
 

 

 

Usnesení XII. Sněmu KZ ZZS ČR ze dne 21. 9. 2017 

 

 

Zahájení XII. Sněmu KZ ZZS ČR 

Prezidentka KZ ZZS ČR Mgr. Marinella Danosová přivítala delegáty XII. sněmu a 9. odborné 

konference. Informovala účastníky o programu dne. Komentátorem sněmu byl pověřen 

Mgr. Vladimír Jarušek.  

 

1. Schválení programu sněmu KZ ZZS ČR 
 
Účastníkům sněmu byl přednesen program sněmu KZ ZZS ČR. 
Program byl jednomyslně schválen. 
 
 

2. Volba pracovních orgánů sněmu: 
- určení zapisovatele a navrhovatele a ověřovatele zápisu s funkcí návrhové komise ve 

složení (1 + 1) 
 

Zapisovatelem byl navržen PhDr. Petr Matouch, ověřovatelkou zápisu byla navržena Bc. Ivana 
Rokosová. 
 
Jednomyslně schváleno.  
 

- volba volební komise (1 + 1) 
 

Členy volební komise byli navrženi Bc. Drahomír Sigmund a Mgr. Radomír Vlk.  
 
Jednomyslně schváleno.  
 
 

3. Shrnutí činnosti KZ ZZS ČR za rok 2015 - 2017 

Vystoupení prezidentky KZ ZZS ČR – Přednesení zprávy o činnosti za rok 2015 -2017  
 
Prezidentka KZ ZZS ČR Mgr. Marinella Danosová shrnula a vyhodnotila dříve stanovené vize pro 
období 2015 – 2020. Stěžejní body: 

- jednokolejnost vzdělávání zdravotnických záchranářů 
- navržení a podpora navazujícího magisterského studia ZZ 
- problematika zvyšování kvalifikace a kompetencí řidičů vozidel ZZS, vč. finančního 

ohodnocení 



- příprava nového konceptu specializace UM ve spolupráci s MZ ČR a VC ZZS HMP, 
umožnění studia specializace absolventům ZZ pracujících mimo ZZS, možnosti 
financování specializace 

- podíl na přípravě legislativních změn  
- zvýšení benefitů zaměstnanců ZZS daných legislativou (náhrada za újmu) – žádost 

zaslána na MZ ČR 
- navázání spolupráce s AZZS ČR, MUDr. Slabý. Kontakt se zahraničními profesními 

organizacemi 
- rozšíření členské základny KZ ZZS ČR – úkol pokračuje 

 
 
Diskuse ke zprávě o činnosti 
 
Bc. Denisa Šrotířová doporučila zveřejnit prezentaci o činnostech KZ ZZS veřejnosti prostřednictvím 
webových stránek. 
Pavel Milota (student VoŠ) upozornil na nedostatečnou informovanost studentů oboru ZZ o 
činnostech KZ ZZS ČR, vč. nízké informovanosti o připravovaných legislativních změnách.  
 
Mgr. Vladimír Jarušek navrhnul za vlastní úkol oslovení všech vzdělávacích institucí zajišťujících 
přípravu ZZ s informací o KZ ZZS ČR, činnostech a možnostech členství studentů a vyučujících.  
 
 

4. Přednesení zprávy o hospodaření za rok 2016  
 
Mgr. Josef Škroch přednesl zprávu o hospodaření 2016. Věnoval se problematice členské základny 
a placení členských příspěvků. Stanovený cíl získání sponzorů byl splněn.  
 
Diskuse ke zprávě o hospodaření. 
 
Bez připomínek účastníků. 
 

 
5. Přednesení návrhu rozpočtu KZ ZZS ČR na rok 2017 

 
Mgr. Josef Škroch přednesl návrh rozpočtu pro rok 2017. Upozornil na snižující se příjem z členských 
příspěvků a ze sponzorských darů. Vydávání souhlasných stanovisek se s ohledem na novou 
legislativu již nepředpokládá.  
 
Diskuse k návrhu rozpočtu na rok 2017  
 
Bc. Drahomír Sigmund navrhl úpravu rozpočtu pro rok 2017 – navýšení položky pro reklamní a 
propagační materiály o 10 tis. Kč na 20 tis. Kč a snížení cestovních náhrad ze 70 tis. Kč na 60 tis. Kč. 
Výsledná částka zůstává beze změn. O návrhu se bude hlasovat. 
 
