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1. PROFIL ORGANIZACE 
 
 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
(ZZSÚK, p. o.) 
Sociální Péče 799/7A 
400 11 Ústí nad Labem 
 
 
IČO: 00829013 
tel: 475 234 111 
fax: 475 234 532 
mail: deyl.ilja@zzsuk.cz 
web: www.zzsuk.cz 
 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je zřízena Ústeckým krajem 
jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační 
a hospodářský celek s právní subjektivitou. 
 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje vystupuje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. 
 
 
Na základě usnesením č. 52/22/2003 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 17. 12. 
2003 bylo v souladu s § 27, odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů schváleno sloučení příspěvkové organizace Zdravotnická 
záchranná služba Děčín, Zdravotnická záchranná služba Žatec a Zdravotnická 
záchranná služba Teplice s přejímající příspěvkovou organizací Územní středisko 
záchranné služby v Ústí nad Labem p. o. ke dni 1. 1. 2004. Majetek, práva a závazky 
zanikajících příspěvkových organizací dnem sloučení přešly na přejímající 
příspěvkovou organizaci ÚSZS v Ústí nad Labem, p. o. Současně Rada Ústeckého 
kraje usnesením č. 2/82/2003 rozhodla o změně názvu Územního střediska 
záchranné služby v Ústí nad Labem, p. o. na  Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje. p. o. se sídlem Sociální péče 799/7A , 400 01 Ústí nad Labem. 
  
Usnesením č. 132/105/2004 Rada Ústeckého kraje souhlasila se způsobem 
dokončení záměru sjednocení zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji 
úpravou řešení organizačního uspořádání výjezdových stanovišť Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, a to rozšířením o 
výjezdové stanoviště Litoměřice, dosud provozované zdravotnickým zařízením 
Městská nemocnice Litoměřice, a rozšířením o výjezdová stanoviště v Roudnici nad 
Labem a Lovosicích, dosud provozovaných zdravotnickým zařízením Podřipská 
nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem, spol. s r. o. , a to s účinností od 1. 
ledna 2005.  
 
Sloučením výše uvedených součástí a vznikem ZZS ÚK, p. o. byl nastartován řetěz 
postupných změn, který povede k vytvoření kompaktní organizace, která bude 
poskytovat PNP na území celého Ústeckého kraje. Jejím úkolem je především  
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poskytovat péči dostupnou, kvalitní a srovnatelnou pro všechny obyvatele Ústeckého 
kraje.  
 
Za tímto účelem byla vytvořena nová organizační struktura Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje. Organizace je členěna na oblastní střediska – Ústí nad 
Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Žatec, Most a Chomutov.  
 
 
 
 
Přehled oblastních středisek 
 
 

1. Oblastní středisko Děčín 
Výjezdové stanoviště Děčín 
Výjezdové stanoviště Česká Kamenice 
Výjezdové stanoviště Rumburk 
Výjezdové stanoviště Velký Šenov 
 

2. Oblastní středisko Chomutov 
Výjezdové stanoviště Chomutov 
Výjezdové stanoviště Jirkov 
Výjezdové stanoviště Kadaň 
Výjezdové stanoviště Vejprty 
 

3. Oblastní středisko Litoměřice 
Výjezdové stanoviště Litoměřice 
Výjezdové stanoviště Roudnice 
Výjezdové stanoviště Lovosice 
 

4. Oblastní středisko Most 
Výjezdové stanoviště Most 
Výjezdové stanoviště Litvínov 
Krajské zdravotnické operační středisko 
 

5. Oblastní středisko Teplice 
Výjezdové stanoviště Teplice 
Výjezdové stanoviště Bílina 
 

6. Oblastní středisko Ústí nad Labem 
Výjezdové stanoviště Ústí nad Labem + Letecká záchranná služba 
Krajské zdravotnické operační středisko 
 

7. Oblastní středisko Žatec 
Výjezdové stanoviště Žatec 
Výjezdové stanoviště Louny 
Výjezdové stanoviště Podbořany 
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Oblastní střediska 
jsou organizačními jednotkami ZZS ÚK, p. o. Tyto organizační jednotky nemají právní 
subjektivitu.V čele oblastního střediska  jsou příslušní vedoucí pracovníci (vedoucí 
lékař OS a vedoucí záchranář OS). Oblastní střediska zajišťují základní servis a 
přímé řízení pracovníků výjezdových  stanovišť v příslušné spádové oblasti. 
      
