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1. Dokumentace a zajištění chodu KZ ZZS ČR 

 

 

          Během roku 2013 bylo nově zaregistrováno 34 řádných členů, což je proti 

roku 2012 o 2 méně. Členství naopak ukončilo (většině bylo ukončeno) 32 

členů, což je o 13 méně, než v roce 2012. Tím došlo k faktickému nárůstu 

členské základy o 2 členy.  

 

          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 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 v roce 2012, 

kdy došlo k úbytku 9 členů. Ke konci roku 2013 činila členská základna komory 

celkem 244 členů.  

 

          K dnešnímu dni má komora celkem 255 řádných členů a jednu čestnou 

členku, Doc. MUDr. Jarmilu Drábkovou, CSc. z toho: 

 

MUŽI                                                                                                                163 

ŽENY                                                                                                                  92 

CELKEM                                                                                                         255 

 

 

Členská základna k 12. 3. 2014 

 

Olomoucký kraj …………….…..….. 93 členů ………………..…….. 36,40% 

Středočeský kraj ………………….... 35 členů ……………..……….. 13,70% 

Hlavní město Praha ……………...… 30 členů ………………..…….. 11,80% 

Moravskoslezský kraj ………….…..  21 členů ……………..….……   8,20% 

Zlínský kraj …………………..…..... 18 členů …………….….…...…  7,00% 

Pardubický kraj …….…………….... 15 členů ………………....……   5,90% 

Jihomoravský kraj …………..…...… 12 členů …………….……....…  4,70% 

Kraj Vysočina …………………   …   7 členů …………………..….. .  2,70% 

Plzeňský kraj ……………..….…..…  6 členů ……………….….....…  2,40% 

Jihočeský kraj ……………….……...  6 členů …………………...…...  2,40% 

Ústecký kraj …………………..…..… 6 členů ……………….….…… 2,40% 

Královehradecký kraj ………….…...  4 členů …………….…….……  1,60% 

Liberecký kraj ………………..…….. 2 členů …………….…….……  0,80% 

Karlovarský kraj …………….……...  0 členů …………….………….  0,00% 

 

CELKEM Česká republika…...…. 255 členů ………………..…..... 100,00% 
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          Od založení komory bylo registrováno celkem 473 členů a komoru 

postupně opustilo 217 členů + 1 nedoručená registrace. Z toho vyplývá, že 

každoročně ukončí členství cca 27 členů a 59 nových členů se přihlásí. 

Průměrný roční přírůstek tak činil 32 členů. 

 

          Od změny stanov v roce 2012 využilo nové možnosti pasivního členství 

celkem 10 zdravotnických záchranářů, což není mnoho. 

 

          Během měsíců ledna, února a března 2013 se stejně 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 Q roku 2013 velmi intenzivně pracovalo na zajištění 

VIII. Sněmu KZ ZZS ČR, který byl už popáté za sebou dvoudenní, protože byl 

spojen s 5. odbornou konferencí KZ ZZS ČR na téma „Práce na ZZS z pohledu 

jednotlivých profesí, z pohledu OUP a dalších složek IZS“. Mnozí z vás 

vzpomenou, že jsme na konferenci měli v prvním bloku přímé účastníky zásahu 

u neštěstí výbuchu bytového domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

         Akce se po roce opět vrátila na Hotel Akademie v Hrubé Vodě. Naprostou 

novinkou pro nás všechny byla skutečnost, že v loňském roce jsme poprvé 

konferenci a sněm zpoplatnili a konferenci jsme otevřeli i pro nečleny komory. 

Členové komory měli zvýhodněnou cenu. Znamenalo to velkou administrativní 

zátěž navíc, ale na druhou stranu to ušetřilo nemalé prostředky organizaci. 

 

          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 jsme byli nuceni akce komory alespoň částečně 

zpoplatnit a také proto jsem stejně jako každý rok, tak i koncem roku 2012 a 

v průběhu začátku roku 2013 jednal s vytipovanými sponzory, jejichž štědré 

příspěvky nám v minulosti umožňovaly uhradit náklady na pořádání sněmů a 

konferencí. Nakonec se v loňském roce podařilo na darech od sponzorů a za 

pronájem stánků na konferenci vybrat celkem 90.000,- Kč, což je sice velmi 

slušný výsledek, ale na druhou stranu to je jen polovina částky z roku 2012. 

Bylo to dáno tím, co jsem predikoval už před dvěma lety. Komora přišla o 

dlouhodobého generálního sponzora a hlavního sponzora. 

 

          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 byl rok 2014. Pár měsíců na to ale padla 

vláda Petra Nečase a to zastavilo i práce na zákonu. 
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          Vedení komory v roce 2013 zasedalo pouze jedenkrát. Bylo to začátkem 

října v Olomouci, kde se zabývalo fungováním a přínosem platební brány PayU, 

hospodařením, plněním rozpočtu 2013, plněním usnesení, vyloučením členů, 

kteří neuhradili členský příspěvek na rok 2013, přípravou letošní 6. Odborné 

konference a přípravou IX. Sněmu KZ ZZS ČR, změnami na webu komory, 

hodnocením událostí uplynulých a výhledy událostí chystaných a další 

administrativou. 

