Záchranka“, činnost 
operačního střediska a postupy u pacientů na ECMO či mechanické srdeční podpoře. Součástí pod-
zimního školení bylo také představení nového systému IS v rámci projektu „Jednotná úroveň infor-
mačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních 
složek integrovaného záchranného systému“. 
 V roce 2015 se uskutečnilo 21 kurzů pro výjezdové složky a 2 kurzy pro operátory KZOS. Všechny 
termíny byly akreditovány u ČAS či Komory záchranářů a všichni NLZP tak obdrželi 4 kredity do celo-
životního vzdělávání. V roce 2015 školení absolvovalo více jak 550 zaměstnanců ZZS JmK. Obdobné 
školení naše oddělení připravilo také pro zdravotníky územního oddělení Prostějov ze ZZS Olomouc-
kého kraje.  
Prezentace z kurzů 2013, 2014 i 2015 jsou pro všechny zaměstnance ZZS JmK dostupné na intranetu 
ZZS JmK.  
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Obr. č. 8 Výcvik v resuscitaci novorozence 
 
 
Oddělení vzdělávání připravilo v loňském roce i řadu dalších seminářů a kurzů: 
Instruktorský víkend – vzdělávání lektorů ZZS JmK před zahájením celokrajského školení, které slouží 
k upevnění znalostí a instruktorských dovedností pro každého lektora ZZS JmK,  
Hodnocení EKG pro výjezdové složky, 
Seminář poskytování PNP u pacientů se schizofrenií, depresí nebo mánií, 
Seminář Evoluce porodu koncem pánevním – nové paradigma optimální péče, který byl připraven ve 
spolupráci s občanským sdružením Porodní dům U čápa, za účasti významného hosta z Kanady. 
Seminář probíhal v anglickém jazyce. 
V roce 2015 lektoři oddělení vzdělávání zajišťovali další mezinárodně certifikovaný kurz KPR AED, 
pod hlavičkou České resuscitační rady, který byl tentokrát určen pro PČR.  
V roce 2015 pokračovaly kurzy v rámci udržitelnosti projektu dalšího vzdělávání pro zdravotnické za-
městnance v Jihomoravském kraji. Oddělení vzdělávání se podílelo hlavně na kurzech 
s problematikou resuscitace a urgentní medicíny pro laickou veřejnost, složky IZS, praktické lékaře a 
dále lékaře i NLZP urgentních oborů. Výukový materiál ke kurzům je dostupný na webových stránkách 
projektu a je využíván i pro vzdělávání našich zaměstnanců. Udržitelnost těchto kurzů je nastavena na 
5 let. 
Dále byly připraveny dvoudenní teoreticko - praktické kurzy »Řešení mimořádné události«. Kurzy jsou 
určeny pro zaměstnance ZZS i další složky IZS a jsou pořádány ve spolupráci se ŠVZ HZS ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 9 Ukázka ze vzdělávací akce 
 

Na konci roku 2015 byly připraveny kurzy ve spolupráci s firmou S-drive »Defenzivní jízda jako zá-
kladní kámen jízdy „pod majákem"«, doplněná o jízdu v extrémním těžkém terénu a řazení vozidel na 
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místě mimořádné události s hromadným postižením osob. Kurz do konce roku absolvovalo celkem 60 
řidičů vozidel ZZS. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Soutěže a metodická cvičení 
V roce 2015 pořádala ZZS JmK již sedmým rokem odbornou vzdělávací akci Malá jihomoravská 
Rallye Rejvíz, spojenou s kvalifikací k účasti na mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz 2015. Jedná se o 
metodicky zaměřenou praktickou soutěž, kde týmy řeší jednotlivé úkoly, pokud možno co nejvíce reál-
ně připravené. Vše v součinnosti i dalších složek IZS, zejména hasičů i policistů.  Soutěže se zúčast-
nilo celkem 13 týmů. 12 týmů přijelo ze ZZS z celého Jihomoravského kraje, 1 tým tvořili studenti zá-
chranářství, kteří se však v konkurenci profesionálů neztratili. Soutěžící plnili různorodé úkoly 
na celkem 7 stanovištích. Absolutním vítězem letošního ročníku se stal MIX tým RZP složený z in-
spektora provozu, operátora KZOS a záchranářky. Do velké soutěže Rallye Rejvíz 2015 se tedy no-
minovaly kromě vítězného týmu i následující týmy - RZP Boskovice, RLP Brno, RLP Hodonín. Tým 
RZP Vyškov se nominoval na další soutěž záchranných služeb Rescue Šachtičky na Slovensku. Or-
ganizace celé akce proběhla opět ve spolupráci s realizačním týmem Rallye Rejvíz a za podpory škol-
ního a výcvikového zařízení HZS. Díky spolupráci všech organizátorů proběhl letošní ročních bez 
problémů a s velkým ohlasem.  
 

 
 

Obr.č. 10 Úkol na jihomoravské Rallye Rejvíz – resuscitace v posilovně 
 

 
Soutěžní týmy ze ZZS JmK se dále úspěšně účastnily dalších soutěží a metodických zaměstnání: 
Rescue Lesnica, Komárno Rescue, Traumadom 2015 na Slovensku a metodického cvičení Pražská 
155. 
 

 
 

Obr. č. 11 Metodické zaměstnání Pražská 155 

 
 

http://donera.rajce.idnes.cz/Prazska_155/
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Školení laické veřejnosti 
Oddělení vzdělávání se pravidelně stará i o výuku prvního článku záchranného řetězce. V loňském 
roce zažádala o školení řada firem a organizací, vždy s velmi příznivým ohlasem. Již tradičně probíha-
la školení v oblasti první pomoci pro zaměstnance Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje a dalších. I v letošním roce bylo naplněno hned několik kurzů první pomoci pro širokou 
veřejnost. ZZS JmK se podílela na výuce základní neodkladné resuscitace na Náměstí Svobody 
v rámci konference České společnosti kardiologie a připojila se k projektu firmy Zentiva, a.s. a ZZS 
Středočeského kraje »První pomoc pro prvňáčky«. Projekt započal se zahájením školního roku 2015 a 
bude pokračovat do konce školního roku.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Výuka první pomoci pro prvňáky 

 

1.2.10 Počet cizinců ošetřených organizací v členění dle státní příslušnosti 
V roce 2015 jsme ošetřili přes 2.000 cizinců. Z tohoto počtu bylo nejvíce občanů ze Slovenské repub-
liky, Rakouska, Polska, Ukrajiny, Německa, Vietnamu, Ruska, Velké Británie a Maďarska. Byli ošetře-
ni pacienti z více jak 50 zemí celého světa. 

 

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 
podatelnu, pokladny, informačně-komunikační činnosti, ostrahu objektů, úklid, opravy a údržbu majet-
ku, zásobování a skladové hospodářství a správu budov. 

1.3.1.1 Podatelna 
Podatelna zajišťuje příjem a odesílání poštovních zásilek. Zároveň komunikuje s matrikami při odesí-
lání listů o prohlídce zemřelého. Využívá elektronickou podatelnu a pracuje s datovými schránkami. 
Zajišťuje rovněž oběh interní pošty v rámci všech pracovišť organizace v celém Jihomoravském kraji.  

1.3.1.2  Pokladny 
V ZZS JmK bylo k 31.12.2015 celkem 8 pokladen, z toho 5 v českých korunách, jedna v EUR, jedna 
v USD a jedna v RSD. Z hlediska umístění se po jedné pokladně nacházejí v ÚO Blansko, Hodonín a 
Vyškov a 5 pokladen na ředitelství v Brně. Z hlediska věcného zaměření jsou pokladny rozděleny na 
hlavní pokladnu, pokladnu FKSP, 3 valutové pokladny a 3 pokladny na drobné nákupy a příjem úhrad 
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za poskytnutou zdravotní péči na ÚO Blansko, Hodonín a Vyškov. Pokladní operace zajišťují pracov-
nice ekonomického úseku, na ÚO ekonomicko-administrativní a provozně-techničtí referenti. Hlavní 
pokladna a inspektoři provozu jsou vybaveni terminálem pro placení kartami. Terminály se využívají 
zejména v případě inkasa plateb za poskytnutou zdravotní péči od samoplátců při úhradách přímo 
hrazených služeb a stáží. 

1.3.1.3 Informačně komunikační činnosti 
Informačně-komunikační činnosti zajišťovalo informačně komunikační oddělení. Byl to provoz počíta-
čové sítě po stránce hardwaru i softwaru, provoz radiového a telefonního spojení, telefonních ústře-
den, výstražných, zvukových a světelných zařízení na vozidlech, drobné opravy elektrických zařízení 
na vozidlech a budovách a provoz záložních zdrojů elektrické energie. Při jejich údržbě spolupracova-
lo s dodavatelskými firmami. Provádělo měsíční vyúčtování telefonního provozu organizace a předá-
valo podklady do účtárny a vedoucím pracovníkům. Zajišťovalo podporu uživatelům výpočetní techni-
ky, telefonních přístrojů a radiostanic.  
V roce 2015 realizovalo tyto aktivity: 
rozšíření rozsahu čerpaných dat z informačních systémů v organizaci do datového skladu manažer-
ského systému OBI pro tvorbu statistik, 
zpracování návrhu a následně ve spolupráci s dodavatelskou firmou realizace nového modulu do IS 
EKP pro ZZS JmK »Denní hlášení inspektora provozu«, 
zakomponování nové spolupracující externí organizace do informačních systémů MZD, EKP a S.O.S., 
zajištění dohledu nad montáží vybavení zástavby vozidel pro externí organizaci, 
pomoc s tvorbou manuálu dodavatelské organizaci pro IS R-EKP, 
podílení se na zadávací dokumentaci pro dodávku vozů RV, 

- návrh, testování a realizace radiového spojení s LZS za letu, s důrazem na kompatibilitu 
s ostatními ZZS v rámci ČR, 

- návrhy řešení a vlastní realizace úprav technologií ve vozidle inspektora provozu, 

- příprava a testování nového navigačního systému do nových sanitních vozidel integrující v sobě 
navigaci, terminál se statusy, předávání informací o výjezdu a couvací kameru 

- zajištění technické podpory na akcích BlackOut, krizovém cvičení HZS a dalších, 

- posílení signálu mobilních operátorů v částech budovy Brno, Kamenice, kde dochází k nedostup-
nosti zaměstnanců na MT (proměření, návrh řešení a realizace), 

- pokračování v úspoře nákladů za telefonní spojení, převedením pevných linek na IP technologii na 
výjezdových základnách ve Znojmě, Ivančicích, Břeclavi a Mikulově, 

- instalace IP vrátníku pro centrální sklad se zobrazením volajícího na monitorech telefonních pří-
strojů, 

- aktivní podíl na jednání a na podkladech připravovaného nového provozního řešení radiového 
systému Pegas Matra, které bude realizováno na počátku roku 2016. Jedná se o přechod na tzv. 
hovorové skupiny, 

- vybavení techniků a ekonomů tiskárnami štítků, nastavením šablon a jejich zaškolení, 

- montáž nového hlášení výzev na výjezdových stanovištích Břeclav a Ivančice, 

- realizace veřejné zakázky »Zajištění stavební připravenosti - dodání a montáž dieselagregátu«, 
která byla zadávána v rámci projektu »Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje«, předloženého v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní 
osy 3, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik intervence. 

- spolupráce při realizaci projektu »Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek 
IZS« (dále jen ITS NGN),  

- aktivní účast a podílení se na zdárném zakončení projektu - »Jednotná úroveň informačních sys-
témů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek 
integrovaného záchranného systém«,  

- aktivní účast a podílení se na zdárném zakončení projektu – »Zajištění efektivní hlasové a datové 
komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí« (dodávka 27 ks sanitních vozidel, vyba-
vení a služeb eHealth), 

- přechod na nový systém objednávání spotřebního materiálu do tiskáren organizace, z důvodu 
ukončené centrální soutěže na dodavatele pro organizace řízené KrÚ JmK, 
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- realizace přechodu na vlastní APN síť, pro tablety a data posílaná mezi vozidly a IS ZZS JmK, 

- spolupráce na zdárném provedení rekonstrukce výjezdového stanoviště Břeclav, 

- spolupráce na projektech nových staveb výjezdových základen v Brně – Ponavě a Znojmě, 

- spolupráce s dodavatelskou firmou Gina pro řešení záložního systému pro KZOS, 

- realizace připojení organizace na optickou síť Brněnských komunikací. 

