Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

Zpráva o činnosti
za rok 2012
1. Dokumentace a zajištění chodu KZ ZZS ČR
Během roku 2012 bylo nově zaregistrováno 36 řádných členů, což je
nárůst o 5 nových členů než v roce 2011. Členství naopak bylo ukončeno
celkem 45 členům, což je bohužel o 27 víc než v roce 2011. Stejně jako v letech
minulých menší část z nich ukončení členství řádně oznámila, ale většina z nich
musela být vedením komory stejně jako i vletech minulých vyloučena pro
nezaplacení řádného příspěvku na rok 2012. Po třech letech nárůstu členská
základny tak došlo stejně jako v roce 2008 k meziročnímu úbytku členské
základny o 9 členů.
Pro zajímavost uvedu, že za rok 2009 přibylo 25 řádných členů, za rok
2010 přibylo 21 řádných členů a za rok 2011 přibylo 13 řádných členů a za rok
2012, jak píši výše, naopak 9 členů ubylo.
Za dobu trvání organizace došlo k meziročnímu úbytku členů jen dvakrát,
a to v roce 2008, kdy došlo k úbytku členů o 26 řádných členů a vloni, kdy došlo
k úbytku 9 členů. Ke konci roku 2012 činila členská základna komory celkem
239 členů.
K dnešnímu dni má komora celkem 250 řádných členů a jednu čestnou
členku, Doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc. z toho:
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84
250