Výjezdová stanoviště   
Výjezdovým stanovištěm se rozumí stanoviště prostředků RLP, RZP, LZZS  a 
zdravotnických výjezdových skupin. Odtud jsou realizovány primární a sekundární 
výjezdy  nebo vzlety ZS.  
 
Krajská zdravotnická operační střediska   
Krajská zdravotnická operační střediska nepřetržitě a bezprostředně řídí činnost 
výjezdových skupin ZZS ÚK, p. o. a integrují činnost  všech  článků přednemocniční 
neodkladné péče ve spádové oblasti Ústeckého kraje v nepřetržitém  provozu. 
Činnost zdravotnického operačního střediska zajišťují zdravotničtí pracovníci.  
Krajské zdravotnické operační středisko (Ústí nad Labem, Most): 
* přijímá nepřetržitě tísňové výzvy k poskytnutí PNP, které vyhodnocuje a podle 

stupně naléhavosti a závažnosti stavu rozhoduje o nejvhodnějším způsobu 
poskytnutí PNP,  

* ukládá po vyhodnocení tísňové výzvy podle stupně naléhavosti a konkrétní 
provozní situace úkoly jednotlivým výjezdovým skupinám zdravotnické 
záchranné služby (dále jen ZZS), popřípadě praktickým lékařům, lékařské 
službě první pomoci nebo dopravní zdravotnické službě, které jsou trvale zálo- 

 hou ZZS,  
* soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče, 

která podle potřeby vyzývá k přijetí postiženého,  
* shromažďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu PNP ve spádové oblasti a vede o 

své činnosti předepsanou dokumentaci,  
*  organizuje, řídí a zajišťuje ve své spádové oblasti dopravu raněných, 

nemocných a rodiček,  
* koordinuje a zabezpečuje realizaci přepravních činností v rámci 

transplantačního programu, přepravu léků, krve a jejích derivátů nebo 
odborníků potřebných k poskytování neodkladné péče,  

* zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného neštěstí nebo 
katastrofy svolání určených pracovníků, udržuje spojení se všemi 
zúčastněnými, organizuje rychlý výjezd potřebných sil a prostředků, vyzývá 
oddělení nemocnic k připravenosti na příjem většího  počtu  postižených,  akti- 
vuje v případě potřeby havarijní plán příslušného území, vyžaduje součinnost 
zdravotnických zařízení, zdravotnické služby civilní obrany, policie a 
hasičských sborů, vyhodnocuje všechny související informace, zabezpečuje 
jejich předání a realizaci potřebných opatření,  

* řídí v součinnosti se zdravotnickými operačními středisky určeného území 
nasazení letecké záchranné služby,  

* organizuje v určeném vyšším územním celku některé specializované činnosti, 
zejména sekundární výkony, dopravu nemocných a raněných v podmínkách 
PNP ze zahraničí do České republiky a vyžaduje součinnost při hromadných 
neštěstích a katastrofách.  
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Výjezdové skupiny 
Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny, které mají povahu : 
 
a) skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná 

posádka složená z řidičů-záchranářů ZZS nebo středních zdravotnických 
pracovníků-záchranářů,z nichž jeden je vedoucím skupiny, 

 
b) skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) s nejméně tříčlennou posádkou, 

jejímiž členy jsou pracovníci uvedení pod písmenem  a) a dále lékař, který je 
současně vedoucím skupiny, 

 
c) skupiny letecké záchranné služby (LZS), v níž zdravotnická část posádky je 

nejméně dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. 
                            