1.3.1.4 Ostraha objektů 
Úroveň ostrahy objektů se na jednotlivých výjezdových základnách velmi liší. Každý další nový objekt 
je již vybaven kamerovým systémem a zabezpečovacím přístupovým docházkovým systémem, který 
umožňuje dálkově řešit možnost přístupů zaměstnanců do jednotlivých prostor. Stále však jsou zá-
kladny, které mají ostrahu zajištěnu pouze instalováním koule na vstupních dveřích. V současné době 
je takové zabezpečení nedostatečné. Často však souvisí s dalšími nedostatky širšího charakteru a 
situace je potom řešena naplánováním rekonstrukce celého objektu nebo výstavbou nového. Napří-
klad VZ Hustopeče a VZ Mikulov, na které se již připravuje nový projekt. 

1.3.1.5 Úklid 
Úklid prostor byl zajišťován převážně dodavatelským způsobem. Jen v několika výjezdových základ-
nách byl zajišťován zaměstnanci převážně formou dohody o pracovní činnosti (VZ Brno – náměstí 28. 
října, Ivančice, Hustopeče, Hodonín, Velká n. Veličkou, Slavkov, Šumná). Postupně dochází k úbytku 
vlastních zaměstnanců a nahrazování dodavatelskými firmami. 

1.3.1.6 Údržba a opravy majetku 
Údržba a opravy majetku jsou zajištěny dvojím způsobem, a to dodavatelsky nebo vlastními silami. 
Většina dodávek se uskutečňuje dodavatelsky. V roce 2015 bylo na opravy vynaloženo celkem 12.179 
tis. Kč. Největší objem oprav a údržby se týká vozového parku ve výši 9.450 tis. Kč. Další významnou 
položkou byly opravy a údržba budov v objemu 1.464 tis. Kč a v neposlední řadě jde o opravy a údrž-
bu zdravotnické techniky v objemu 902 tis. Kč.  
Nejvýznamnější položkou jsou opravy vozového parku. Do roku 2015 se ještě promítl nepříznivý tech-
nický stav vozového parku z minulých let, kdy nebyly finanční prostředky na pořízení nových sanitních 
vozidel. Koncem roku 2015 jsme obdrželi 27 ks sanitních vozidel a 2 ks osobních vozidel pro setkáva-
cí systém. 
ZZS JmK nedisponuje ani zaměstnanci, ani technickými možnostmi k provádění všech oprav technic-
ky vyspělého vozového parku. Vlastními silami jsou zajišťovány pouze drobné opravy, např. opravy 
brzd, výměny žárovek, doplnění olejů, příprava na STK. Z celkové částky za opravy vozidel ve výši 
9.450 tis. Kč představovaly náklady na opravy po dopravních nehodách 2.360 tis. Kč. 
Ze stavebních oprav můžeme vyjmenovat opravy v kuchyni ve VZ v  Hodoníně, výmalbu prostor vý-
jezdové základny v Kyjově, Veselí n.M., Velké n.V., Bučovicích a Ivančicích, opravu osvětlení pobyto-
vých místností a opravu sprchových koutů v Boskovicích, opravu střechy a přístřešku na kola 
v Blansku, opravu dlažby ve Velkých Opatovicích, opravu podlah na VZ v Šumné a Slavkově, a opra-
vy na VZ v Břeclavi. 

1.3.1.7 Zásobování a skladové hospodářství 

Zásobování a skladové hospodářství realizuje technický úsek. V roce 2015 byl dokončen převod zá-
sob léků a ZM ze zdravotnického úseku do úseku technického. Skladujeme náhradní díly a materiál 
na opravy vozidel, radiomateriál, prádlo a OOPP, léky a zdravotnický materiál.  

V jednotlivých skladovaných položkách byly tyto obraty: 

- léky a ZM – nákup 12.924 tis. Kč, výdej 13.806 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2015 – 7.473 tis. 
Kč, 

- materiál a náhradní díly na vozidla – nákup 3.307 tis. Kč, výdej 3.467 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 
12. 2015 – 1.961 tis. Kč, 

- prádlo a OOPP – nákup 2.962 tis. Kč, výdej 3.195 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2015 – 593 tis. 
Kč, 

- radiosoučástky – nákup 361 tis. Kč, výdej 394 tis. Kč, konečná zásoba – 250 tis. Kč. 
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1.3.1.8   Ostatní činnosti 
V níže uvedených tabulkách jsou srovnány náklady na vybrané provozní činnosti za období posled-
ních 3 let, a to praní a čištění prádla a stravování zaměstnanců. Praní prádla a čištění OOPP je zajiš-
těno prostřednictvím dodavatelských firem. Stravování zaměstnanců bylo zajištěno prostřednictvím 
stravovacích poukázek v hodnotě 70,- Kč v jednosměnném pracovním režimu a 105,- Kč 
v nepřetržitém pracovním režimu. 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 1.068 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3.363 

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 363 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks  83.258 

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

z toho cena potravin Kč - 

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

Tab. č. 2 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2013 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 871 

vyprané množství kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3 556 

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 556 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 86 450 

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

z toho cena potravin Kč - 

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

Tab. č. 3 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2014 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 541 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3 574  

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 574 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Ks 86.800 

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

z toho cena potravin Kč - 

roční kapacita provozu - pouze obědy ( u vlast.zař.) Ks - 
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Tab. č. 4 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2015 

 
V roce 2015 pokračovalo využívání systému »Hlášení závad«, který je provozován na intranetu ZZS 
JmK a ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci. Po zapsání problému je tento automaticky zaslán 
na mail kompetentnímu pracovníkovi, který zajistí odstranění problému. Pokud v té době pracuje 
v terénu, může si záznam přečíst na mobilním telefonu a okamžitě na problém reagovat a řešit jej. 
Provozní oddělení zajišťovalo také kontrolu a zásobování technickými plyny (většinou se jedná o kys-
líkové lahve). Úspěšně byl nainstalován systém Accura, který umožňuje okamžitý a vždy aktuální pře-
hled o stavu lahví na jednotlivých obalových kontech (výjezdových základnách, skladech, vozících pro 
mimořádné události apod.). Zaměstnanci s přístupem do tohoto programu tak mají přehled o tom, kde 
se lahve momentálně nacházejí. Je možné dále s přehledy pracovat exportem do MS Excelu, vytvářet 
nejrůznější přehledy ohledně lahví a dají se dohledat osoby odpovědné za jednotlivé pohyby. Po se-
známení odpovědných pracovníků s programem byla následně provedena inventura, která pomohla 
odhalit některá slabá místa v systému výměny lahví, která nebyla doposud řešena. Na základě těchto 
zjištění byla provedena náprava.  
Provozní oddělení zajišťovalo údržbu a opravy nosítek a péči o prádlo (OOPP).  
Pracovníci provozního oddělení spolupracovali při přípravných pracích, nutných k výstavbě nové vý-
jezdové základny ve Znojmě. 
 

1.4 Technické činnosti 

1.4.1 Nově pořízená technika 

V roce 2015 byla pořízena a uvedena do provozu nová technika investičního charakteru za 2.738 tis. 
Kč, konkrétně: 

-  tablety – 5 ks  .................................................................................................... 420 tis. Kč 
-  servery – 3 ks   .................................................................................................. 975 tis. Kč 
-  prvky síťové – 6 ks  ........................................................................................ 1.343 tis. Kč 

Z prostředků projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní ak-
ceschopnosti ZZS JmK, p.o.« byla pořízena za spoluúčasti zřizovatele technika v hodnotě 79.196 tis. 
Kč. Z toho: 

-  monitory životních funkcí 7 ks  ....................................................................... 3.894 tis. Kč 
-  dýchací přístroje – 7 ks   ................................................................................... 928 tis. Kč 
-  výpočetní technika  ......................................................................................... 2.250 tis. Kč 
-  přístroje pro nepřímou srdeční masáž – 6 ks  ................................................ 2.192 tis. Kč 

-  radiostanice vozidlové – 27 ks ....................................................................... 2.140 tis. Kč 
-  sanitní vozidla – 27 ks   ................................................................................ 67.792 tis. Kč 

Z prostředků fondu zábrany škod byla pořízena technika – přístroje pro nepřímou srdeční masáž 
v počtu 8 ks za 2.856 tis. Kč. 

Během roku nám byl bezúplatně převeden dieselagregát v hodnotě 1.114 tis. Kč, který byl pořízen 
zřizovatelem za 85% účasti prostředků z fondů EU v rámci projektu »Jednotná úroveň informačních 
systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek 
integrovaného záchranného systému«.   

Dále byla pořízena technika charakteru DDHM v celkové hodnotě 8.507 tis. Kč. 

Z prostředků projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní ak-
ceschopnosti ZZS JmK, p.o.« byla pořízena technika v hodnotě 2.490 tis. Kč, z toho výpočetní techni-
ka za 274 tis. Kč, telekomunikační technika za 1.454 tis. Kč a ostatní technika za 762 tis. Kč.  
Z prostředků na krizovou připravenost byla pořízena technika za 1.314 tis. Kč, z toho radiostanice za 
994 tis. Kč a ostatní technika za 320 tis. Kč.  
Z vlastních provozních prostředků byla pořízena technika charakteru DDHM v celkové hodnotě 4.703 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 1.262 tis. Kč (injektomaty, vrtačky intraoseální, oxymetry a 
odsávačky), výpočetní a kancelářská technika 1.313 tis. Kč (počítače, notebooky, tablety, tiskárny 
apod.), telekomunikační zařízení za 874 tis. Kč (radiostanice, telefony) a ostatní technika za 1.254 tis. 
Kč. 
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1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství 

1.4.2.1 Energetika 

V roce  2015  bylo u měřených energií na VZ  spotřebováno celkem 869 MWh elektrické energie, 
1.304 MWh plynu, 5.045 m3 vody a 1.569 GJ tepelné energie. 

Hlavním dodavatelem elektrické energie a plynu byl i v roce 2015 centrální jihomoravský zadavatel 
společnost CEJIZA, s.r.o. 

Podíl jednotlivých lokalit na celkové spotřebě energií ilustruje následující grafy. 

