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1. Dokumentace a zajištění chodu KZ ZZS ČR 

 

 

          Během roku 2014 bylo nově zaregistrováno 26 řádných členů, což je proti 

roku 2013 o 8 méně. Členství naopak ukončilo (většině bylo ukončeno) 36 

členů, což je o 4 více, než v roce 2013. Tím došlo k faktickému poklesu členské 

základy o 10 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, za rok 

2012 naopak 9 členů ubylo a v roce 2013 došlo k nárůstu o 2 členy  

 

          Za dobu trvání organizace došlo k meziročnímu úbytku členů jen potřetí, a 

to v roce 2008, kdy došlo k úbytku členů o 26 řádných členů, v roce 2012, kdy 

došlo k úbytku 8 členů v roce 2014, kdy se počet členů meziročně snížil o 10. 

Ke konci roku 2014 činila členská základna komory celkem 234 členů.  

 

          K dnešnímu dni má komora celkem 242 řádných členů a jednu čestnou 

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

 

MUŽI                                                                                                                160 

ŽENY                                                                                                                  82 

CELKEM                                                                                                         242 

 

 

Členská základna k 12. 3. 2014 

 

Olomoucký kraj …………….…..….. 91 členů ………………..………  37,61 % 

Středočeský kraj …………………....  35 členů ……………..………..   14,46 % 

Hlavní město Praha ……………...…  29 členů ………………..……..   11,98 % 

Moravskoslezský kraj ………….…..   21 členů ……………..….…….     8,68 % 

Pardubický kraj …….……………....  13 členů ………………....…….     5,37 % 

Zlínský kraj …………………..….....  12 členů …………….….…...…    4,96 % 

Jihomoravský kraj …………..…...…  10 členů …………….……....…    4,13 % 

Plzeňský kraj ……………..….…..….   7 členů ……………….….....…   2,89 % 

Ústecký kraj …………………..…….   7 členů ……………….….……    2,89 % 

Kraj Vysočina ……………………..… 6 členů …………………..….. .    2,48 % 

Jihočeský kraj ……………….……..... 5 členů …………………...…...    2,07 % 

Královehradecký kraj ………….……  4 členy …………….…….…….   1,65 % 

Liberecký kraj ………………..……..   2 členy …………….…….……    0,83 % 

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

 

CELKEM Česká republika…...…. 242 členů ………………..…..... 100,00% 
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          Od založení komory bylo registrováno celkem 495 členů a komoru 

postupně opustilo 253 členů. Z toho vyplývá, že každoročně ukončí členství cca 

25 členů a cca 50 nových členů se přihlásí. Průměrný roční přírůstek tak činil 25 

členů. 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 2005 až 2015 

2005 29 0 29 

2006 134 -5 129 

2007 66 -9 57 

2008 27 -53 -26 

2009 56 -30 26 

2010 48 -27 21 

2011 31 -18 13 

2012 36 -44 -8 

2013 34 -31 3 

2014 26 -36 -10 

2015 8 0 8 

Celkem 495 -253 242 

  

 

          Během měsíců ledna, února a března 2014 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 2014 velmi intenzivně pracovalo na zajištění IX. 

Sněmu KZ ZZS ČR, který byl už pošesté za sebou dvoudenní, protože byl 

spojen s 6. odbornou konferencí KZ ZZS ČR na téma „Problémy ZZS v ČR a 

hledání východisek“. Jedinou vadou na kráse bylo, že mnozí pozvaní hosté za 

sebe poslali náhradníky nebo se nezúčastnili vůbec a ještě svoji potvrzenou 

účast zrušili na poslední chvíli. 

 

         Akce se v loni po roce opět vrátila na Hotel Hesperia v Olomouci. Loňská 

konference a sněm byly podruhé za sebou zpoplatněny a konference byla také 

podruhé za sebou otevřena i pro nečleny komory. Členové komory ale opět měli 

zvýhodněnou cenu. Zpoplatnění a otevření se odborné veřejnosti znamená 

velkou administrativní zátěž navíc, ale na druhou stranu to šetří nemalé finanční 

prostředky komoře. Zvýšenou administrativní zátěž z velké části na svých 

bedrech nesl Bc. Pavel Lampa, člen RKK. 