Od založení komory bylo registrováno celkem 438 členů a komoru
postupně opustilo 187 členů + 1 nedoručená registrace. Z toho vyplývá, že
každoročně ukončí členství cca 23,4 členů a 51 nových členů se přihlásí.
Průměrný roční přírůstek tak činil 27,6 členů.
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Členská základna k 20. 3. 2013
Olomoucký kraj …………….…..….. 82 členů ………………..…….. 32,80%
Středočeský kraj ………………….... 36 členů ……………..……….. 14,40%
Hlavní město Praha ……………...… 30 členů ………………..…….. 12,00%
Moravskoslezský kraj …………...….. 20 členů ……………….……… 8,00%
Zlínský kraj …………………..…….. 16 členů …………….………… 6,40%
Pardubický kraj …….…………….….. 15 členů ……………….……… 6,00%
Jihomoravský kraj …………..…...… 14 členů …………….………… 5,60%
Kraj Vysočina …………………….… 10 členů ………………………. 4,00%
Plzeňský kraj ……………..….……… 8 členů ……………….……… 3,20%
Jihočeský kraj ……………….………. 7 členů ………………….…… 2,80%
Ústecký kraj …………………..……… 6 členů ……………….……… 2,40%
Královehradecký kraj ………….……. 3 členů …………….………… 1,20%
Liberecký kraj ………………..………. 2 členů …………….………… 0,80%
Karlovarský kraj …………….……… 1 členů …………….………… 0,40%
CELKEM Česká republika…...…. 250 členů …………………..... 100,00%
Od změny stanov v loňském roce využilo nové možnosti pasivního
členství celkem 6 zdravotnických záchranářů.
Během měsíců ledna, února a března 2012 se jako i vletech předchozích
kontinuálně pracovalo na zajištěné agendy spojené s úhradou plateb členských
příspěvků, uzavíráním účetnictví s podáním daňového přiznání.
Dále se v prvním kvartálu roku velmi intenzivně připravoval další volební
a v pořadí už VII. Sněm KZ ZZS ČR, který byl počtvrté za sebou dvoudenní,
spojený s 4. Odbornou konferencí KZ ZZS ČR na téma „Varovné kazuistiky“.
Akce se tentokrát po třech letech konání na Hotelu Akademie v Hrubé
Vodě vrátila opět do Hesperia Hotelu v Olomouci, kde jsme ale v minulosti
pořádali vždy jen jednodenní akce, sněm bez konference.
Na loňském sněmu bylo na zkrácené období nejdéle 24 měsíců zvoleno
nové předsednictvo ve složení: prezident Bc. Drahomír Sigmund, viceprezident
Mgr. Radek Benda a členové Bc. Denisa Fertö, DiS., Mgr. Martin Spurný,
Dominik Horn, DiS. Na řádné období tří let byla zvolena RKK ve složení:
předsedkyně Ivana Rokosová, DiS., a členové Pavel Lampa, DiS., Roman
Pavelka, DiS.
Z výčtu členské základny, kterou jsem přednesl na začátku sdělení je
naprosto zřejmé, že finance vybrané na členských příspěvcích jsou cca hraniční
jen alespoň pro zajištění běžného chodu komory. Na uspořádání vzdělávacích
akcí to už ale není. Proto jsem stejně jako každý rok, tak i koncem roku 2011 a v
prvních dvou měsících roku 2012 jednal s vytipovanými sponzory, jejichž štědré
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příspěvky nám v minulosti umožňovaly uhradit náklady na pořádání sněmů a
konferencí. Nakonec se v loňském roce přes vleklou a prohlubující se
ekonomickou krizi podařilo od sponzorů 2012 na základě různých typů smluv
získat 180 tisíc korun.
Problém který komoru čeká letos a v nejbližší budoucnosti je, že komora
přišla o dlouholetého Generálního sponzora f. PURO-KLIMA a.s., která byla
spojena s kauzou Rath, což má za následek i tuto skutečnost. Dále z důvodu
změny legislativy v oblasti rozdělování výnosů z provozování výherních
automatů přišla komora také o dlouholetého Hlavního sponzora f. Campa NET,
a.s. Proto musí vedení komory hledat jiné způsoby, jak rozpočet komory
naplnit a jak uspořit v současných výdajích a tím udržet finance alespoň na
úrovni, která zajistí běžný chod komory.
Vedení komory v roce 2012 zasedalo celkem třikrát. Poprvé v lednu v
Olomouci ještě ve starém složení, kde se vedení zabývalo zejména přípravou
loňského sněmu a konference, způsobem voleb orgánů komory do doby, než
bude zřejmé, jak dopadne jednání o jedné profesní organizaci pro všechny
NLZP v ČR a nominací kpt. Lebedy na cenu Zlatý záchranářský kříž.
Podruhé zasedalo vedení komory, ale už v novém složení po březnových
volbách koncem června opět v Olomouci. Na tomto jednání se zabývalo
zejména ustanovením komise pro vzdělávání, základními obrysy chystaného
sněmu a konference na rok 2013, přípravou outdoorové akce „Pracovní den“ na
září, spoluprací s partnery a vnitřními záležitostmi komory.
Potřetí vedení komory zasedalo začátkem listopadu na Zbraslavi, kde se
zabývalo přípravou platební brány PayU a už tradičně hospodařením, plněním
rozpočtu 2012, plněním usnesení, vyloučením členů, kteří neuhradili členský