Výjezdové skupiny používají ke své činnosti speciálně upravené a vybavené 
pozemní nebo vzdušné dopravní prostředky, pracovní oděv a další potřeby pro výkon 
odborné činnosti. 
Činnost výjezdových skupin probíhá v nepřetržitém provozu a má charakter činnosti 
u lůžka neodkladné a rizikové práce. 
 
 
 
 
Výjezdové skupiny zabezpečují : 
* primární výkony, jimiž se rozumí realizace požadavků zdravotnického 

operačního střediska k poskytování PNP včetně jízdy, popřípadě letu 
k postiženému, jeho vyšetření a ošetření, doprava do nejbližšího vhodného 
nebo smluvně zajištěného zdravotnického zařízení podle stupně postižení 
zdravotního stavu a spolupráce při akutním příjmu postiženého, 

* sekundární výkony, jimiž se rozumí doprava raněných, nemocných a rodiček  
v podmínkách přednemocniční  neodkladné péče mezi zdravotnickými 
zařízeními po předchozí dohodě příslušných zařízení, 

* likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných 
mimořádných situací v přednemocniční fázi,  

* při souběhu požadavků a omezeném počtu sil a prostředků má zabezpečení 
primárních výkonů přednost před zabezpečením výkonů sekundárních,  

* vyšetření a ošetření výjezdová skupina neposkytne v těch případech, kdy by 
jejich provedení vážně ohrozilo zdraví nebo život členů skupiny, 

* o své činnosti vede výjezdová skupina zvláštní dokumentaci, 
* v rámci neodkladné péče (NP) při ohrožení života dopravu lékaře ke 

specializovanému a nezbytnému výkonu, event. i dopravu krve a jejich 
derivátů, léčiv, 

* dopravu tkání a orgánů k transplantaci. 
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Geografické rozložení výjezdových míst 
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Organizační struktura 
 

ZZS ÚK, p.o. se člení na: 
 

ÚSEK   ŘEDITELE  
 Ředitel 

 - interní auditor 
 - útvar krizového řízení 
 

EKONOMICKÝ   ÚSEK  
 Ekonomický náměstek 

 - vedoucí personálně mzdového oddělení 
 - personálně mzdoví referenti 
 - hlavní účetní 
 - vedoucí účtárny oblastního střediska 
  - účetní 
 - referent specialista 
 - spisový referent 
 

TECHNICKÝ   ÚSEK 
      Technický náměstek 

 - vedoucí technik dopravy a spojů 
 - technik dopravy a spojů 
 - vedoucí IT 
            - referent IT 
 - vedoucí DRNR 
            - referent odbytu 
            - vedoucí referenti dopravy 
                      - dispečeři 
                      - řidiči 
                      - sanitáři 
 -    vedoucí autodílny 
            - automechanici 
            - vrátní 
            - skladový referent 
 

ÚSEK   NELÉKAŘSKÝCH   PROFESÍ 
 Náměstek pro nelékařské profese 
 - koordinátor psychosociální intervenční služby 

- vedoucí záchranáři  
- vedoucí operátoři KZOS 
             - záchranáři vč. operátorů KZOS 
             - řidiči 
 

ÚSEK   LÉČEBNĚ   PREVENTIVNÍ   PÉČE 
 Náměstek pro léčebně preventivní péči 

            -   vedoucí lékaři 
            -   vedoucí lékař KZOS 

            - lékaři 
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Doprava raněných nemocných a rodiček  (DRNR) 
 
Je součástí  ZZS ÚK,p.o. (OS ZZS ÚK,p.o. Ústí n.L., Děčín, Teplice, Louny) a 
zajišťuje dopravu raněných, nemocných a rodiček. Doprava  raněných a nemocných 
je odborná zdravotnická činnost, jejíž náplní je zajištění zdravotnických transportů 
raněných, nemocných a rodiček či jinak na zdraví postižených osob do nebo ze 
zdravotnických zařízení nelze-li jejich dopravu vzhledem k jejich aktuálnímu 
zdravotnímu stavu zajistit jiným způsobem, než odbornými silami a prostředky 
DRNR. 
DRNR poskytuje dopravní zdravotní výkony, které lze obecně charakterizovat jako: 
  