          O obsahu a závěrech zasedání jste byli velmi podrobně informováni 

v aktualitě na webu komory a emailovou poštou. 

 

          V květnu vedení komory připravilo a vydalo dokument KZ ZZS ČR, který 

shrnul a pojmenoval hlavní věci, které naše organizace za osm let své existence 

pro členy, pro NLZP ze ZZS, pro obor a pro profesi udělala. 

 

          V červenci se komoře podařilo vydat už druhý sborník abstrakt 

z konference roku 2013. Poprvé KZ ZZS ČR vydala sborník z konference v roce 

2012. 

 

          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 38 souhlasných stanovisek ke 

vzdělávacím akcím celoživotního vzdělávání, což je o 8 méně, než v roce 2012. 

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, v roce 2012 bylo vydáno 46 souhlasných stanovisek. 

          Za sedm let, respektive za šest a půl roku, kdy můžeme souhlasná 

stanoviska udělovat, jsme udělili celkem 252 souhlasných stanovisek, což je 

v průměru cca 36 souhlasných stanovisek za rok. 

 

          Koncem měsíce března naši komoru v očích odborné a laické veřejnosti 

posílila již zmiňovaná 5. odborná konference, jejíž program měl velmi vysokou 

kvalitu a o které informovala i média. 

 

         V měsíci červnu prezident komory převzal záštitu a byl účasten jako četný 

host na DPP v Ostravě. DPP je soutěž studentů zdravotnických záchranářů. 
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         V měsíci červenci jsme na webu komory zveřejnili a dali k dispozici 

Sborník abstrakt z 5. odborné konference konané na Hrubé Vodě. 

 

          V listopadu byla KZ ZZS ČR jako už každý rok jedním z odborných 

garantů odborné konference Pelhřimovský podvečer, účastnil se viceprezident 

Mgr. Radek Benda. 

 

           Krom webových stránek komory, si získal nesmírnou oblibu i profil 

komory na sociální síti Facebooku. 

 

          Trvalou a celoroční propagaci komory opět zajišťovaly naše webové 

stránky. Jejich průměrná denní návštěvnost začala významně růst, což dokládá 

následující tabulka. Připomenu, že naše webové stránky jsou od roku 2011 

monitorovány a jejich obsah archivován Národní knihovnou České republiky. 

 
Návštěvy/přístupy          dle IP/den     dle IP/rok         přístupy/den       přístupy/rok 

 

2006                                       86                31 485                   3 800                1.387 036 

2007                              273               99 906                   5 587                 2.039 404 

2008                                      329             120 453                   7 101                 2.591 865 

2009                                      287             105 080                   8 298                 3.029 131 

2010                                      286             104 432                   9 480                 3.460 340 

2011                                      362             132 411                 12 130                 4.427 596 

2012                                      382             140 166                 12 072                 4.418 401 

2013                                      515             188 251                 13 031                 4.756 500 

1 – 3/2013                             665                                           17 495 

 

Celkem máme za dobu existence webových stránek již 

 

27.552 219 přístupů k 23. 3. 2014 

 

          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 druhé polovině roku došlo ke změně grafické úpravy webu, byly 

přidány záložky voleb, změněna podoba anket. Aktuality byly rozděleny do 

jednotlivých let apod. Byla také významně změněna administrace, což ocení 

zejména admin. Nicméně i návštěvníci stránek vidí, že v aktualitách se objevuje 

více barev, typů písma apod. Co mě ale trápí je, že už dříve přidanou možnost 

vkládání rychlých komentářů (reakcí) přímo pod články je využíváno naprosto 
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zanedbatelně. Rychlé reakce a polemika na FB komory v tomto ohledu web 

válcuje. Přál bych si, aby návštěvníci našeho webu této možnosti využívali 

v daleko větší míře. 

 

          Začátkem roku 2013 jsme pro vás na web komory umístili i platební bránu 

komory PayU, na které můžete velmi rychle a pohodlně uhradit poplatky, které 

jsou s vaší činností v komoře spojeny. Z vyhodnocení, které bylo provedeno na 

posledním zasedání vedení komory, jsme se shodli, že brána si našla své 

uživatele, že nám pomohla při výběru financí na konferenci a sněm a proto ji 

budeme provozovat i v roce 2014. 