příspěvek na rok 2012, hodnocením událostí uplynulých a výhledy událostí
chystaných a další administrativou.
O závěrech všech tří zasedání jste byli velmi podrobně informováni
v aktualitách na webu komory, ale také emailovou poštou.
V měsíci březnu dohodlo vedení komory pro své členy zvýhodněné
předplatné časopisu Rescue Report. Časopis RR je jedním z partnerů komory.
V květnu došlo po přeregistrování u Ministerstva vnitra k výraznější
změně STANOV KZ ZZS ČR. Stanovy byly změněny dle požadavku delegátů
VII. Sněmu. Hlavními změnami byla změna způsobu voleb orgánů z poměrné
na většinový a možnost stát se členem komory v pasivním členství, tedy
možností členství i pro zdravotnické záchranáře, kteří mají odbornou
způsobilost, ale profesi z nějakého důvodu nevykonávají.
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V měsíci květnu bylo mezi vedením komory a vedením časopisu Florence
dohodnuto vzájemné partnerství a z něj plynoucí zvýhodněné předplatné
časopisu Florence pro členy komory.
V měsíci červnu proběhlo v Praze zasedání členů atestačních komisí pro
atestační zkoušky ve specializaci Záchranář pro urgentní medicínu, kde členové
atestačních komisí probírali problematiku spojenou s nastavením parametrů
zkoušek. Komora záchranářů má ministrem zdravotnictví tři jmenovaná členy.
Jsou jimi Bc. Aleš Koranda, Mgr. Radek Benda a Ing. David Machálek.
V listopadu 2012 měla v Olomouci své první zasedání komise pro
vzdělávání.
Během celého roku jsem stejně jako v letech minulých vedl běžnou
agendu spojenou s chodem organizace, provozem webových stránek,
komunikací s členy, veřejností a úřady.
2. Propagace KZ ZZS ČR (oslovení odborné veřejnosti)
V uplynulém roce KZ ZZS ČR vydala 46 souhlasných stanovisek ke
vzdělávacím akcím celoživotního vzdělávání, což je o 12 víc, než v roce 2011.
Jen pro porovnání, v roce 2007 jich komora vydala pouze 5, v roce 2008 bylo
vydáno 49, v roce 2009 bylo vydáno 36 souhlasných stanovisek, v roce 2010
bylo vydáno 44 souhlasných stanovisek, v roce 2011 bylo vydáno 34
souhlasných stanovisek.
Za šest let, respektive za pět a půl roku, kdy můžeme souhlasná stanoviska
udělovat, jsme udělili celkem 214 souhlasných stanovisek, což je v průměru cca
36 souhlasných stanovisek za rok.
V lednu musel prezident komory vydat tiskové prohlášení, ve kterém
dementoval lživou mediální rétoriku představitelů připravované ČKZP alias
„megakomory“, ve které byla komora záchranářů prezentována jako zakladatel
uvedeného nesmyslu.
V únoru prezident naši organizace Bc. Drahomír Sigmund přednášel na
Slovensku jako čestný host na konferenci I. Rescue Day 2012 v Popradu, kde
představil KZ ZZS ČR.
Koncem měsíce března naši komoru v očích odborné a laické veřejnosti
posílila již zmiňovaná 4. odborná konference, jejíž program měl velmi vysokou
kvalitu a o které informovala i média.
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V dubnu obdržel Zlatý záchranářský kříž kpt. Lebeda, který byl na udělení
ceny nominován KZ ZZS ČR.
V měsíci červnu jsme na webu komory zveřejnili a dali k dispozici
Sborník abstrakt ze 4. Odborné konference v Olomouci.
V srpnu se KZ ZZS ČR pod patronací Ing. Davida Machálka podílela na
vzdělávací akci s velkým ohlasem – “Arway management a difficult arway“
v Brně v nemocnici USA.
V polovině listopadu prezident naši organizace Bc. Drahomír Sigmund
přednášel na první konferenci ZČU v Plzni na téma Vzdělávání a novinky v
přednemocniční a nemocniční neodkladné péči.
Ve stejném měsíci byla KZ ZZS ČR jako už každý rok jedním
z odborných garantů odborné konference Pelhřimovský podvečer.
Od července do prosince od čísla 7/12 až do čísla 12/12 partnerského
časopisu Florence vycházely prezidentu komory Bc. Drahomíru Sigmundovi
články na pokračování s názvem “Co přinesly nové zákony záchranářům?“
Shrnul v nich hlavní dopady zákonů o zdravotních službách na každodenní práci
nás, členů posádek vozidel a vrtulníků ZZS.
Krom webových stránek komory, kterým se budu věnovat níž, si získal
nesmírnou oblibu i profil komory na Facebooku.
Trvalou a celoroční propagaci komory opět zajišťovaly naše webové
stránky. Jejich průměrná denní návštěvnost se stabilizovala a osciluje kolem 400
návštěvníků (unikátních IP adres) denně, což dokládá následující tabulka.
V minulosti jsem vás informoval, že naše stránky jsou od roku 2011
monitorovány a jejich obsah archivován Národní knihovnou České republiky.
Návštěvy/přístupy
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 – 3/2013

