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Inspektor provozuInspektor provozu

• Je zvláštním typem výjezdové skupiny 
zdravotnické záchranné služby.

• Provádí podpůrnou a kontrolní činnost.
• Zřízen od 1. 3. 2014.
• Zajišťován nelékařskými zdravotnickými 

pracovníky pracujícími bez odborného dohledu – 
5 inspektorů provozu (1 inspektor provozu ve 
směně)



Inspektor provozuInspektor provozu

• Nepřetržitý provoz od 1. 9. 2014 (24/7)
• Inspektoři provozu:

– Bc. Vladimír Husárek, DiS.
– Daniel Bartošek, DiS.
– Michal Kroupa, DiS.
– Alexandr Jiráček
– Bc. Denisa Fertö, DiS.



Hlavní činnostiHlavní činnosti

• Podpůrná:
– poskytuje PNP na základě své odborné kvalifikace pro 

výkon práce bez odborného dohledu při neodkladných 
stavech a mimořádných událostech 

– spolupodílí se na řešení těžkých dopravních nehod či 
jiných závažných stavů ve spolupráci s členy 
výjezdových skupin na základě výzvy KZOS, eventuálně 
koordinuje činnosti na místě zásahu, stará se o zajištění 
bezpečnosti na místě zásahu

– spolupodílí se na řešení a likvidaci mimořádných 
událostí – působí na pozici vedoucího zdravotnické 
složky











Hlavní činnostiHlavní činnosti

• Podpůrná:
– řeší konfliktní situace (mezi posádkou, pacientem nebo 

třetí osobou) - cílem je uklidnění situace, při dodržení 
všech zásad zdravotnické etiky, zákonných práv, 
oprávněných požadavků a dbá na bezpečnost všech 
zúčastněných, vede řádnou dokumentaci o proběhlých 
incidentech

– řeší mimořádné události související s provozem ZZS 
JmK (zranění pacienta, napadení posádky, atd.) vede 
o nich dokumentaci, spolupracuje při řešení všech 
dopravních nehod vozidel ZZS, objektivizuje 
eventuální poškození vozidel





Hlavní činnostiHlavní činnosti
• Kontrolní:

– kontroluje činnost posádek ZZS JmK při poskytování 
PNP po celou dobu ošetřovatelského procesu od 
výjezdu do předání ve ZZ 

– sleduje náležitou odbornou úroveň poskytované péče
– sleduje dodržování interních předpisů ZZS JmK a 

zákonných norem vztahujících se k hlavní činnosti 
organizace

– sleduje dodržování hygienicko – epidemiologického 
řádu



Další činnostiDalší činnosti
• Podpůrná:

– asistuje při součinnostních zásazích složek IZS
– spolupracuje při sepsání záznamu o pracovním úrazu 

zaměstnance, který vede k pracovní neschopnosti, 
zajišťuje fotodokumentaci místa úrazu

– spolupracuje při zabezpečení vyúčtování a plateb od 
samoplátců za výkony poskytnuté ZZS JmK na místě 
zásahu či ve zdravotnickém zařízení – platby platebním 
terminálem

– spolupracuje při identifikaci u osob bez známé totožnosti 
ve spolupráci s PČR a ZZ

– spolupracuje při zajištění provozu na základě aktuálních 
potřeb organizace (na základě výzvy KZOS) – mimořádné 
situace



Další činnostiDalší činnosti
• Podpůrná

– spolupracuje při zajištění péče u mimořádné události - 
zjištění vysoce nakažlivé nákazy ve spolupráci s biohazard 
týmem organizace

– spolupodílí se na zajištění psychologické intervenční 
služby na území kraje ze strany ZZS JmK (transport 
psychologického interventa na místo události)

– spolupracuje na logistickém zajištění velkých zásahů a 
akcí ZZS JmK

– zprostředkovává předání pomůcek a dalšího standardního 
vybavení vozů ZZS JmK na místo určení



Další činnostiDalší činnosti

• Kontrolní:
– sleduje vedení zdravotnické dokumentace

– kontroluje vybavení léků a SZM, včetně expirací, funkčnost a 
stav zdravotnických přístrojů a pomůcek, pořádek a čistotu 
v prostorách výjezdových stanovišť a vozidlech ZZS JmK

– pořizuje fotodokumentaci či audiovizuální záznamy veškeré 
činnosti, která souvisí s činností ZZS JmK

– provádí namátkovou orientační zkoušku na přítomnost 
alkoholu a drog u zaměstnanců organizace 



Doplňková činnostDoplňková činnost

• propaguje a reprezentuje ZZS JmK na veřejnosti, dbá 
vždy o dobré jméno organizace

• spolupracuje na akcích spolupořádaných  ZZS JmK, 
koordinuje provoz týmů v rámci těchto akcí

• spolupodílí se na vzdělávání v rámci organizace i 
směrem k veřejnosti

• šíří povědomí o institutu inspektora provozu

• spolupracuje při adaptačním procesu nových 
zaměstnanců

• spolupracuje při vytváření interních předpisů organizace



Vybavení IPVybavení IP
• vozidlo – RV (zdravotnické vozidlo) – 60/52
• standartní výjezdové vybavení vozidla ZZS
• taška  pro MU, megafon
• GPS navigace, notebook (příjem všech výzev)
• fotoaparát, diktafon, videokamera
• platební terminál
• speciální pomůcky pro ochranu před infekcí
• náhradní zdroj osvětlení
• vymezovací páska, bezpečnostní silniční kužely, disky
• potřebná dokumentace, kompletní záložní dokumentace
• náhradní sada pro mobilní zadávání dat
• startovací kabely
• alkohol tester - Draëger

























Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Bc. Vladimír Husárek, DiS.
Vedoucí inspektor provozu
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292
e-mail:  husarek.vladimir@zzsjmk.cz