 

 
Graf č.9 Podíl jednotlivých lokalit na spotřebě elektrické energie 

 

 
 
Graf č. 10 Podíl jednotlivých lokalit na spotřebě tepla 
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Graf č. 11 Podíl jednotlivých lokalit na spotřebě plynu 
 

 
 
Graf č. 12 Podíl jednotlivých lokalit na spotřebě vody 
 

1.4.2.2 Odpadové hospodářství 
V roce 2015 naše organizace  vyprodukovala celkem 105,2 tun odpadu, což je o 65 tun více, než v 
roce 2014. Důvodem tak výrazného nárůstu produkce odpadů je demolice objektu ve Znojmě, souvi-
sející se stavbou nové výjezdové základny. Také došlo k nárůstu produkce zdravotnických odpadů 
z 8,1 tun v roce 2014  na 9,1 tuny v roce 2015. Za tímto nárůstem je zvýšení počtu výjezdů našich 
zdravotníků. V celé organizaci je zavedeno třídění odpadu. U výrobků, kde je možnost využít systému 
„zpětného odběru výrobků“ jako jsou pneumatiky, elektro spotřebiče, baterie a zářivky,   je tento sys-
tém plně využíván.  
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2 Plnění úkolů v personální oblasti 

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

(viz tab. č. 3) 
Ke dni 1. 1. 2015 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 588 fyzických osob, přepočtený počet za-
městnanců činil 576,4. 
Ke dni 31. 12. 2015 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 583 fyzických osob, přepočtený počet za-
městnanců činil 574,00. 
Oproti konci roku 2014 došlo k celkovému nárůstu přepočteného počtu zaměstnanců o 4,5 osob 
v kategorii zdravotnický záchranář/všeobecná sestra.  
Strukturu zaměstnanců ke 31. 12. 2015 zobrazuje následující graf: 

 

 
 
Graf č. 13 Struktura zaměstnanců ke 31.12.2015 

 
K 1.1.2015 bylo v pracovním poměru 74,75 lékařů, jejich celková potřeba pro zajištění provozu v roce 
2015 byla 94,5 lékařů. V souvislosti s limity přesčasové práce, kdy lékař může odsloužit maximálně 
416 hodin přesčasové práce, bylo potřeba zintenzivnit spolupráci s externími lékaři, pracujícími na 
základě dohod mimo pracovní poměr. 
U kategorie lékařů došlo k mírnému poklesu celkového počtu, průměrný přepočtený počet 
k 31.12.2015 oproti 1.1.2015 klesl o 2 úvazky. Tento pokles je zapříčiněn především přirozenou fluk-
tuací, kdy starší lékaři odešli do starobního důchodu. Organizace se dlouhodobě potýká 
s nedostatkem lékařů a jejich počet má neustále klesající tendenci. Nedostatek lékařů se organizace 
snaží řešit spolupráci s externími zaměstnanci – lékaři, se kterými jsou uzavírány dohody o pracovní 
činnosti mimo jejich pracovní poměr a přesčasovou prací kmenových zaměstnanců. Tito zaměstnanci 
zatím pokrývali nedostatek kmenových lékařů. 
Průměrný věk lékařů, pracujících na základě pracovní smlouvy, byl ke konci roku 2015 49,1 roků a 
podíl lékařů v důchodovém věku představoval 8,1 % z jejich celkového počtu. 

 

 

 

 

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

Dohody jsou uzavírány převážně s externími lékaři, pracujícími ve výjezdových složkách. Těmito lékaři 
je doplňován nedostatek kmenových lékařů. Dále pak se jedná o lékaře a všeobecné sestry pracující v 
pediatrické a neonatologické výjezdové skupině (spolupráce mezi ZZS a FN Brno), zdravotnické pra-
covníky, kteří provádějí zdravotnické asistence a školení první pomoci. Dále jsou uzavírány dohody 
mimo pracovní poměr s kmenovými zdravotnickými pracovníky z důvodu potřeby zajištění úkolů v 
rámci krizové připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací a na činnosti peerů. 
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Kategorie dohody s vlastními zaměstnanci dohody s cizími zaměstnanci 

Lékař 

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

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

všeobecná sestra 

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

pediatrická sestra, člen VS ZZS 

zdravotnický záchra-
nář 

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

člen VS ZZS 

řidič vozidla ZZS 

zdravotnické asistence, lektorská a 
vzdělávací činnost, člen VS ZZS, 
činnost v rámci krizové připravenos-
ti 

člen VS ZZS 

THP 

správce operačního systému SOS, 
správce AED, provozně-technický 
pracovník, tiskový mluvčí, provoz-
ně-ekonomický referent, asistent 
vzdělávacích akcí, projektový pra-
covník, činnost krizové připravenos-
ti, administrativní pracovník, doku-
mentátor 

interní kontrolor a auditor, projekto-
vý pracovník, provozní pracovník, 
administrativní pracovník, dokumen-
tátor 

ostatní pracovníci 
úklid, telefonní mechanik, údržba, 
sběr prádla 

úklid, sběr prádla 

Tab. č. 5 Dohody mimo pracovní poměr 

 
V roce 2015 bylo vyplaceno odstupné 1 zaměstnanci. Jednalo se o ukončení pracovního poměru vý-
povědí, a to z důvodu podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost - zaměstnanec bývalé 
vrátnice výjezdové základny v Brně na nám. 28. října, která byla zrušena k 31.12.2013. Vzhledem 
k jeho pracovní neschopnosti bylo odstupné v zákonné výši vyplaceno až v roce 2015. 
 
 

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

2.3.1 Dodržování bezpečnosti práce 
Bezpečnost práce a požární ochrana je zajištěna dodavatelským způsobem, osobou odborně způsobi-
lou v těchto oblastech.  
Protože během roku 2015 neprobíhalo žádné hromadné proškolování zaměstnanců v BOZP, ať už 
vedoucích nebo řadových, zaměřili jsme se na doplnění interních bezpečnostních předpisů a aktuali-
zaci stávajících. Byly zpracovány předpisy »Pravidla BOZP a ochrany životního prostředí při práci 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi«, »Sklady a skladování«, »Místní řád skladu: centrální 
sklad«. Aktualizovány byly předpisy: »Poskytování OOPP, pracovních oděvů a MČDP v ZZS JmK a 
jejich používání«, »Školení zaměstnanců v oblasti BOZP«, »Hodnocení pracovních rizik možného 
ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců«. V požární ochraně byl zpracován předpis k novému 
objektu v Černovicích »Dokumentace o začlenění provozovaných činností do kategorií dle požárního 
nebezpečí«.  
Ke konci roku 2015 rovněž probíhala prověrka BOZP dle zpracované interní směrnice, a to na všech 
pracovištích v rámci celého Jihomoravského kraje, jako součást naplnění povinností zaměstnavatele 
na tomto úseku. Skutečnosti, zjištěné prověrkovou komisí, jsou popsány v Závěrečné zprávě z konané 
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prověrky a je zde konstatováno celkové zlepšení oproti minulému období. Veškeré závady, které byly 
zjištěny v roce 2014 a uvedeny v závěrečné zprávě za rok 2014, dle jednotlivých ÚO a VZ, byly od-
straněny a již se neopakovaly. Pouze větší závady, závislé od přidělení finančních prostředků zřizova-
telem nebo majitelem objektu, byly řešeny jen částečně. 
Požadavky na přidělování, používání a hospodaření s OOPP, které jsou zpracované v příslušné inter-
ní směrnici, se dodržují a nebyly zjištěny při kontrolách zvláštní nedostatky. Je snahou zaměstnavate-
le tuto směrnici dále a průběžně aktualizovat a poskytovat odpovídající ochranné pomůcky. Za tímto 
účelem byla ustanovena komise pro OOPP, která v minulém roce pracovala na novém návrhu OOPP. 
Řešila materiály, střihy a skladbu OOPP a výsledkem je úplně nová kolekce, která by měla odrážet 
nejen požadavky na OOPP kladené, ale hlavně chránit zaměstnance před možnými riziky.   
Počet pracovních úrazů se za uplynulé období výrazně snížil.  Knihy úrazů byly řádně vedeny a vypl-
ňovány. Případné záznamy o pracovních úrazech byly rovněž dobře zpracovány. Zjištěné nedostatky 
a nejasnosti v těchto záznamech řešila ustavená komise pro pracovní úrazy, která se scházela nepra-
videlně, dle potřeby a případné nejasnosti byly řešeny ve spolupráci s příslušnými vedoucími zaměst-
nanci. Velký podíl na tomto zlepšení lze rovněž připsat zřízené funkci inspektora provozu.  
Školení a zaškolování na pracovišti byla prováděna v pravidelných intervalech, předepsaných interním 
předpisem. Vedoucí zaměstnanci termíny sledovali a před vypršením platnosti domlouvali provedení 
školení. Drobné nedostatky byly zjištěny v absenci prokazatelných dokladů o zaškolení na pracovišti u 
zaměstnanců, střídajících se na jednotlivých výjezdových základnách. 
Bylo také respektováno zákonné ustanovení odpovědnosti organizace za bezpečnost a ochranu zdra-
ví všech osob, které se s vědomím organizace zdržuji v jejích prostorách.  Tedy nejenom za vlastní 
zaměstnance, ale také za dodavatele služeb – osob provádějících smluvní, servisní či opravárenskou 
činnost na jednotlivých VZ. I tyto osoby byly proškolovány v BOZP. 
V oblasti revizí, kontrol prohlídek se jednalo zejména o vyhrazená technická zařízení, protipožární 
zařízení, vyhrazené druhy požárních techniky a technických prostředků PO. V objektech spravova-
ných ZZS JmK nebyly nalezeny nedostatky. Všechny předepsané revize a kontroly byly pravidelně 
prováděny. Nedostatky byly zjištěny v případech, kdy organizace využívá pro svá pracoviště pronajaté 
prostory a nachází se tedy v objektu jiného majitele. Je evidentní, že některé kontroly v těchto prona-
jímaných prostorách nejsou řádně prováděny. 
V oblasti vedení dokumentace BOZP a PO byly zjištěny drobné administrativní nedostatky, které byly 
zapříčiněny pouze přirozenou změnou zaměstnanců na příslušných pracovních místech a následném 
zapracování a nikoliv nedbalostí. Při celkovém všeobecném zhodnocení je nutno uvést, že příslušní 
vedoucí zaměstnanci, zodpovědní za problematiku PO a BOZP na svém pracovišti, již zcela bez pro-
blémů umí do praxe aplikovat jednotlivé požadavky.  
Nadále však přetrvávají nedostatky v případech, kdy ZZS JmK  sídlí v pronajatých objektech a prosto-
rách. Mnohé tyto prostory, popř. celé objekty, jsou zcela nevyhovující, odporující mnoha pravidlům 
BOZP a hygieny práce. I přes drobná zlepšení zůstává tato situace stejná. Tyto nedostatky na kon-
krétních lokalitách byly popsány v závěrečné zprávě z prověrky BOZP. 

2.3.2 Komentář k pracovním úrazům 
V roce 2015 došlo na pracovištích organizace celkem ke 12 pracovním úrazům. Z tohoto počtu pouze 
v rámci výjezdových základen v Brně se stalo 8 pracovních úrazů. Průběžně byly odškodňovány pra-

covní úrazy, které vznikly v roce 2014 a nároky na náhradu škody přešly do období roku 2015. Celko-

vě počet pracovních úrazů oproti roku 2014 klesl o 8.  
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 byla ustano-
vena komise pro OOPP, která se zabývá problematikou užívání vhodných OOPP. Jednotlivá pracoviš-
tě jsou postupně dovybavována posilovacími stroji a dalším vybavením, které slouží k regeneraci. 
Pokračovala velmi dobrá spolupráce v oblasti šetření vzniku a příčin pracovních úrazů s vedoucím 
oddělení PaM, zástupci odborové organizace a provozně technickým náměstkem ředitele. 
Příčiny úrazů byly velmi různorodé – jsou dány charakterem práce v terénu, v noci, při špatném osvět-
lení, ve stísněných prostorových podmínkách, apod. Následkem vzniku dopravní nehody byly zapříči-
něny dva pracovní úrazy.  Ve 3 případech vznikl úraz podklouznutím nebo jiným pohybem v terénu či 
špatným došlápnutím. Vesměs se jednalo o uklouznutí na mokré komunikaci či nerovném terénu, dále 
pak o špatné došlápnutí při vystupování ze sanitky nebo při pohybu v terénu. Tyto typy pracovních 
úrazů se snažíme eliminovat používáním vhodné obuvi v rámci OOPP a také neustálým poučováním 
zaměstnanců v rámci provozních porad a školení BOZP. Zbývající úrazy měly jiný, blíže nespecifiko-
vaný charakter, který souvisel s výkonem pracovní funkce.  Vlivem všech těchto úrazů došlo přede-
vším ke zhmožděninám zádového svalstva, horních a dolních končetin. 
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Graf č. 14 Počet pracovních úrazů dle územních oddělení 

 

 

Graf č. 15 Počet pracovních úrazů dle poraněné části těla 

 

 

 

 

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

3.1 Skutečnosti a změny v chodu ZZS JmK 

Na chod ZZS JmK měly v průběhu roku 2015 vliv tyto skutečnosti: 

- navýšení tarifních platů zaměstnanců, 

- provoz nového objektu výjezdové základny v Brně – Černovicích, 

- výstavba objektu výjezdové základny v Brně – Ponavě, 

- převod pozemků ve Znojmě z majetku státu do majetku JmK a z majetku JmK do správy ZZS 
JmK k výstavbě nové VZ ve Znojmě 

- realizace a ukončení projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení 
efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« za účasti prostředků z fondů EU a zřizovatele,  
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- čerpání úvěru na předfinancování dodávek z projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS 
JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« ve výši 61.087 tis. Kč, 

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

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod, 

- spolupráce s firmou Meditrans plus, s.r.o. při zajišťování ZZS v brněnském regionu, 

- dolaďování systému zásobování a skladování léčiv a zdravotnického materiálu, 

- realizace a ukončení krajského standardizovaného projektu v rámci projektu »Jednotná úroveň 
informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání 
základních složek IZS«, 

- ukončení projektů »Bezpečný region – zdravotnictví« a »Vzděláním k rozšíření kvalifikace za-
městnanců ZZS JmK«. 