dle IP/den
86
273
329
287
286
362
382
437

dle IP/rok

přístupy/den

přístupy/rok

31 485
99 906
120 453
105 080
104 432
132 411
140 166

3 800
5 587
7 101
8 298
9 480
12 130
12 072
14 030

1.387 036
2.039 404
2.591 865
3.029 131
3.460 340
4.427 596
4.418 401

Celkem máme za dobu existence webových stránek již
22.595 839 přístupů k 29. 3. 2013
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Návštěvnost našeho webu je i jeden z ukazatelů, který zajímá případné
sponzory. Oni ze svých statistik velmi dobře vědí, kolik návštěvníků na jejich
stránky se přesměrovalo z našeho webu. Jinými slovy, nakolik se jim logo
umístěné na našem webu vyplácí nebo nevyplácí.
Proto vás všechny zároveň žádám, abyste naše stránky dále nejen
navštěvovali, ale i propagovali mezi kolegy na ZZS a v případě studentů na
školách.
V prosinci roku 2012 jsme webové stránky pro návštěvníky a čtenáře
obohatili možností rychlého vkládání komentářů pod jednotlivé články. I v této
zprávě si vás dovoluji vyzvat, abyste této možnosti využívali minimálně stejně,
jak ji využíváte k rychlým reakcím na facebooku. Přál bych si ale, aby to bylo
v míře ještě hojnější.
Začátkem letošního roku jsme pro vás na web komory umístili i platební
bránu komory, na které můžete velmi rychle a velmi pohodlně uhradit poplatky,
které jsou s vaší činností v komoře spojeny. Uvidíme, jak se novinka on-line
plateb mezi členy komory zažije. Podle toho budeme zvažovat, jak ji rozšířit,
nebo případně pro nezájem zrušit.
3. Práce na legislativních změnách
Rok 2012 byl, co se legislativních změn týká naprosto přelomový. Krom
zákona 96 a jeho vyhlášek, který je v přípravách, se změnilo téměř vše.
Během roku 2012 začaly platit zákony o zdravotních službách včetně
zákona o zdravotnické záchranné službě a jeho prováděcích vyhlášek.
Co se v legislativě v roce 2012 směrem k nám událo:
Zákon č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách (+ č.373/2011 Sb. o
specifických zdravotních službách a 375/2011 Sb. který upravuje některé
zákony a souvislosti…) má na naši práci velké dopady. Zvláště v paragrafech
upravující práva pacientů a v paragrafech které ukládají sankce za jejich
porušení či nedodržení. Byl to zákon, který komora neměla možnost
připomínkovat.
Zákon č. 374/2011 Sb. zákon o ZZS, s platností od 1. 4. 2012, kde jsme také
neměli moc šancí do něj zasahovat a vstupovat. Proto považuji za veliký úspěch,
že se nám podařil opravit alespoň paragraf o používání a zneužívání názvu
zdravotnická záchranná služba i s jeho postihy. Během roku postupně vycházely
prováděcí vyhlášky:
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Vyhláška č. 240/2012 Sb. kterou se provádí zákon o ZZS
Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení, kde příloha č. 7 pojednává o pracovištích
ZZS. Vybavení KZOS a výjezdových základen nábytkem, kancelářskou a
spojovací technikou apod.
Vyhláška č. 99/2012 Sb. o minimálních personálních požadavcích
zdravotnických zařízení, kde příloha č. 6 pojednává o pracovištích ZZS a příloha
č. 7 o přepravě pacientů neodkladné péče. Zde jsme za komoru prováděli
připomínky a návrhy, ale pouze v oblasti ZZS, tedy přílohy č. 6 a č. 7.
Neměli jsme možnost vyjádřit se k příloze č. 3, která pojednává o
personálním obsazení při poskytování lůžkové péče, kde se v odstavci 2.1.3
stanovují minimální personální požadavky na péči resuscitační, kde dle zákona
mohou pracovat i zdravotničtí záchranáři.
Vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení vozidel ZZS (zkrácený
název). To je vyhláška, kterou jsme v komoře měli možnost připomínkovat jako
celý dokument.
Původní materiál byl naprosto nepoužitelný! Za KZ ZZS ČR jsme poslali
velké množství pozměňovacích návrhů, kde v některých případech jsme
předělávali celé pasáže. Ministerstvo zdravotnictví přijalo naprostou většinu
našich připomínek a pár přijalo částečně. V těch oblastech, kde MZ ČR naše
názory a návrhy nepřijalo a nezapracovalo, tak tam je vyhláška dnes v praxi
kritizována.
Sociální program – v měsíci říjnu proběhla novelizace ZP, který přidal
zdravotníkům pracujícím na ZZS jeden týden řádné dobolené navíc a novelizace
zákona o ZZS, která přiznala zdravotníkům pracujícím na ZZS odchodné.
Co se v legislativě v roce 2012 směrem k nám mělo udát a neudálo:
Ještě předloni bylo všeobecně deklarovaným očekáváním, že na sklonku