* transport pacienta (a případně jeho doprovodu) sanitním vozidlem DRNR 

indikovaný ošetřujícím lékařem, 
* transport infekčního pacienta (a případně jeho doprovodu) sanitním vozidlem 

DRNR indikovaný ošetřujícím lékařem, 
* dopravu lékaře v LSPP. 
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2. ZÁKLADNÍ  ÚKOLY 
 
Veškeré úkoly naplňuje ZZS ÚK, p. o. v rámci garantované věcné a odborné způsobi-
losti a při dodržování veškerých obecně závazných předpisů i norem nižší právní síly 
upravujících technické, hygienické, odborné i etické podmínky výkonu poskytování 
zdravotní péče s přihlédnutím ke specifikům odborné neodkladné péče.  
ZZS ÚK, p. o.  nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí prostřednictvím jednotného 
spojového systému tyto základní úkoly : 
 
1. kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení 

nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče (dále 
jen PNP),  

2. poskytování nebo zajištění PNP na místě vzniku úrazu, nebo náhlého 
onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve zdravotnickém 
zařízení odborně způsobilém k poskytování potřebné zdravotní péče,  

3. dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách PNP mezi 
zdravotnickými zařízeními,  

4. dopravu novorozenců s nízkou porodní hmotností a patologických novorozenců,  
5. dopravu nemocných a raněných v podmínkách PNP ze zahraničí do České 

republiky,  
6. koordinaci součinnosti s praktickými lékaři a lékařskou službou první pomoci, 

jakožto trvalou zálohou ZZS,  
7. dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu,  
8. PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,  
9. rychlou přepravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických 

zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejich derivátů a 
biologických materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené 
neodkladné péče,  

10. součinnost s hasičskými záchrannými sbory krajů a operačními a informačními 
středisky integrovaného záchranného systému.  

 
 
Dále plní tyto úkoly : 
 
- úzce spolupracuje s tísňovými složkami Ústeckého kraje, zabezpečuje  činnosti 

potřebné k plnění úkolů IZS,  
-  plní úkoly krizového řízení,  
- zajišťuje podmínky a provádí další a speciální vzdělávání svých zaměstnanců dle 

vlastních potřeb,  
- podílí se na zajištění zdravotnických služeb při vybraných politických, kulturních a 

sportovních akcích,  
- zajišťuje dopravu raněných, nemocných a rodiček do, nebo ze zdravotnických 

zařízení dle požadavků ošetřujícího lékaře,  
-  dopravu infekčních pacientů,  
-  dopravu nemocných a raněných ze zahraničí do České republiky (tzv. repatriace),         
-  výukovou  činnost a školení pro zdrav. pracovníky  v problematice PNP.  
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Nad tento rozsah úkolů a činností poskytuje ZZS ÚK, p. o. své služby jiným 
právnickým či fyzickým osobám na základě : 
a)  pokynů zřizovatele, 
b)  smluvních ujednání nebo dohod s právnickými či fyzickými osobami.  
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3. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  HLAVNÍ  ČINNOSTI  ZZS  ÚK  ZA  r. 2009 
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Technické zabezpečení         
 