 

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace 
V roce 2015 ovlivnily chod organizace tyto mimořádné vlivy: navýšení tarifních platů zaměstnanců, 
provoz nového objektu výjezdové základny v Brně – Černovicích, výstavba objektu výjezdové základ-
ny v Brně – Ponavě, převod pozemků ve Znojmě z majetku státu do majetku JmK a z majetku JmK do 
správy ZZS JmK k výstavbě nové VZ ve Znojmě, realizace a ukončení projektu »Zlepšení technolo-
gického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« za účasti 
prostředků z fondů EU a zřizovatele v celkovém objemu 83 mil. Kč, čerpání prostředků dle nařízení 
vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 7.418 tis. Kč, čerpání 
prostředků z fondu zábrany škod ve výši 2.630 tis. Kč, spolupráce s firmou Meditrans plus s.r.o. při 
zajišťování ZZS v Brně, realizace a ukončení krajského standardizovaného projektu v rámci projektu 
»Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tís-
ňového volání základních složek IZS«, ukončení projektu »Bezpečný region – zdravotnictví« a »Vzdě-
láním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců ZZS JmK« 
I v roce 2015 byla realizována úsporná opatření prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na nej-
různější komodity a služby a opatření ke zvýšení efektivity provozu.  
 

 

3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 
Z hospodaření roku 2015 vznikl zisk ve výši 360 tis. Kč, z toho zisk ve výši 137 tis. Kč v hlavní činnosti 
a zisk ve výši 223 tis. Kč v doplňkové činnosti. Vzhledem k výši dosaženého hospodářského výsledku 
nebude hrazena daň z příjmů právnických osob. 
Zřizovateli navrhneme přidělení celého zisku do fondu investičního. 

3.4 Výnosy  
(viz tab. č. 5 a 8) 

V roce 2015 byly vytvořeny výnosy v objemu 509.210 tis. Kč, což je o 3,6 % více jak v roce předcho-
zím. Vlastní výnosy (bez příspěvku na provoz od zřizovatele) činily 238.139 tis. Kč, což je o 7,4 % více 
jak v roce 2014. Vlastní výnosy tvoří 46,8 % z celkového objemu výnosů. 

Největší položkou ve výnosech byly výnosy z prodeje služeb (poskytování přednemocniční neodklad-
né péče, školení první pomoci, stáže), a to v celkové výši 215.518 tis. Kč, což je o 4,0 % více, jak 
v roce předchozím.  

Výnosy za služby se skládají z těchto položek: 
-  výnosy od zdravotních pojišťoven  ............................................................  212.777 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické služby od samoplátců  ............................................. 1.126 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické asistence  .................................................................... 661 tis. Kč 
-  výnosy za školení první pomoci  ....................................................................... 278 tis. Kč 
-  výnosy za ostatní služby  .................................................................................. 676 tis. Kč 

Na výnosech z veřejného zdravotního pojištění se podílely zdravotní pojišťovny takto: 
-  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  ........................................................  136.816 tis. Kč 
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-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ...................................................................  14.399 tis. Kč 
-  Česká průmyslová ZP  ................................................................................  19.416 tis. Kč 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ............................................... 6.168 tis. Kč 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ..................................................................... 75 tis. Kč 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  ....................................................................... 31.535 tis. Kč 
-  Revírní bratrská pokladna  ............................................................................. 4.368 tis. Kč 

Nárůst výnosů od zdravotních pojišťoven byl způsoben jednak zvýšením počtu výkonů, jednak díky 
nepatrnému navýšení počtu bodů u vykazovaných výkonů, proplácením medicinálního kyslíku a změ-
ně v proplácení jízd vozidel v setkávacím systému. Počet výjezdů se oproti roku 2014 zvýšil o 1 %. 
Výnosy od ZP se navýšily oproti roku 2014 o 4,1 %. 

 

 

 
 
Graf č. 16 Podíl jednotlivých pojišťoven na celkových výnosech od ZP 

 

Výnosy z pronájmu dosáhly objemu 1.123 tis. Kč, což je o 0,4 % více jak v roce předchozím. Z této 
částky činí výnosy z nájemného nemovitostí 823 tis. Kč, pronájmu movitých věcí 46 tis. Kč a výnosy 
za služby související s pronájmem 254 tis. Kč. ZZS JmK pronajímá nebytové prostory v objektech 
v Blansku, Veselí nad Moravou a Horní Lhotě. 

Ostatní výnosy ve výši 4.444 tis. Kč jsou tvořeny hlavně náhradami za manka a škody od pojišťoven 
z důvodu dopravních nehod ve výši 3.020 tis. Kč a ostatními výnosy v objemu 586 tis. Kč. Dále to byla 
refundace nákladů za provoz noční LZS ve výši 821 tis. Kč a čerpání fondu rezervního v souvislosti 
s darem. 

Finanční výnosy v objemu 110 tis. Kč jsou tvořeny úroky přijatými ve výši 90 tis. Kč a kurzovými rozdí-
ly, které představují částku 20 tis. Kč. 

Příspěvek na provoz od zřizovatele jsme obdrželi ve výši 270.852 tis. Kč. Oproti roku 2014 byl příspě-
vek na provoz navýšen o 0,7 % a jeho podíl na celkových výnosech se snížil z 54,7 % na 53,2 %.  Na 
počátku roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 278.163 tis. Kč. Během roku byl příspěvek na 
provoz snížen o 7.311 tis. Kč, z čehož 1.900 tis. Kč bylo převedeno na investiční dotaci na 2 ks vozi-
del pro setkávací systém, 1.333 na investiční dotaci na vícepráce na stavbě výjezdové základny 
v Brně-Ponavě, 150 tis. Kč bylo převedeno na účelový provozní příspěvek na projekt IOP, o 80 tis. Kč 
byl příspěvek na provoz snížen a převeden na účelový provozní příspěvek na vytvoření publikace o 
ZZS JmK v uplynulých 10 letech, o 4.640 tis. Kč byl snížen v souvislosti s transformací na účelově 
určený provozní příspěvek na provoz na vybavení výjezdové základny v Brně-Ponavě v 1. polovině 
roku 2016. 

Kromě výše uvedených snížení byl příspěvek na provoz navýšen o 792 tis. Kč v souvislosti 
s odměnou zaměstnancům, kterou odsouhlasilo Zastupitelstvo JmK. 

Dále jsme obdrželi 219 tis. Kč jako účelově určený příspěvek na pořízení neinvestičního majetku 
v projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti 
ZZS JmK, p.o.«. 

V roce 2015 jsme obdrželi prostředky v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., na krizovou při-
pravenost ve výši 7.728 tis. Kč. Z toho jsme využili 7.418 tis. Kč. 
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Z prostředků EU jsme vyčerpali celkem 1.352 tis. Kč, z toho: 

- na projekt »Bezpečný region – zdravotnictví« – 10 tis. Kč  

- na projekt »Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby JmK« 
–  1.342 tis. Kč. 

Podíl jednotlivých skupin výnosů na celkových výnosech zobrazuje následující graf. 

 

 
 
Graf č. 17 Podíl jednotlivých výnosových skupin na celkových výnosech 

 

3.5 Náklady  
(viz tab. č. 5, 7 a 8) 
Ve sledovaném období byly zaúčtovány náklady v objemu 508.850 tis. Kč, což je o 3,5 % více jak 
v předchozím roce.   
Spotřeba materiálu činila 36.055 tis. Kč, což je o 4,0 % méně než v roce 2014.  
Spotřeba materiálu zahrnuje: 
-  léky  2.300 tis. Kč 
-  medicinální plyny   2.266 tis. Kč 
-  zdravotnický materiál  11.506 tis. Kč 
-  pohonné hmoty a mazadla   12.204 tis. Kč 
-  materiál na opravy a údržbu vozidel   3.350 tis. Kč 
-  ostatní materiál   4.429 tis. Kč 
Náklady na energie tvořily částku 4.125 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2014 o 1,9 %. Na tomto 
stavu se projevil vliv nízkých cen, díky centrálnímu jihomoravskému zadavateli a úsporná opatření 
v hospodaření s energiemi. Z toho spotřeba elektrické energie činí 2.879 tis. Kč, což je snížení oproti 
roku 2014 o 1,0 % a spotřeba plynu 1.246 tis. Kč, což představuje snížení o 21,9 % oproti roku před-
chozímu. 
Ostatní neskladovatelné dodávky byly spotřebovány za 2.008 tis. Kč, což je o 1,5 % více, než 
v předchozím roce. Z toho spotřeba vody byla za 395 tis. Kč a tepla za 1.613 tis. Kč. 
V oblasti služeb dosáhly náklady 31.309 tis. Kč, což je snížení o 5,7 % oproti roku 2014.  
Náklady na opravy a údržbu představují částku 12.179 tis. Kč, což je o 8,9 % více jak v roce předcho-
zím. Z toho na stavební opravy a údržba 1.464 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy vozidel, které 
činily 9.450 tis. Kč z toho 2.360 tis. Kč v souvislosti s dopravními nehodami. Náklady na běžné opravy 
vozidel se zvýšily o 12,3 %. Důvodem je skutečnost, že se obměna vozidel neprovádí periodicky kaž-
doročně. I přesto, že se v roce 2013 nakoupilo 17 ks sanitních vozidel, každoročně dochází 
v navýšení počtu výjezdů, což má za následek jejich vyšší opotřebení.   
Během roku 2015 proběhly tyto větší stavební akce financované z provozních prostředků: oprava v 
kuchyni ve VZ v  Hodoníně, výmalbu prostor výjezdové základny ve VZ v Kyjově, Veselí n.M., Velké 
n.V., Bučovicích a Ivančicích, opravu osvětlení pobytových místností a opravu sprchových koutů 
v Boskovicích, opravu střechy a přístřešku na kola v Blansku opravu dlažby ve Velkých Opatovicích, 
opravu podlah na VZ v Šumné a Slavkově, a opravy na VZ v Břeclavi. 

Ostatní opravy se týkaly běžných oprav a udržování majetku. 

Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 764 tis. Kč. Snížení oproti roku 2013 je o 2,9 %. 
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Náklady na reprezentaci byly vynaloženy ve výši 98 tis. Kč.  

Ostatní služby představují částku 18.268 tis. Kč, což je snížení o 13,7 %. 

Z ostatních služeb představují největší položky náklady na: 
-  telekomunikační služby  ................................................................................  3.392 tis. Kč 
-  pronájem nemovitostí  .................................................................................... 1.052 tis. Kč 
-  nájemné movitých věcí – kyslíkových lahví ...................................................  2.005 tis. Kč 
-  dodavatelský úklid  ........................................................................................  2.307 tis. Kč 
-  dodavatelské praní prádla  ...............................................................................  964 tis. Kč 
-  likvidaci odpadů  ...............................................................................................  405 tis. Kč 
-  poradenské a právní služby  ............................................................................  896 tis. Kč 

Osobní náklady v objemu 392.018 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2013 o 4,9 % a členily se na: 
-  mzdy a platy  .............................................................................................  270.555 tis. Kč 
-  OON  ............................................................................................................ 14.406 tis. Kč 
-  sociální pojištění  .......................................................................................... 69.353 tis. Kč 
-  zdravotní pojištění  ....................................................................................... 25.073 tis. Kč 
-  příspěvky na stravné  ..................................................................................... 3.574 tis. Kč 
-  jednotný příděl do FKSP  ............................................................................... 2.705 tis. Kč 
-  OOPP  ............................................................................................................ 3.328 tis. Kč 
-  závodní preventivní péče  ................................................................................. 552 tis. Kč 
-  povinné úrazové pojištění zaměstnanců ........................................................ 1.142 tis. Kč 
-  náklady na vzdělávání zaměstnanců ............................................................. 1.330 tis. Kč 
 

Limit na platy ve výši 292.905 tis. Kč byl vyčerpán na 97,3 %. Osobní náklady jsou největší položkou 
celkových nákladů a tvořily 77,0 % z celkových nákladů. Na výši osobních nákladů mělo vliv v roce 
2015 několik faktorů. Největší vliv mělo navýšení tarifních platů k 1.1.2015. Dalšími faktory byly postu-
py do vyšších platových stupňů a přehodnocení osobních příplatků. Během roku 2015 se dařilo držet 
hladinu přesčasové práce na minimální úrovni zejména u profesí NLZP a v oblasti lékařů se dařilo 
využívat lékaře, pracující na dohody.  