 

 

3. Práce na legislativních změnách 

 

        

          Po roku 2012, který byl pro nás, co se legislativních změn týká naprosto 

přelomový, protože začaly platit zákony o zdravotních službách včetně zákona o 

zdravotnické záchranné službě a jeho prováděcích vyhlášek, byl rok 2013 

legislativně spíše takovou oázou klidu.  I to byl hlavní důvod, proč zástupci 

komory ve složení Bc. Drahomír Sigmund a Bc. Denisa Fertö, DiS jednali za 

celý rok 2013 na MZ ČR jen jednou. Bylo to 7. března 2013 a jednání bylo 

k malé části návrhů v té době připravovaného zákona o NLZP a k činnostem do 

vyhlášky. Bylo to způsobeno tím, že v polovině roku padla vláda Petra Nečase, 

přes léto se nedělo nic a potom byla přechodná vláda Jiřího Rusnoka. 

 

 

 

 

           

Co se v legislativě v roce 2013 směrem k nám událo: 

 

Zákon č. 382/2012 Sb. ze dne 24. října 2012, kterým se mění zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o 

zdravotnické záchranné službě nám od roku 2013 přidal v zákoníku práce týden 

řádné dovolené navíc a do zákona o ZZS vložil ustanovení o odchodném. 

a) V § 215 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 

362/2007 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se na konci odstavce 2 tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:  

 

„i) jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování 

zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené 

týdenní pracovní doby.“.  
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b) V zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se za § 28 

vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:  

 

„§ 28a 

Odchodné 

(1) Zdravotnickému pracovníkovi, který vykonával činnosti při 

poskytování zdravotnické záchranné služby v rozsahu nejméně poloviny 

stanovené týdenní pracovní doby po dobu 15 let a dosáhl věku 50 let, 

přísluší odchodné při skončení pracovního poměru u zaměstnavatele, u 

něhož tyto činnosti vykonával; to neplatí, jestliže jeho pracovní poměr 

rozvázal zaměstnavatel okamžitým zrušením nebo výpovědí z důvodů, pro 

které by s ním mohl pracovní poměr okamžitě zrušit. Pro účely 

odchodného se sčítají veškeré předchozí doby, kdy zdravotnický pracovník 

vykonával činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby v 

rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby; tyto doby lze 

započíst pro účely odchodného pouze jednou.  

(2) Pro účely odchodného se do doby výkonu činností při poskytování 

zdravotnické záchranné služby započte též doba, po kterou zdravotnický 

pracovník vykonával zdravotnické povolání v rozsahu nejméně poloviny 

stanovené týdenní pracovní doby na pracovišti zdravotnického 

operačního střediska nebo jako člen výjezdové skupiny zdravotnické 

záchranné služby po 6. září 1992.  

(3) Základní výše odchodného činí jeden průměrný měsíční výdělek 

zaměstnance, který vykonával činnosti podle odstavce 1. Za každý 

ukončený rok výkonu činností podle odstavce 1 nad dobu 15 let se 

odchodné zvyšuje o jednu třetinu průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance; celková výše odchodného nesmí překročit šestinásobek jeho 

průměrného měsíčního výdělku.  

(4) Odchodné vyplatí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v 

nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy 

nebo platu, pokud se se zdravotnickým pracovníkem nedohodne na 

výplatě v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu 

výplaty.  

(5) Pro účely odchodného se průměrným měsíčním výdělkem rozumí 

průměrný měsíční výdělek zjištěný podle zákoníku práce.  

(6) Odchodné není složkou platu nebo mzdy a nezapočítává se pro účely 

zjišťování průměrného výdělku podle zákoníku práce.“.  
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Vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení vozidel ZZS (zkrácený 

název). Tato vyhláška upravuje a vymezuje zejména vybavení a označení 

sanitních vozidel ZZS. Ustanovení upravující vybavení krom označení vozidel 

ZZS začala platit k 1. dubnu 2013. Ustanovení pro označení sanitních vozidel 

ZZS platí až pro vozidla vyrobená po 1. 1. 2014.  

 

 

 

 

          Závěrem své zprávy o činnosti bych chtěl poděkovat za odvedenou práci 

všem členům předsednictva, které dnes ve svých funkcích po zkráceném 

dvouletém působení končí. Dále bych chtěl poděkovat za odvedenou práci 

členům RKK, kteří ovšem dnešním dnem nekončí, protože před sebou mají ještě 

jeden rok funkčního období. 

 

          Všem nám zde přítomným bych chtěl popřát šťastnou ruku při volbě 

nových orgánů, která nás za chvíli čeká. Poprvé budete volit prezidenta i 

viceprezidenta napřímo. 

 

          Nakonec mi dovolte, abych poděkoval všem členům KZ ZZS ČR za 

organizovanost v profesní komoře. Děkuji jim za to, že si uvědomují, že jen 

aktivním přístupem lze dosáhnout samosprávy své profese. 

 

 

 

Normální je být aktivní,  

profesně organizovaný a svobodný.  

Nenormální je být pasivním členem stáda  

a nechat se sebou orat a vláčet jiné. 
 

 

 

 

 

Vypracoval 

 

 

V Olomouci 29. 3. 2014                                               Bc. Drahomír Sigmund 

                                                                                       prezident KZ ZZS ČR 


