Prohlášení k odvolání z funkce ředitele ZZS LK
Dnes v 9.00 hodin mě hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že včera rozhodla Rada
Libereckého kraje o mém odvolání z funkce ředitele ZZS LK k 31. 8. 2017. Jako důvod uvedl
vyhlášení výběrových řízeních na ředitele organizací v resortu zdravotnictví. Z tiskové zprávy
zveřejněné na stránkách Libereckého kraje se ale dozvídám o nedostatečném manažerském
vedení včetně komunikace směrem k zaměstnancům, nesystémovém plánování investičních akcí
anebo nastavení mezd zaměstnanců nad celorepublikový průměr.
První dva z uvedených důvodů považuji za velmi vágní a nepodložené konkrétními argumenty.
K otázce investic hejtman uvádí (cit.): „Je připravena řada nových investic do autoparku
a výjezdových základen a my potřebujeme, aby se na nich začalo konečně intenzivně pracovat,“
s čímž vesměs souhlasím. Dlouhodobý i krátkodobý plán investic pravidelně předkládáme
zřizovateli a aktualizujeme jej, všechny investice plánované pro rok 2017 jsou ve stadiu přípravy
projektové dokumentace, probíhajícího výběrového řízení, případně jsou již realizovány. Pořadí
realizace jednotlivých akcí se pochopitelně přizpůsobuje také možnostem jejich financování
z dotačních zdrojů, jejichž vyhlašování lze z pozice ředitele záchranné služby jen těžko ovlivnit.
Platy zdravotnických pracovníků ZZS LK jsou sice nad republikovým průměrem mezd ve
zdravotnictví, nicméně v těchto relacích se v rámci zdravotnictví jako celku pohybují všechny
záchranné služby v ČR. I přes údajně nadprůměrné ohodnocení se stále nedaří naplnit
např. 18,83 úvazků lékařů.
ZZS LK trpí střídáním ředitelů, jejichž funkční období nepřesahuje v průměru 3 roky, což
významně destabilizuje běžný chod i rozvoj tak významné organizace, jakou záchranná služba
beze sporu je. Zůstává otázkou, jaké jsou priority zřizovatele ve vztahu k záchranné službě,
jestliže provozní příspěvek je nejnižší v porovnání s ostatními záchrannými službami v ČR.
Podle mého názoru by měly být objektivním ukazatelem reálného stavu ZZS LK právě závěry
auditu objednaného zřizovatelem, který byl zaměřen na komplexní hodnocení vývoje a současné
situace. Ze závěrečné zprávy auditu cituji:
• "Hospodaření ZZS LK se v ověřovaných letech (2014-2016) výrazně zlepšilo.
• Ze všech krajů čerpala ZZS LK nejnižší příspěvek zřizovatele.
• Oproti výsledkům auditu 2013 lze hovořit o zásadně pozitivním obratu v
hospodaření ZZSLK ve srovnání s ostatními zdravotnickými záchrannými
službami."
Zpráva auditora je zveřejněna na webu ZZS LK, v záložce Pro veřejnost/zveřejňované
informace/Dokumentace ZZS LK, název souboru "Audit 2017".
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