V položce OON bylo vyčerpáno 2.801 tis. Kč na školení v problematice krizové připravenosti při mimo-
řádných událostech. 

Další prostředky byly vynaloženy na osobní náklady 2 projektů, financovaných z prostředků EU. 

Daně a poplatky dosáhly výše 104 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 4 tis. Kč a ostatní poplatky ve 
výši 100 tis. Kč. 

Ostatní náklady ve výši 988 tis. Kč sestávaly z nákladů na: 
- pojištění majetku  ................................................................................................  51 tis. Kč 
- pokuty a úroky z prodlení ..................................................................................... 17 tis. Kč 
- ostatní jiné náklady ...........................................................................................  920 tis. Kč. 

Odpisy majetku činily 42.173 tis. Kč. Z toho odpis dlouhodobého majetku 26.866 tis. Kč, náklady 
z vyřazených pohledávek 36 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v ceně od 500 do 
40.000. Kč 13.437 tis. Kč a software do 60 tis. Kč bylo pořízeno za 1.834 tis. Kč. Podrobný rozpis 
pořízeného majetku viz kap. 5. 

Finanční náklady ve výši 52 tis. Kč představují kurzové ztráty při přepočtu úhrad od cizinců – samo-
plátců a úroky. 

Dále byla srážena bankami daň z příjmů z úroků na běžných účtech ve výši 18 tis. Kč. 
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Graf. č. 18 Podíl jednotlivých složek nákladů 

 

3.5.1  Zakázky v rozsahu nad 100 tis. Kč 

Během roku 2015 byla vyhlášena tato výběrová řízení: 

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

- Odtahy vozidel, rámcová smlouva o dílo – cena dle počtu odtahů, probíhá plnění, 

- Dodávka lehké pobytové obuvi, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá 

plnění, 

- Péče o interiérovou zeleň, rámcová smlouva o dílo – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Autoskla, rámcová smlouva o dílo – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Školení řidičů, příkazní smlouva – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- 5 ks tabletů, cena 348 tis. Kč, ukončeno, 

- Úklid VZ Tišnov, rámcová smlouva o dílo – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Úklid VZ nám. 28. října, rámcová smlouva o dílo – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Kamerový systém do vozidel, cena 413 tis. Kč, ukončeno, 

- Centrální tiskárny A3, příkazní smlouva – cena dle skutečné spotřeby, probíhá plnění, 

- Třídící a ID karty pro HN, cena 151 tis. Kč, ukončeno, 

- Servis EZS, rámcová smlouva o dílo – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Školení na HEC, příkazní smlouva – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Držáky na zdravotnické přístroje, cena 498 tis. Kč, ukončeno, 

- ZZS Jihomoravského kraje – výukový model pro výuku ALS, cena 472 tis. Kč, ukončeno, 

- Oleje a chladicí kapaliny II, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění, 

- Dodávka sprejů a krému na obuv, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá 

plnění, 

- Doplnění interiéru Bohunice, cena 194 tis. Kč, ukončeno, 

- Dodávka zimních pneumatik, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá pl-

nění, 

- Dodávka klimatizací, cena 163 tis. Kč, ukončeno, 

- Ráfky na vozidla, cena 126 tis. Kč, ukončeno, 

- Simulátor dýchání, cena 174 tis. Kč, ukončeno, 

- Školení řidičů – defenzivní jízda, příkazní smlouva – cena dle objednávek, probíhá plnění, 

- Doplňky stravy, cena 197 tis. Kč, ukončeno, 

- Administrace projektu IOP 23, cena 126 tis. Kč, ukončeno, 

- Resuscitační figurína pro nácvik základní neodkladné resuscitace – dospělý, cena 153 tis. Kč, 

ukončeno, 

- Taktický zásahový set, cena 296 tis. Kč, ukončeno, 

- Revize a opravy elektrických zařízení v sanitních vozidlech a budovách, rámcová smlouva o 

dílo – cena dle objednávek, probíhá plnění, 
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- Tonery, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění, 

- Modemy pro LP 12/15, cena 852 tis. Kč, ukončeno, 

- Letní pracovní obuv, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění, 

- Zimní pneumatiky, cena 725 tis. Kč, ukončeno, 

- Mobilní a IP telefony, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění, 

- Radiostanice s příslušenstvím, cena 821 tis. Kč, ukončeno, 

- SW CodeStat, cena 999 tis. Kč, ukončeno, 

- Lůžkoviny a osušky, cena 990 tis. Kč, zrušeno. 

 

2. zakázky nad 1 mil. Kč bez DPH: 

- Pořízení 2 ks vozidel RLP pro setkávací systém rendez-vous, cena 1.486 tis. Kč, ukončeno, 

- Terénní vozidlo pro KP, cena 1.820 tis. Kč, zrušeno, 

- Terénní vozidlo pro KP II, cena 1.775 tis. Kč, ukončeno, 

- Dodávky hygienických prostředků, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá 

plnění, 

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

probíhá plnění, 

- Zhotovitel PD – Znojmo, cena 1.950 tis. Kč, zrušeno, 

- Zhotovitel PD – Znojmo II, cena 1.440 tis. Kč, ukončeno, 

- Náhradní díly pro vozidla, rámcové kupní smlouvy – cena dle odebraných ks, probíhá plnění, 

- Kancelářské potřeby, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění, 

- ZZS Jihomoravského kraje – pořízení 5 ks stanů pro MU, cena 1.639 tis. Kč, ukončeno, 

- Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu pro ZZS JmK II, cena dle množství odebraných lah-

ví, probíhá plnění, 

- Vybavení interiéru ZZS JmK v Brně – Ponavě, cena 3.838 tis. Kč, ukončeno, 

- Pořízení 8 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, cena 2.360 tis. Kč, ukončeno, 

- Úklid objektu a vozidel ZZS – Kamenice, probíhá, 

- Zdravotnické přístroje, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks přístrojů, probíhá 

plnění, 

- Výpočetní technika, cena 3.883 tis. Kč, ukončeno, 

- Transportní a fixační technika, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks techniky, 

probíhá plnění, 

- Dodávky obuvi pro ZZS, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks obuvi, probíhá pl-

nění, 

- Opravy vozidel, cena 13.424 tis. Kč, zrušeno, 

- Stavba nové budovy ZZS JmK ve Znojmě, cena 45.550 tis. Kč, probíhá plnění, 

- ZZS Jihomoravského kraje - videokonference pro výjezdové základny, cena 2.480 tis. Kč, 

probíhá. 

V roce 2015 byla s firmou CEJIZA, s.r.o. konzultována všechna vypisovaná výběrová řízení 
s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH. 

 

3.6 Finanční majetek 
 

Ke dni 31. 12. 2015 byl stav finančního majetku následující: 

1.  finanční prostředky na bankovních účtech celkem   .................................  33.180 tis. Kč 

 z toho:  běžný účet u GE Money Bank, a.s.  .............................................  32.988 tis. Kč 

              běžný účet u Komerční banky, a.s.  ..................................................  192 tis. Kč 

2.  finanční prostředky na bankovním účtu FKSP  ..............................................  188 tis. Kč 
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Rozdíl mezi bankovním stavem účtu FKSP a stavem účtu 412 – fondem – tvoří půjčky z FKSP, ne-
realizovaný převod jednotného přídělu do fondu a nerealizovaný převod za stravné a odměny 
z FKSP. 

3.  finanční hotovost v pokladnách  .....................................................................  192 tis. Kč 

4.  ceniny  .............................................................................................................  25 tis. Kč, 
přičemž ceninami byly v ZZS JmK stravenky, poštovní známky, karty na nákup pohonných hmot 
společnosti CCS, karty na stravné a karty parkovacího systému a visačky pro označování pacien-
tů při hromadném postižení zdraví. 

 

3.7 Pohledávky a závazky  

3.7.1 Pohledávky a závazky organizace dle analytických účtů  
Viz tabulka č. 9 

3.7.2 Příčiny neuhrazení pohledávek a závazků, způsob a stav vymáhání 
Výše pohledávek k 31. 12. 2015 dosáhla 39.337 tis. Kč, což je o 11,8 % více než v roce 2014. Po 
splatnosti jsou evidovány pohledávky ve výši 989 tis. Kč, což je nepatrně více jak v roce předchozím. 
Největší objem nezaplacených pohledávek představují pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve 
výši 37.588 tis. Kč, což je o 14,6 % více, než v roce předchozím, což souvisí s vykázáním vyššího 
objemu výkonů koncem roku 2015, díky odlaďování software na vykazování zdravotní péče. Stále 
nevyřízenou částkou je částka 324 tis. Kč za Vojenskou ZP, o kterou se vede soudní spor. Dalšími 
dlouhodobě neuhrazenými pohledávkami jsou pohledávky za nájemné a s tím související sankce za 
soukromými dopravci, firmou Sanitky, s.r.o. Blansko ve výši 178 tis. Kč a firmou Antonín Šejnost Blan-
sko ve výši 282 tis. Kč a Motoklub Kyjov ve výši 20 tis. Kč. Na firmy byla podána soudní žaloba. Rov-
něž po splatnosti jsou neuhrazené pohledávky za cizinci – samoplátci ve výši 46 tis. Kč.  
Pohledávky jsou průběžně upomínány a neuhrazené předávány k vymáhání na právní úsek k dalšímu 
řízení. 
Závazky jsme k 31. 12. 2015 evidovali v celkové výši 72.035 tis. Kč, což je o 33,4 % více, než v roce 
předchozím. Největšími položkami jsou: částka 18.565 tis. Kč, která představuje závazky vůči za-
městnancům z titulu vyúčtování platů za prosinec a s tím související závazky ke zdravotním pojišťov-
nám ve výši 3.339 tis. Kč, správě sociálního zabezpečení ve výši 7.596 tis. Kč, finančnímu úřadu 
z titulu daně z příjmů ve výši 3.480 tis. Kč. Dále to byla DPH za 4. čtvrtletí 2015 ve výši 1.198 tis. Kč 
(hlavně přenesená daňová povinnost u stavebních prací). Ve vztahu k našim dodavatelům jsme měli 
závazky ve výši 37.458 tis. Kč. Největšími položkami z oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů je 
částka 3.463 tis. Kč což je pozastávka za firmou IMOS Brno, a.s., která je splatná až v roce 2017, dále 
pozastávka za firmou Strabag, a.s. ve výši 818 tis. Kč, která je splatná v roce 2019. 
ZZS JmK platí své závazky ve lhůtách splatnosti.  

 

3.7.3 Odpis pohledávek 

V roce 2015 jsme odepsali do nákladů pohledávky v celkové výši 36 tis. Kč. Tato částka se 

týká doodepsání škody za zaměstnancem. 