 

          Z výčtu členské základny, kterou jsem přednesl na začátku sdělení je 

naprosto zřejmé, že finance vybrané na členských příspěvcích mohou pokrýt jen 

velmi omezený běžný chod komory. Na uspořádání vzdělávacích akcí to už ale 
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není. I proto jsme byli nuceni akce komory alespoň částečně zpoplatnit a také 

proto jsem stejně jako každý rok, tak i koncem roku 2013 a v průběhu začátku 

roku 2014 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 95.000,- Kč, což je sice velmi slušný 

výsledek a o 5 tisíc víc než v roce 2013, ale na druhou stranu to je jen polovina 

částky z roku 2012.  

           

          Vedení komory v roce 2014 zasedalo celkem třikrát. Hned po skončení 

loňského IX. Sněmu KZ ZZS ČR zasedlo vedení komory poprvé, ale jen krátce 

v novém složení předsednictva.  Druhé zasedání vedení proběhlo v měsíci říjnu 

ve Staškově, což je kousek nad Prahou. Na tomto zasedání se vedení zabývalo 

fungováním a přínosem platební brány PayU, hospodařením, plněním rozpočtu 

2014, plněním usnesení, financováním specializace v oboru Urgentní medicína 

pro zdravotnické záchranáře, projektem GIS BS, vyloučením členů, kteří 

neuhradili členský příspěvek na rok 2014, přípravou letošní 7. odborné 

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

hodnocením událostí uplynulých a výhledy událostí chystaných a další 

administrativou. Třetí, tentokrát mimořádné zasedání vedení proběhlo v prosinci 

v Brně, kde se řešila situace a další postup po rezignacích prezidenta a 

viceprezidenta na své funkce. 

 

          O obsahu a závěrech všech zasedání jste byli velmi podrobně informováni 

v aktualitách na webu komory a emailovou poštou. 

 

 

          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. 

 
VYŘÍZENÉ EMAILY ZA 10 LET 

Celkem 10 let 18000 

průměr 1 rok 1800 

průměr 1 měsíc 150 

průměr 1 den 5 

průměr 1/5 min 90000 

  hodin 1500 

  dnů 62,5 

8 hod/D dnů 187,5 

  měsíce 6,25 
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2. Propagace KZ ZZS ČR (oslovení odborné veřejnosti) 

 

 

          V uplynulém roce KZ ZZS ČR vydala 41 souhlasných stanovisek ke 

vzdělávacím akcím celoživotního vzdělávání, což je o 3 více, než v roce 2013. 

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 a 

v roce 2013 38 souhlasných stanovisek. 

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

stanoviska udělovat, jsme udělili celkem 315 souhlasných stanovisek, což je 

v průměru cca 42 souhlasných stanovisek za rok. 

 

SOUHLASNÁ STANOVISKA 

2005 0                             -   Kč  

2006 0                             -   Kč  

2007 5                2 000,00 Kč  

2008 49                2 000,00 Kč  

2009 36                2 500,00 Kč  

2010 44                1 000,00 Kč  

2011 34                             -   Kč  

2012 46                8 000,00 Kč  

2013 38                5 000,00 Kč  

2014 41                1 000,00 Kč  

2015 22                             -   Kč  

Celkem 315              21 500,00 Kč  

 

          Koncem měsíce března naši komoru v očích odborné a laické veřejnosti 

posílila již zmiňovaná 6. odborná konference, jejíž program měl i přes výše 

popsané obtíže velmi vysokou kvalitu a o které informovala i média. 

 

         V měsíci květnu prezident komory převzal záštitu a byl spolu 

s viceprezidentem Davidem Kloučkem a členkou předsednictva Bc. Denisou 

Fertö účasten na Poháru zdravotnických záchranářů v Srní na Šumavě, který 

pořádala Západočeská univerzita v Plzni jako soutěž studentů zdravotnických 

záchranářů. Hlavními organizátory akce jsou členové KZ ZZS ČR Mgr. Eva 

Pfefferová a Bc. Ondřej Brzoň. 