 

6. Schválení rozpočtu na rok 2017   
 
Návrh byl jednohlasně přijat vč. úpravy Bc. Sigmunda. 
 
 
  

 



7. Volba prezidenta na období 2017 – 2020 

Bc. Drahomír Sigmund, jako člen volební komise, informoval účastníky o způsobu volby prezidenta 

KZ ZZS ČR, potřebné nadpoloviční většině přítomných členů KZ ZZS ČR pro zvolení kandidáta. 

Z případně navržených kandidátů jsou vyloučeni členové Revizní a kontrolní komise, členové volební 

komise a studenti. 

Mezi delegáty proběhla diskuze o možnostech jednotlivých případných kandidátů.  

Mezi volitelnými členy byl s možností kandidatury osloven mj. Bc. Tomáš Ježek, který kandidaturu 

přijal. V tajném hlasování byl prezidentem KZ ZZS ČR pro následující období zvolen 

 

Bc. Tomáš Ježek ze ZZS KHK 

obdržel 59 % hlasů 

 

8. Volba viceprezidenta na období 2017 – 2020 

Kandidaturu přijali Bc. Denisa Šrotířová a Mgr. Vladimír Jarušek. 

V tajném hlasování byl pro následující období viceprezidentem zvolen  

 

Mgr. Vladimír Jarušek ze ZZS JMK 

obdržel 66 % hlasů 

 

9. Volba členů předsednictva  

Kandidaturu do předsednictva přijali: Mgr. Martin Spurný, Bc. Denisa Šrotířová, David Klouček, DiS. 

Hlasování: 

Mgr. M. Spurný – obdržel 100 % hlasů  

Bc. D. Šrotířová – obdržela 92 % hlasů  

D. Klouček – obdržel 75 % hlasů  

 

V tajném hlasování byli pro následující období jako člen předsednictva KZ ZZS ČR zvoleni  

 

Mgr. Martin Spurný ze ZZS HMP 

Bc. Denisa Šrotířová ze ZZS JMK 

David Klouček, DiS. z ASČR 



 

10. Návrhy delegátů sněmu 

 

a) Mgr. Marinella Danosová navrhla k diskuzi případ zpětného přijetí členů KZ ZZS ČR na jejich 
žádost, kterým bylo dříve členství ukončeno na základě jejich rozhodnutí bez nutnosti 
zpětného dohrazení členského příspěvku za dobu nečlenství. 

 
Nově zvolený prezident KZ ZZS ČR Bc. Tomáš Ježek navrhnul delegátům sněmu vyhlásit generální 
amnestii na zpětné uhrazení členských příspěvků dříve registrovaným členům KZ ZZS ČR, kteří 
v minulosti Komoru z jakéhokoliv důvodu opustili a zvažují obnovení členství. Trvání amnestie na 
členské příspěvky trvá do 28. února 2018. Obnovení členství je možné na základě uhrazení ročního 
členského příspěvku, který v případě uhrazení v období říjen 2017 – únor 2018 bude sloužit jako 
členský příspěvek i pro rok 2018. 
Členům KZ ZZS ČR, kteří již mají uhrazen členský příspěvek pro rok 2017, se prodlužuje platnost 
členství do konce roku 2018, bez nutnosti hradit členský příspěvek v roce 2018. V případě 
předplacení členství pro další období se tato platba posunuje na následující období. Následující řádná 
platba bude probíhat v roce 2019. 
 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

b) Delegáti sněmu pověřili viceprezidenta KZ ZZS ČR Mgr. Vladimíra Jaruška k zahájení výrazné 
propagace KZ ZZS ČR směrem ke všem studentům oboru Zdravotnický záchranář. 

 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

c) Delegáti sněmu zavazují předsednictvo KZ ZZS ČR k neprodlenému zahájení intenzivních 
kroků ke zvrácení stávajícího znění odst. 4 § 18 v novele zákona č. 96/2004 Sb. ve smyslu 
povinnosti praxe u intenzivního lůžka / na urgentním příjmu před přijetím na ZZS do pozice ZZ 
pracujícího bez odborného dohledu. Současně tuto skutečnost zahrnout do informační 
kampaně směrem ke studentům oboru ZZ. 

 
Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

11. Hlasování o usnesení delegátů sněmu 
 

 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 
 
 