 

3.7.4 Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami 

Průměrná doba splatnosti pohledávek za poskytnutou zdravotní péči zdravotními pojišťovnami byla: 
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  ..........................................................   30 dnů 
-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ...................................................................   30 dnů 
-  Česká průmyslová pojišťovna  ....................................................................   22 dnů 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  .............................................  14 dnů 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ..............................................................  15 dnů 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  .......................................................................  20 dnů 
-  Revírní bratrská pokladna  ...........................................................................  17 dnů 
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3.8 Dotace a příspěvky včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpoč-
tu jiných územních samospráv 

V roce 2015 jsme obdrželi příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 270.852 tis. Kč. Na počátku 
roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 278.163 tis. Kč. Během roku byl příspěvek na provoz 
snížen o 7.311 tis. Kč, z čehož 1.900 tis. Kč bylo převedeno na investiční příspěvek na pořízení 2 ks 
vozidel pro setkávací systém, 1.333 tis. Kč na investiční příspěvek na vícepráce na stavbě výjezdové 
základny v Brně-Ponavě, 150 tis. Kč bylo sníženo a 139 tis. Kč bylo převedeno na financování DDHM 
z projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akce-
schopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS«, o 80 tis. Kč byl příspěvek na provoz snížen a 
převeden na účelový provozní příspěvek na vytvoření publikace o ZZS JmK v uplynulých 10 letech, o 
4.640 tis. Kč byl snížen v souvislosti s transformací na účelově určený provozní příspěvek na provoz 
na vybavení výjezdové základny v Brně-Ponavě v 1. polovině roku 2016. 
Kromě výše uvedených snížení byl příspěvek na provoz navýšen o 792 tis. Kč v souvislosti 
s odměnou zaměstnancům, kterou odsouhlasilo Zastupitelstvo JmK. 

Cestou Jihomoravského kraje jsme obdrželi účelově určenou dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR 
na zajištění financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových 
situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 7.728 tis. Kč. Z této 
dotace jsme vyčerpali 7.418 tis. Kč, nevyčerpali jsme prostředky ve výši 310 tis. Kč díky tomu, že se 
při výběrových řízeních podařilo dosáhnout nižších cen, než jsme předpokládali. 

Na výstavbu objektu VZ v Brně – Ponavě byl schválen investiční příspěvek ve výši 49.554 tis. Kč, 
který byl navýšen díky vícepracem na 50.887 tis. Kč. Zbytek nevyčerpaného příspěvku byl koncem 
roku 2015 převeden na účet ZZS JmK.  

Další investiční příspěvek byl poskytnut na financování nákupu terénního vozidla pro krizovou připra-
venost. Finanční prostředky ve výši 2.203 tis. Kč byly koncem roku 2015 převedeny na účet ZZS JmK 
a profinancovány v roce 2016.  

Dále byl schválen účelový investiční příspěvek na pořízení 2 ks vozidel pro setkávací systém ve výši 
1.900 tis. Kč. Finanční prostředky byly koncem roku převedena na účet ZZS JmK. 

Na výstavbu objektu VZ ve Znojmě byl schválen investiční příspěvek ve výši 20.000 tis. Kč, který byl 
koncem roku snížen na 2.000 tis. Kč a převeden na účet ZZS JmK.  

Na kofinancování projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení 
efektivní akceschopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS«., jehož součástí je i dodávka 27 ks 
sanitních vozidel, jsme obdrželi od zřizovatele 15.119 tis. Kč. 

Z roku 2014 nám zřizovatel prodloužil čerpání investičního příspěvku ve výši 2.000 tis. Kč na akci 
»Výstavba nového objektu ZZS JmK v Brně – Ponavě« s datem čerpání do 31. 12. 2015. Tento pří-
spěvek byl bezezbytku vyčerpán. 

Z prostředků na krizovou připravenost jsme obdrželi od MZ ČR investiční dotaci na spolufinancování 
akcí s názvem »ZZS Jihomoravského kraje – pořízení pokročilého výukového modelu« a »ZZS Jiho-
moravského kraje – pořízení 5 ks nafukovacího stanu pro mimořádné události«. Od MZ ČR jsme ob-
drželi prostředky ve výši 1.990 tis. Kč na výukový model a 1.483 tis. Kč na stany pro mimořádné udá-
losti. 

Z prostředků fondu zábrany škod jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 2.630 tis. Kč na nákup 8 ks 
přístrojů pro nepřímou srdeční masáž. 

Z prostředků EU jsme obdrželi dotace na realizaci projektů s názvem: 

- »Vzděláním k rozšíření kvalifikace zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby JmK« – ve výši 
702 tis. Kč. 

- »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti 
ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS« - ve výši 6.609 tis. Kč. 

 

3.9 Investice  

3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích 

Ke 31.12.2015 byly rozpracovány tyto akce: 
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a) Výstavba objektu ZZS JmK v Brně - Ponavě 

Ke dni 31.12.2015 bylo vynaloženo na stavbu celkem 47.089 tis. Kč. Výdaje byly hrazeny z prostředků 
dotace od zřizovatele. Celkové náklady byly vyčísleny v investičním záměru na 64.103 tis. Kč, z toho 
investiční na 59.003 tis. Kč a neinvestiční na 5.100 tis. Kč. Koncem roku 2015 zbývaly jen 2 měsíce 
do dokončení stavby.  
 

b) Výstavba objektu výjezdové základny ve Znojmě 

Ke konci roku 2015 bylo na výstavbu vynaloženo celkem 1.911 tis. Kč, což představuje přípravné a 
projektové práce. Celkové náklady byly v investičním záměru vyčísleny na 63.360 tis. Kč, z toho in-
vestiční 58.160 tis. Kč a neinvestiční 5.200 tis. Kč.   

 

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích 

V roce 2015 byly ukončeny tyto investiční akce: 

a) Pořízení 1 ks pokročilého výukového modelu 

V průběhu roku 2015 byla zrealizována akce s názvem »ZZS Jihomoravského kraje – pořízení pokro-
čilého výukového modelu«, která byla spolufinancována z prostředků na krizovou připravenost. Na 
základě výsledků výběrového řízení model dodala firma S & T Plus, s.r.o. Praha. Hodnota dodávky 
byla 2.490 tis. Kč, prostředků MZ ČR jsme obdrželi 1.990 tis. Kč a 500 tis. Kč jsme uhradili 
z prostředků investičního fondu. 

 

b) Pořízení 5 ks nafukovacích stanů pro mimořádné události 

V roce 2015 jsme pořídili 5 ks stanů pro mimořádné události v rámci akce s názvem akce s názvem 
»ZZS Jihomoravského kraje – pořízení 5 ks nafukovacího stanu pro mimořádné události«, která byla 
spolufinancována z prostředků na krizovou připravenost. Na základě výsledků výběrového řízení mo-
del dodala firma ZPSHelp, s.r.o. Stráže. Hodnota dodávky byla 1.983 tis. Kč, prostředků MZ ČR jsme 
obdrželi 1.483 tis. Kč a 500 tis. Kč jsme uhradili z prostředků investičního fondu. 

 

c) Pořízení 8 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž 

Z prostředků fondu zábrany škod bylo pořízeno 8 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž. Přístroje 
dodala firma Medsol, s.r.o. Praha.  Hodnota dodávky byla 2.855 tis. Kč, z toho 2.630 byly prostředky 
fondu zábrany škod a 1.225 tis. Kč jsme profinancovali z prostředků fondu investičního. 

 

d) Pořízení výpočetní techniky a software 

V roce 2015 byla pořízena výpočetní technika za 2.947 tis. Kč, z toho 5 ks tabletů za 420 tis. Kč, 2 
servery za 817 tis. Kč, prvky počítačové sítě za 1.710 tis. Kč. Dodavatelem byla na základě výsledků 
výběrového řízení firma C Systém CZ, a.s. Brno. Vše bylo pořízeno z vlastních prostředků.  

 

e) Pořízení 2 ks vozidel pro setkávací systém 

Koncem roku 2015 byly dodány 2 ks osobních vozidel pro setkávací systém v celkové hodnotě 1.800 
tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Autonova Brno, s.r.o. Br-
no. Celá hodnota byla uhrazena z investičního příspěvku od zřizovatele. 

 

f)  Projekt »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK…« 

V roce 2015 proběhla realizace projektu. Bylo pořízeno 27 ks sanitních vozidel, 7 ks monitorů život-
ních funkcí, 7 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci, 6 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, služ-
by e-health, 27 ks tabletů s tiskárnami pro pořizování zdravotnické dokumentace, 27 ks Car Positionů 
a vozidlových radiostanic. Celkové náklady na pořízení byly 82.824 tis. Kč. Projekt byl ukončen ke dni 
31.12.2015. 

 

g) Pořízení 2 ks výukových modelů pro ALS 

Koncem roku 2015 jsme pořídili 2 ks výukových modelů pro ALS v rámci akce s názvem s názvem 
»ZZS Jihomoravského kraje – výukový model pro výuku ALS«, která bude spolufinancována 
z prostředků na krizovou připravenost. Na základě výsledků výběrového řízení model dodala firma S & 
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T Plus, s.r.o. Praha. Hodnota dodávky byla 570 tis. Kč, prostředků MZ ČR obdržíme v roce 2016 400 
tis. Kč a 170 tis. Kč uhradíme z prostředků investičního fondu. 
 

h) Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 

Během roku 2015 byl technicky zhodnocen tento dlouhodobý majetek: 
-  budova VZ v Brně – Bohunicích .........................................................................  64 tis. Kč 
-  software MZD a EKP  ........................................................................................ 414 tis. Kč 
-  software docházkový  .......................................................................................... 50 tis. Kč 
-  software S.O.S. ................................................................................................  252 tis. Kč 

Celkové náklady na technické zhodnocení činí 780 tis. Kč. 

 
 

 

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

V rámci doplňkové činnosti byla zajišťována zdravotnická záchranná služba v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných kulturních a sportovních akcí, mytí vozidel v mycím boxu pro automo-
bily v Blansku a školení první pomoci podnikatelských subjektů. Náklady na v doplňkové činnosti činily 
722 tis. Kč a výnosy 945 tis. Kč. Z doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 223 tis. Kč. Celý zisk ve výši 
222 tis. Kč bude využit k financování hlavní činnosti. 

Výsledky hospodaření dle jednotlivých činností: 

a) Zdravotnické asistence – náklady 609 tis. Kč, výnosy 660 tis. Kč, zisk 51 tis. Kč. 

 V oblasti zdravotnických asistencí jsou účtovány tyto ceny:  

- hodinová sazba za výjezdovou skupinu RLP – 970 Kč, za výjezdovou skupinu RZP – 450 Kč, 

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

b) Mytí vozidel v mycím boxu v Blansku – náklady 4 tis. Kč, výnosy 7 tis. Kč, hospodářský výsledek 
3 tis. Kč. 

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

c) Školení první pomoci pro podnikatelské subjekty – náklady 109 tis. Kč, výnosy 278 tis. Kč, zisk 
169 tis. Kč. 

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

- činnost školitele – lékaře – 900 Kč, 
- činnost školitele - záchranáře – 500 Kč, 
- činnost školitele – nelékaře VŠ – 650 Kč, 
- zapůjčení výukových pomůcek – 500 Kč za den, 
- zapůjčení sanitního vozu – 500 Kč za den, 
- dopravné sanitního vozu – 50 Kč za 1 km. 
 