roku 2012 spatří světlo světa nový zákon o nelékařských povoláních, který měl
nahradit stávající zákon 96/2004 Sb. v jeho aktuálním znění. Tento v sobě měl
mimo jiné skrývat nějaké ustanovení stran jedné velké komory pro všechna
nelékařská zdravotnická povolání.
Tento zákon se připravuje a teprve v září 2012 byl rozeslán k prvnímu
kolu připomínek. Za komoru jsme zaslali velké množství připomínek a návrhů.
V tomto případě se ale jen velmi těžko odhaduje, nakolik je vezmou, nakolik se
jimi budou řídit a nakolik je zapracují. V současnosti deklarovaný předběžný
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termín platnosti nového zákona o nelékařích je stanoven na duben 2013, což se
mi ale zdá opět nereálné! Pokud by v něm měly zůstat některá navrhovaná
ustanovení, tak bych řekl: “Zaplať pánbůh!“
Dne 7. března 2013 proběhlo na MZ ČR jednání k malé části návrhů
připravovaného zákona o nelékařích a k činnostem do vyhlášky, kterého se za
KZ ZZS ČR účastnil Bc. Drahomír Sigmund a Bc. Denisa Fertö, DiS. Nový
předpoklad MZ ČR k platnosti zákona je rok 2014. Tolik k chystané legislativě.
Protože ale velmi mnoho změn, na kterých se naše komora velmi
intenzivně podílela, doznaly zákon a jeho vyhlášky v roce 2011, připomenu vám
je v krátkém přehledu nejpodstatnějších z nich.
Zákon č. 96/2004 Sb. byl od svého vzniku novelizován poprvé 1. července
2008 a podruhé v roce 2010 s platností novely od 22. 4. 2011 pod číslem
105/2011 Sb., jako tzv. “malá novela“. Hlavně na této druhé novelizaci se KZ
ZZS ČR podílela velmi aktivně a efektivně, protože většina návrhů které jsme za
KZ ZZS ČR navrhly, byla přijata.
Z hlavních změn uvádím:
1) § 4 práce bez odborného dohledu, zrušení generální indikace lékaře zubního
lékaře a farmaceuta. Je to problematika, na které se shodli NLZP při jednání
svolaném porodními asistentkami . Nové znění textu bylo ovšem přijato
v podobě, kterou při úpravách navrhla právě KZ ZZS ČR.
2) § 18 přidává možnost k získání odborné způsobilosti zdravotnického
záchranáře i všeobecným sestrám se specializací a s určitou dobou výkonu
povolání na ZZS. To se nám do malé novely podařilo přidat na společném
jednání na MZ 8. 9. 2010. Tímto ustanovením je umožněno i "sestrám" ze ZZS
dodělat si specializaci záchranáře pro Urgentní medicínu.
3) § 29a umožňuje zdravotnickému záchranáři vykonávat i práci praktické sestry
(automatická odborná způsobilost)
4) § 54 přidává možnost E- learningu (vyhláška ji znala, zákon NE). Zákon je
víc. Pro nás důležité i kvůli našemu vzdělávacímu portálu.
5) §§ 67, 68, 69, 97 čl. II. odst. 2 pojednávají o prodloužení registrace k výkonu
povolání NLZP bez odborného dohledu na 10 let a to i zpětně a § 98 to celé
zlevňuje z 500,- Kč na 100,- Kč.
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Vyhláška č. 424/2004 Sb. dne 14. března 2011 vyšla zcela nová vyhláška
55/2011 Sb. V této se nám i přes nesčetná jednání a překotné změny mezi
jednotlivými jednání podařilo prosadit asi více, než jsme původně čekali.
Posílily a upřesnily se kompetence v § 17, včetně kompetencí potřebných na
ZOS. Byly přidány nové paragrafy a kompetence pro ZZ se specializovanou
způsobilostí.
Vyhláška č. 423/2004 Sb. byla od svého vzniku novelizována 29. srpna 2008
v podobě č. 321/2008 Sb., a v únoru 2010 novelizací č. 4/2010 Sb., která
přestala diskriminovat e-learning a zrušila omezení maximální počty kreditů
u některých vzdělávacích akcí. Všechna legislativa je na webu komory. V roce
2011 se nijak nenovelizovala, ale dokladování CŽV se prodloužilo z původních
šesti let na deset a snížila se platba z 500,- Kč na 100,- Kč.
Nařízení vlády č. 225/2011 Sb. ze dne 20. července 2011, které nahradilo NV č.
184/2009 Sb. o stanovení úhrad za zkoušky. Zde se KZ ZZS ČR podílela také a i
díky nám byla přijata ve variantě, kdy se výše úhrad za zkoušky výrazně snížila.
Kvalifikační vzdělávací program pro řidiče ZZS byl vypracován za velmi
aktivní účasti KZ ZZS ČR. Celková hodinová dotace pro kurz řidiče ZZS se
snížila ze 780 hodin na 600 hodin (320 teorie a 280 praxe). Vyšel také vloni, ve
Věstníku MZ ČR č. 2/2011.
Specializační vzdělávání - ZZ pro UM byl vypracován v úzké spolupráci
s UNP a jeho každý bod byl poté dohodnut na společném jednání na MZ ČR
s UNP, OS UM a MK a AZZS ČR. Je platný a školící centrum USZS HMP je
již akreditováno k jeho výuce.