 

           Krom webových stránek komory, si získal nesmírnou oblibu i profil 

komory na sociální síti Facebooku, o který se stará Ing. David Machálek. 

          Trvalou a celoroční propagaci komory opět zajišťovaly naše webové 

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

2014                                      683             249 429                 15 917                 5.809 719 

 

Celkem máme za dobu existence webových stránek již 

 

33.491 441 přístupů k 22. 3. 2015 

 

          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. 

 

3. Práce na legislativních změnách 

 

          V roce 2014 se vedení komory zaměřilo na tři hlavní úkoly, které spadají 

do problematiky návrhů na změnu legislativy. 

 

1. Zajištění financování specializace oboru Urgentní medicína - v měsíci 

únoru jsme v této věci oslovili MZ ČR, ale ke schůzce nedošlo. Proto vedení 

komory následně v dubnu oslovilo předsedu AZZS ČR pana MUDr. Marka 

Slabého, aby nám pomohl přesvědčit členy AZZS ČR a MZ ČR k alokaci 

alespoň 10% financí z prostředků určených na krizovou připravenost což by 

bylo cca 10.250 000,- Kč, které by zajistily každoroční možnost studia 

specializace pro cca 50 zdravotnických záchranářů. Což by během 10 let 

zajistilo cca 20% podíl specializovaných záchranářů v systému PNP. Tato akce 

probíhá dál a čekáme k této věci jednání MZ ČR, které by mělo proběhnout dne 

8. dubna 2015. 

 

2. Obnovení příplatku za práci ve ztíženém prostředí - v měsíci říjnu jsme i 

v souvislosti s virem Ebola opět oslovili ministra zdravotnictví se žádostí o 
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obnovení příplatku za práci ve ztíženém prostředí pro pracovníky výjezdových 

posádek ZZS. Na webu komory jsem vás informoval, že po průtazích MZ ČR a 

urgencích z naší strany se nám na konci roku dostalo z MZ ČR odpovědi, která 

nás ovšem nepotěšila. Ministerstvo zdravotnictví se s naším návrhem 

neztotožnilo a ve svém vyjádření uvedlo, že ačkoliv vozidla a základny ZZS 

vybavujeme OOPP proti vysoce nakažlivým nemocem (VNN) a transportními 

prostředky pro transport pacientů s VNN, je vyloučeno, že bychom se s pacienty 

zasaženými VNN setkali. 

 

3. Národní strategie pro vzdělávání NLZP v letech 2015 až 2020 – v měsíci 

listopadu naopak nás oslovilo MZ ČR, abychom připravili strategii vzdělávání 

pro zdravotnické záchranáře a řidiče vozidel ZZS. Materiál, se kterým jsme vás 

seznámili na webu komory i v emailu jsme v prosinci předali na MZ ČR. 

 

          Z bodu 2. je cítit jistá pachuť či hořkost. Každým rokem stále více cítím, 

že jsou NLZP u ZZS a zejména zdravotničtí záchranáři stále více systémem 

využíváni až zneužíváni. Konec konců i to jsem napsal v jedné z aktualit, kde 

jsem uvedl, že „NLZP na ZZS jsou nedocenění dělníci PNP“. 

 

          Závěrem své zprávy o činnosti bych chtěl poděkovat za odvedenou práci 

všem členům RKK, které dnes ve svých funkcích po tříleletém působení končí.  

 

          Všem nám zde přítomným bych chtěl popřát šťastnou ruku při volbě 

nových orgánů, která nás za chvíli čeká. Budeme v přímé volbě volit prezidenta, 

viceprezidenta, předsedu RKK a další členy RKK. 

 

          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 24. 3. 2015                                               Bc. Drahomír Sigmund 

                                                                                       prezident KZ ZZS ČR 