 
 

4 Autoprovoz  
(viz tab. č. 10) 

Ke konci roku 2015 zahrnoval vozový park celkem 124 vozidel a 10 přívěsných vozíků, z toho: 

 

počet typ vozidla využití 

70 Mercedes Benz Sprinter 318, 319 Cdi sanitní vozidlo RLP,RZP 

7 Mercedes Benz Sprinter 318 Cdi záložní vozidla pro RLP a RZP 

15 Mercedes Benz Sprinter 316, 318 Cdi vozidla navržená k vyřazení 

1 Mercedes Benz Sprinter 318 Cdi zásobovací vozidlo, které je součástí IZS 

17 Škoda Octavia 1,8 a 2,0 osobní vozidla RLP pro setkávací systém 

2 Škoda Octavia 1,8 a 2,0 vozidla inspektorů provozu 
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2 Škoda Octavia 1,8 turbo vozidla navržená k vyřazení 

2 Škoda Superb 
vozidlo pro mimořádné události, vybavené od-
nímatelným zvukovým zařízením a výstražnými 
světly modré barvy        

1 Renault Kangoo osobní vozidlo (záloha pro setkávací systém) 

1 Iveco Daily technické vozidlo, je součástí IZS 

1 Škoda Fabia referentské vozidlo 

5 Volkswagen T4/T5 vozidla navržená na vyřazení 

10 Přívěs nákladní valníkový 
pro mimořádné události (doprava zdravotnického 
materiálu při likvidaci následků) 

 

V roce 2015 byly pořízeny tyto dopravní prostředky: 

a) 27 sanitních vozidel typu Mercedes Benz 319 

b)  2 osobní vozidla Škoda Octavia 1,8, 4x4 automat pro setkávací systém 
  
Vyřazena z majetku byla tato vozidla: 

a) 3 vozidla VW T4 

b) 2 vozidlo VW T 5 

c) 2 vozidla Škoda Octavia 

d) 15 vozidel Mercedes Benz (Sprinter 316, 318) 
Zdravotnická vozidla jsou plně vybavena podle vyhlášky číslo 296/2012 Sb., o požadavcích na vyba-
vení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a po-
skytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto do-
pravní 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. Opravy vozidel se prováděly buď ve vlastní režii, nebo dodavatelsky. Ve vlastní režii se 
prováděly běžné a střední opravy, odstraňování následků menších dopravních nehod, olejový servis, 
prohlídky vozidel na STK a opravy sanitních interiérů. Rostoucí technologická úroveň vozidel a jejich 
vybavení však klade stále vyšší nároky na technologické vybavení autoservisu, které v současných 
provizorních podmínkách není možné zajistit. Plánovaná výstavba objektu autoservisu v Brně - Čer-
novicích by s dostatečným počtem pracovníků měla umožnit opravy většího rozsahu ve vlastní režii a 
tím urychlit návrat nefunkčního vozidla do provozu. 
V roce 2015 bylo registrováno v intranetové aplikaci ZZS JmK Hlášení závad cca 900 požadavků na 
opravy sanitních vozidel, což činí zhruba 70 % ze všech uskutečněných oprav, nutných k udržení pro-
vozuschopnosti vozového parku ZZS JmK. Četnost oprav a s tím spojené náklady se nám dařilo sni-
žovat prováděním oprav ve spolupráci s ISŠA v prostorách areálu na ulici Křižíkova 15 v Brně v provi-
zorních podmínkách a s probíhající výukou v tomto školním zařízení.  
Problém s nedostatečnou obnovou vozového parku v minulých letech se podařilo v roce 2015 z větší 
části vyřešit nákupem 27 vozidel Mercedes Benz Sprinter 319 Cdi a 2 vozidel Škoda Octavia pro se-
tkávací systém.  
Během roku 2015 se stalo účastníky dopravních nehod 39 vozidel ZZS JmK, z toho 20 nehod bylo 
nezaviněných, 12 zaviněných a zbývajících 7 je v šetření. Na majetku ZZS JmK byla díky dopravním 
nehodám, způsobena škoda ve výši 2.360 tis. Kč. Náklady na opravy jsou předkládány k likvidaci po-
jišťovnám ve spolupráci s firmou Respect, která je pověřena likvidací těchto pojistných událostí a spo-
luúčast organizace je po ukončení šetření vymáhána na vinících dopravních nehod. 
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Obr. č. 13 Předání 10 ks z celkového počtu 27 ks sanitních vozidel 

 

 

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 2015 byl zařazen do užívání nebo technicky zhodnocen dlouhodobý majetek v celkové hodno-
tě 115.314 tis. Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 3.608 tis. Kč, drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek ve výši 1.871 tis. Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 95.670 tis. Kč, drobný 
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 13.537 tis. Kč a pozemky za 628 tis. Kč. 

 

5.2.2 Úbytky 

Ve sledovaném období byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 20.372 tis. Kč. Z toho: 

- zlikvidován byl majetek v celkové hodnotě 17.474 tis. Kč, který již neplnil své funkce a náklady na 
jeho obnovu by byly neefektivně vynaloženy. Byla to zdravotnická technika ve výši 8.206 tis. Kč, do-
pravní prostředky za 4.479 tis. Kč, stroje a přístroje provozní za 469 tis. Kč, výpočetní a kancelářská 
technika ve výši 1.846 tis. Kč, inventář za 622 tis. Kč, ostatní stroje a zařízení v objemu 597 tis. Kč, 
telefony, RDST, faxy a kopírky za 907 tis. Kč a software za 348 tis. Kč. 

- bezúplatně byl se souhlasem zřizovatele převeden majetek v hodnotě 2.845 tis. Kč, 

druh majetku naložení s majetkem 

Auto sanitní BKA 60-60 Darování VZS Brno 

Auto osobní 1B2 9356 Darování HZS Jmk 

Auto osobní BZR 67-86 Darování HZS Jmk 

- vyřazen na základě výsledků inventur ve výši 53 tis. Kč. 
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5.3 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného ma-
jetku 

 

5.3.1 Nemovitý majetek 

Soubor nemovitého majetku byl navýšen o 3.211 tis. Kč, z toho 628 tis. Kč činily pozemky ve Znojmě, 
za 2.519 tis. Kč byla technicky zhodnocena výjezdová základna v Břeclavi a za 64 tis. Kč byla zhod-
nocena budova v Brně – Bohunicích. 

 

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do souboru majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 607 tis. Kč a za 3.001 tis. Kč technicky 
zhodnocen: 
- sw VMware vSphere 6 STD  .............................................................................  296 tis. Kč 
- sw Windows server Datacentre 2 ks. ................................................................. 311 tis. Kč 
- TZ sw pro mobilní zadávání dat MZD. ............................................................ 2.003 tis. Kč 
- TZ software S.O.S. ............................................................................................. 524 tis. Kč 
- TZ ISAC Healh Rescue  ....................................................................................  425 tis. Kč 
 

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 1.871  
tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami je sw Veeam Backup Replication Enterprise pro 4 CPU za 137 tis. 
Kč,  20 licencí VMware Horizon View 5 v hodnotě 171 tis. Kč, Office Pro plus 2013 v celkové hodnotě 53 
tis. Kč, Office Std 2013 za 58 tis. Kč, sw CGU Server za 60 tis. Kč a 5 ks MS WIN Server v celkové hod-
notě 202 tis. Kč. 

 

5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek 

Do užívání byl zařazen majetek v celkové hodnotě 93.087 tis. Kč, z toho: 
 

-  stany pro mimořádné události - 5 ks  ............................................................. 1.983 tis. Kč 
-  výukové modely – 3 ks  .................................................................................. 3.060 tis. Kč 
-  sanitní vozidla RLP – 27 ks  ......................................................................... 68.001 tis. Kč 
-  osobní vozidla pro setkávací systém – 2 ks  .................................................. 1.800 tis. Kč 
-  prvky síťové – 6 ks  ........................................................................................ 1.343 tis. Kč 
-  servery – 3 ks  ................................................................................................... 975 tis. Kč 
-  tablety – 32 ks  ............................................................................................... 2.626 tis. Kč 
-  monitory životních funkcí – 7 ks ..................................................................... 3.983 tis. Kč 
-  přístroje pro nepřímou srdeční masáž – 14 ks  .............................................. 5.048 tis. Kč 
-  přístroje dýchací – 7 ks  .................................................................................... 927 tis. Kč 
-  ISAC Communication Adapter  ........................................................................... 44 tis. Kč 
-  dieselagregát .................................................................................................. 1.114 tis. Kč 
-  radiostanice vozidlové – 27 ks  ...................................................................... 2.140 tis. Kč 
-  stroj posilovací  .................................................................................................... 43 tis. Kč 

5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 13.537 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.415 tis. Kč (ambuvaky, záchranářské batohy, vakuové dlahy, 
injektomaty, vakuové matrace, oxymetry, laryngoskopy, tonometry, intraoseální vrtačky apod.), výpo-
četní a kancelářská technika za 2.539 tis. Kč (počítače, notebooky, tablety, tiskárny apod.), telekomu-
nikační zařízení 433 tis. Kč (telefony), radiostanice za 1.203 tis. Kč, nábytek a inventář ve výši 856 tis. 
Kč a ostatní drobný dlouhodobý majetek ve výši 4.091 tis. Kč. 
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5.3.6 Komentář k zůstatku účtu 041 a 042 včetně předpokládaného roku zařazení do 
užívání 

Ke konci roku 2015 byl na účtu 041 evidován majetek ve výši 303 tis. Kč. Jedná software, který je 
nezbytný pro fungování mobilní aplikace Záchranka. Projekt mobilní aplikace Záchranka bude zpro-
vozněn v 1. polovině roku 2016. 

Na účtu 042 byl zůstatek ve výši 49.161 tis. Kč. Tato částka se skládá z nákladů na výstavbu objektu 
v Brně - Ponavě ve výši 47.089 tis. Kč, výstavbu objektu nové výjezdové základny ve Znojmě ve výši 
1.911 tis. Kč, projektové práce, související s rekonstrukcí objektu VZ v Kyjově ve výši 54 tis. Kč, pro-
jektová dokumentace na vybavení interiérů VZ v Brně – Ponavě ve výši 48 tis. Kč a projektová doku-
mentace ke kabeláži VZ Hodonín a VZ Hrušovany n.J. ve výši 59 tis. Kč. 

 

5.3.7 Přehled veškerých platných nájemních smluv 

a) ZZS JmK, p.o. jako pronajímatel 

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

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

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

- MUDr. Janíček Jan – pronájem pozemku v Blansku 

- Jihomoravská plynárenská a.s. – pronájem plynovodní přípojky 

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

- Meditrans plus s.r.o. – pronájem nebytových prostor a pozemku v Blansku 

- Město Hodonín – pronájem větrného rukávce 

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

- Nemocnice Boskovice – bezplatná výpůjčka nebytových prostor v Boskovicích 

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

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

- Pazderková Dana – pronájem pozemku v Blansku 

- MUDr. Řezník František – pronájem nebytových prostor v Blansku 

- Mgr. Ryška Kamil – pronájem nebytových prostor v Blansku 

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

- Školní a výcvikové zařízení HZS ČR – výpůjčka sanitního vozidla 

- MUDr. Šušol Rastislav – pronájem nebytových prostor v Blansku 

- Talárová Libuše – ubytování v ubytovně v Horní Lhotě 

- Telefonica O2 – pronájem nebytových prostor v Brně 

- MUDr. Vyskočilová Dana – pronájem pozemku v Blansku 

 
b) ZZS JmK, p.o. jako nájemce 
- ALFA-HELICOPTER spol. s.r.o. – pronájem nebytových prostor v Brně 
- ČR HZS JmK – pronájem nebytových prostor v Hodoníně 

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

- Město Blansko – pronájem pozemku v Blansku 

- Město Hustopeče – pronájem nebytových prostor v  

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

šovkou 

- Město Pohořelice – pronájem nebytových prostor v Pohořelicích 

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

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

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

- Nemocnice Znojmo, p.o. – bezplatná výpůjčka nebytových prostor ve Znojmě  

- Obec Šumná – pronájem nebytových prostor v Šumné 
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- Obec Velká nad Veličkou – pronájem nebytových prostor ve Velké nad Veličkou 

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

- Statutární město Brno – pronájem parkovacích stání v Brně 

- Statutární město Brno – pronájem bytu v Brně 

- Středisko zdravotních a sociálních služeb Bučovice – pronájem nebytových prostor 

v Bučovicích 

 

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

 

6.1 Fond investiční 
Stav fondu k 1. 1. 2015 činil 4.734 tis. Kč. Během roku do něj přibylo 65.393 tis. Kč, a to odpisy dlou-
hodobého majetku ve výši 26.866 tis. Kč, dotace zřizovatele na výstavbu objektu VZ v Brně – Ponavě 
ve výši 50.887 tis. Kč, dotace zřizovatele na výstavbu objektu VZ ve Znojmě ve výši 2.000 tis. Kč, 
dotace zřizovatele na spolufinancování výdajů v rámci projektu »Zlepšení technologického vybavení 
ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS« 
ve výši 15.119 tis. Kč, dotace zřizovatele na pořízení 2 ks vozidel pro setkávací systém ve výši 1.900 
tis. Kč a na pořízení vozidla pro MU ve výši 2.203 tis. Kč. Dále jsme obdrželi dotaci od MZ ČR na po-
řízení výukového modelu a stanů pro MU ve výši 3.472 tis. Kč a z fondu zábrany škod 2.630 tis. Kč na 
pořízení přístrojů pro nepřímou srdeční masáž. OD MMR jsme obdrželi část finančních prostředků ve 
výši 6.610 tis. Kč na projekt »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení 
efektivní akceschopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS«. 
Z fondu byl profinancován dlouhodobý majetek v hodnotě 70.289 tis. Kč. Částku 366 tis. Kč jsme od-
vedli jako nevyčerpaný zůstatek dotace zřizovatele na výstavbu objektu VZ v Brně – Černovicích. 
Zřizovateli bylo odvedeno 15.904 tis. Kč. Ke konci sledovaného období tak činil zůstatek ve fondu 
29.862 tis. Kč. 