Závěrem své zprávy o činnosti bych chtěl zmínit alespoň dvě podstatné
skutečnosti, které jsem vybral mezi mnoha. Jak už to bývá, vybral jsem jednu
veskrze pozitivní a druhou negativní.
Ta první se váže výhradně k uplynulému období roku 2012 a je jí loňská
volba nového vedení komory. Byla dlouhá a téměř nekonečná. Musím ale po
roce práce nového vedení delegátům loňského sněmu poděkovat, že v této volbě
z velké míry zvolili opravdu dobře.
Druhá skutečnost se váže k uplynulým osmi letům, tedy k celému období
fungování naší profesní organizace. Domnívám se, ale možná se mýlím, a pokud
máte odlišný názor, jsem otevřen mu naslouchat, že komora od svého vzniku
byla a je ve svém konání úspěšná. Jsem přesvědčen, že jsme za těch osm let pro
všechny nelékařské pracovníky pracující na záchranných službách, ale i pro
záchranáře vykonávající profesi v nemocnicích a pro studenty oboru udělali
9

skutečně mnoho pozitivního. Jsem přesvědčen, že jsme pro tyto profese udělali
víc než ti, kteří by to měli dělat ze zákona, ze svých povinností, ze své podstaty.
Jsem přesvědčen, že jsme za těch uplynulých osm let ukázali a dokázali, že
nejsme žádní nazdárci s jinými postraními úmysly. A přes to, přes to všechno se
nám za těch osm let nepodařilo NLZP ze ZZS a záchranářskou obec přesvědčit,
že právě naše profesní organizace je tou organizací která pro ně dělá maximum
možného. Nepodařilo se nám je přesvědčit, aby se stali součástí této profesní
organizace a aby svým členstvím přispěli k chodu organizace a podporovali
zvolené orgány k prosazování svých profesních zájmů.

Vypracoval
V Olomouci 29. 3. 2013
Bc. Drahomír Sigmund
prezident KZ ZZS ČR
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