 
 

6.2 Fond rezervní 

K 1. 1. 2015 bylo na fondu 1.132 tis. Kč. Během roku sem byl přidělen hospodářský výsledek roku 
2014 ve výši 113 tis. Kč a účelový dar ve výši 17 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč byly 
vynaloženy na stanovený účel ve výši 17 tis. Kč. Zůstatek fondu ke konci roku byl 1.245 tis. Kč. 

 

 

6.3 Fond odměn 

K 1. 1. 2015 bylo na fondu 585 tis. Kč. Zůstatek fondu ke konci roku byl rovněž 585 tis. Kč. 

 
 

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

K 1. 1. 2015 byl na FKSP zůstatek 72 tis. Kč. Příjmem fondu byl jednotný příděl v objemu 2.705 tis. 
Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 2.532 tis. Kč na příspěvek na stravné, odměny při životních 
výročích. Na fondu zůstalo ke 31. 12. 2015 245 tis. Kč. 

 

 

6.5 Finanční krytí fondů 

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou fondy finančně pokryty.  

 

 

 



Zpráva o činnosti za rok 2015  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 
53 

 

7 Kontrolní činnost 

7.1 Roční plán kontrolní činnosti 

Roční plán kontrolní činnosti zahrnoval tyto kontroly: 
- Kontrola dodržování zákonem stanoveného limitu k výjezdu VS k zásahu od času předání vý-

zvy z KZOS. 

- Kontrola rovnoměrnosti a oprávněnosti čerpání přesčasové práce u zdravotnických zaměst-

nanců. 

- Kontrola příčin dopravních nehod, jejich vyhodnocení s cílem přijmout účinná opatření k jejich 

zamezení. 

- Kontrola správnosti vedení zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou a vnitř-

ními předpisy, kontrola dodržování postupů lege artis při poskytování zdravotnické záchranné 

služby. Porovnání vytištěné papírové dokumentace s dokumentací v elektronické podobě. 

- Kontrola výkazů mzdových nároků, přesčasové práce v návaznosti na personální zajištění 

jednotlivých VZ. 

- Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce, používání ochranných pomůcek. 

- Kontrola časů výjezdů výjezdových skupin z výjezdových základen v souladu s platnou legisla-

tivou (do 2 min. od přijetí výzvy k výjezdu). 

- Kontrola znalosti postupů při aktivaci traumatologického plánu. 

- Kontrola skladu léčiv a ZM na výjezdových základnách  ZZS JmK, hospodaření se zásobami, 

ochrana před ztrátou a zneužitím, doplňování zásob. 

- Kontrola vedení dokumentace v systému S.O.S., zejména ukončení akce po očištění vozidla, 

doplnění ZM a léčiv a provedení záznamu do zdravotnické dokumentace. 

- Kontrola připravenosti vozů, přístrojového vybavení, ventilační techniky a ostatních pomůcek 

k okamžitému výjezdu. 

- Kontrola dodržování postupů v oblasti BOZP, včetně povinností vyplývajících ze zákona o 

provozu na pozemních komunikacích, zejména se zaměřením na problémové oblasti pracov-

ních úrazů a dopravních nehod. Namátková dechová kontrola na alkohol. 

- Kontrola evidence ve skladu léků a ZM. 

- Kontrola správnosti zaúčtování nákladů na analytické účty. 

- Kontrola předání plateb za zdravotní péči vybraných v hotovosti.  

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

- Kontrola vyplácení nároků na odchodné a stanovení jeho výše u zaměstnanců, kteří ukončili 

pracovní poměr. 

- Kontrola platnosti osvědčení k práci bez odborného dohledu všech NLZP. 

- Kontrola DPH na vydaných fakturách. 

- Kontrola vymáhání pohledávek za poskytnutou zdravotní péči za samoplátce. 

- Kontrola proškolení zaměstnanců s návody elektrospotřebičů používaných na pracovišti. 

- Kontrola záznamů v knihách jízd referenčních vozidel. 

- Kontrola produkce zdravotnických odpadů v porovnání s rokem 2012. 

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

VZ. 

- Kontrola užívání pevných linek v organizaci. 

- Kontrola nastavení Car Positionů se zaměřením na spolehlivost datového připojení a měření 

PHM. 

- Kontrola stavu záložních zdrojů napájení UPS v organizaci s vazbou na plán obměny baterií 

evidovaného v IS Správce IT. 

- Kontrola pravidelných aktualizací vnitřních předpisů organizace a seznamování se změnami 

příslušných zaměstnanců. 

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

 
 



Zpráva o činnosti za rok 2015  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 
54 

7.2 Vyhodnocení plánu interní kontrolní činnosti 

Vedoucí zaměstnanci a interní kontrolor a auditor postupovali při svých kontrolách dle ročního plánu 
interní kontrolní činnosti. Dle výsledků kontrol za rok 2015 nebyly zjištěny vážné nedostatky, které by 
měly zásadní vliv na hospodaření organizace. Vyskytly se některé drobné nedostatky a byla přijata 
opatření k jejich odstranění. Opakovanými kontrolami bude ověřena účinnost přijatých nápravných 
opatření. 

 

7.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost 
Vnitřní kontrolní systém vychází z legislativních norem o finanční kontrole ve veřejné správě. Prakticky 
je realizován na základě interního předpisu. V roce 2015 pokračovaly práce na zkvalitnění vnitřního 
kontrolního systému, zejména před vznikem závazku v rámci ekonomického informačního systému. 

 

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

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

 

7.5 Externí kontroly a jejich výsledky 

V roce 2015 provedly externí subjekty tyto kontroly: 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno IV, předmět kontroly – daňová kontrola 
podle § 88 zákona 280/2009 Sb., daňový řád – zjištěny drobné nedostatky. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, předmět kontroly – dodržování krizového zákona a předpisů vy-
daných k jeho provedení – bez závad. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, předmět kontroly – kontrola plateb pojistného na veřejné zdra-
votní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – zjištěny drobné závady. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, předmět kontroly – plnění povinností vyplývajících ze zákona o 
zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě – bez závad. 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, předmět kontroly - kontrola BOZP a PO, stavu pra-
covního prostředí a pracovních podmínek – byly zjištěny nedostatky, které byly do konce roku 2015 
odstraněny. 

 

7.6 Přehled a rozbor stížností  

V roce 2015 obdržela ZZS JmK 37 stížností, z nichž 5 bylo oprávněných.  

druh stížnosti celkem 

stížnost na chování posádky 15 

stížnost na způsob ošetření pacienta 4 

stížnost na operátorku KZOS 8 

ostatní stížnosti 10 

Kromě stížností jsme obdrželi celkem 135 poděkování.  
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7.7 Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly  

ZZS JmK má vydané interní pokyny a zajišťuje systém finanční kontroly v souladu se zákonnými nor-
mami. Interní kontrolor a auditor ve svých kontrolách ověřuje dopady fungování do činnosti organiza-
ce. Při zjištění nedostatků jsou přijímána nápravná opatření. Systém je neustále zdokonalován na 
základě získaných informací, ať již od zřizovatele, od organizací stejného typu nebo na základě absol-
vovaných školení o této problematice. 
V roce 2015 pokračovaly práce na celoplošném zavedení předběžné finanční kontroly výdajů pomocí 
výpočetní techniky. 

 

8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Ke konci každého kalendářního měsíce byly prováděny na jednotlivých výjezdových stanovištích in-
ventury návykových látek. Ke dni 30. 9. 2015 byly provedeny inventury dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku v užívání, ke dni 31. 12. 2015 byly provedeny inventury skladovaných zásob 
včetně léků a zdravotnického materiálu, pokladen, cenin, nedokončených investic, pohledávek a zá-
vazků.  
Inventury zásob, návykových látek, hmotného a nehmotného majetku byly prováděny fyzickým porov-
náním skutečného stavu se stavem evidovaným. Inventura pohledávek a závazků a částečně nemovi-
tostí byla prováděna dokladově. K provádění fyzických inventur byly stanoveny minimálně dvoučlenné 
komise, kde jedním ze členů je hmotně odpovědný nebo pověřený inventární zaměstnanec. 
Při inventarizacích dlouhodobého hmotného majetku byly zjištěny některé nedostatky v souvislosti se 
stěhováním inventáře, převodem a likvidací nepotřebného majetku. Při inventarizacích dlouhodobého 
majetku byly zjištěny rozdíly – chybějící předměty v celkové hodnotě 53 tis. Kč a přebývající předměty.  
Chybějící předměty, které se nenašly – manka – byly projednány ve škodní komisi a vyřazeny ze sou-
boru evidovaného majetku. Přebytky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou a zařazeny do sou-
boru majetku v používání. Všechny rozdíly a nedostatky byly ke dni sestavení účetní závěrky proúčto-
vány a zařazeny, resp. vyřazeny z evidence majetku. Zároveň byla přijata nápravná opatření a bude 
kontrolováno jejich naplnění. 
Při ostatních inventurách nebyly zjištěny rozdíly či nedostatky. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 29. 2. 2016 

 

 

              

 

 

Zpracovala: Ing. Naděžda Knězková, MBA 

Na základě podkladů vedoucích zaměstnanců  
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9  Seznam zkratek 

 
AČR  Armáda České republiky 
AED  automatický externí defibrilátor 
ARO  Anesteticko-resuscitační oddělení 
BHT  biohazard tým 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČAS  Česká asociace sester 
DDHM  drobný dlouhodobý hmotný majetek 
DZS  dopravní zdravotní služba 
EU  Evropská unie 
FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb 
GL  Guide Lines 
HZS  Hasičský záchranný sbor ČR 
IPVZ  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
IKO  informačně komunikační oddělení 
IP  inspektor provozu 
IS  informační systém 
IZS  integrovaný záchranný systém 
JIP  Jednotka intenzivní péče 
JmK  Jihomoravský kraj 
KP  krizová připravenost 
KPR  kardiopulmonální resuscitace 
KZOS  krajské zdravotnické operační středisko 
KrÚ  krajský úřad 
KŠ  krizový štáb 
LSPP  lékařská služba první pomoci 
LZS  letecká záchranná služba 
MU  mimořádná událost 
MV  ministerstvo vnitra 
MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
NCO NZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů 
NLZP  Nelékařský zdravotnický pracovník 
NVG  Night Vision Googles 
OON  ostatní osobní náklady 
OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 
PČR  Policie České republiky 
PNP  přednemocniční neodkladná péče 
RLP  rychlá lékařská pomoc 
RZP  rychlá zdravotnická pomoc 
SPIS  systém psychosociální intervenční služby 
SPS  Stálá pracovní skupina 
STK  Státní technická kontrola 
THP  technicko-hospodářští pracovníci 
ÚO  územní oddělení 
VNN  vysoce nebezpečná nákaza 
VOŠ  Vyšší odborná škola 
VS  výjezdová skupina 
VŠ  vysoká škola 
ZM  zdravotnický materiál 
ZP  zdravotní pojišťovna 
ZZS  zdravotnická záchranná služba 
ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. 
 

  



 