ZZS Ústeckého kraje k účelům zabezpečení přednemocniční neodkladné péče 
provozuje 72 sanitních vozidel Rychlé lékařské pomoci (RLP) a Rychlé zdravotnické 
pomoci (RZP) s územním rozsahem celého území Ústeckého kraje.  
Dále provozuje 51 sanitních vozidel Dopravy raněných nemocných a rodiček (DRNR) 
na území okresů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice a Louny a 11 ostatních vozidel.  
V roce 2009 byl stav vozidel RLP a RZP obměněn a doplněn nákupem 8 ks vozidel 
RLP, a rozšířen o 1 ks sanitního vozidla ZZS pro provoz v extrémních terénních 
podmínkách darovaného Ústeckým krajem. Obměnou a doplněním vozidel byl  
udržen poměr počtu vozidel starších 8 let pod hranici 30%, k postupné obměně bude 
docházet i v následujících letech. 
Dále byl obměněn stav vozidel DRNR pořízením 5 ks nových vozidel u kterých jejich 
stáří již nepřekračuje 12 let. V grafech uvedených níže je uveden poměr vozidel 
vozového parku dle typu služby a stáří vozidel.  
Struktura  vozového  parku  ZZS ÚK  z hlediska  typového rozložení je obdobná jako 
v letech  předchozích.  Vozidla DRNR  jsou již jen typu Volkswagen Transporter T4 a 
T5. Vozidla  RLP  jsou  také  převážně typu Volkswagen Transporter T4 a T5, vozidla 
ostatních  typů  zajišťují  převážně  speciální  úkoly  v rámci  RLP  a  jsou právě proto 
odlišné konstrukce a typu. 
Vzhledem  k zajištění  všech  požadovaných  úkolů  na  území  celého  kraje  je však 
v současné  době  stále  nedostatečná  vybavenost  v počtu   vybavených   sanitních 
vozidel   RLP,  RZP  pro  zajištění   hromadných   neštěstí,   havarijních   a   jiných 
mimořádných situací. 
 
 
 
 

Skladba vozidel v r. 2009

54%38%

8%

Sanitní vozidla RLP a RZP

Sanitní vozidla DRNR

Ostatní vozidla
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ZZS ÚK používá tyto druhy komunikačních prostředků : 
 
 a) pevná a mobilní telefonní spojení (přímé telefonní linky, linky zapojené přes    

ústředny, pevné i mobilní linky) pro hlasové i datové komunikace; 
       b) radiové spoje pro hlasovou komunikaci: 
            - 160 MHz-celokrajská síť-využívá ZZS jako primární komunikační prostředek 
            - Matra Pegas-celostátní síť-využívá ZZS pro záložní spojení 
 
V roce 2009 byly vozidla DRNR v Ústí nad Labem a veškerá sanitní vozidla jsou nyní 
vybavena  radiostanicemi 160 MHz a využívají kmitočtové pásmo celokrajské radiové  
sítě.   
 
Telefonními systémy je ZZS ÚK vybavena dle provozní potřeby. 
 
 
 
Technické zabezpečení činnosti ZZS UK – HW a  SW 2009 
 
Hlavním úkolem v roce 2009 bylo spuštění ostrého provozu nového informačního 
systému záchranné služby S.O.S. firmy Per4mance s.r.o. Znamenalo to v době 
náběhu zajištění nepřetržité podpory uživatelům operačních středisek i všech 
základen hlavně pomocí vzdáleného přístupu a telefonických konzultací. Zpočátku se 
muselo doladit i propojení na související technologie a nastavit záložní varianty pro 
případ jejich výpadku. Mezi hlavní patří: 

 Systém hromadného svolávání posádek k výjezdu – v případě jeho výpadku je 
nastaveno náhradní řešení přes svolávací server ZZS Plzeňského kraje 

 Záznam hovorů na tísňových linkách – v případě výpadku jsou jednotlivá 
nahrávací zařízení zálohována náhradním zařízením. 

Typové rozložení sanitních vozidel RLP,RZP - rok 2009

VW Transporter
90%

ostatní
6%

MB Sprinter
4% VW Transporter

ostatní

MB Sprinter
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 Propojení všech základen ZZS UK do jednotné sítě – bylo nastaveno 
několikanásobné zálohování tras připojení pro případ výpadku internetu nebo 
optické sítě. 

 Havárie počítače na pracovišti operátora – bylo zřízeno náhradní pracoviště  - 
notebook a zajištěna kabeláž na každém pracovišti operátora. V případě 
potřeby se jednoduše připojí k pracovišti notebook a tím se minimalizuje doba, 
kdy je operátor bez podpory technologií. 

Byl zprovozněn Intranet a jeho hlavní část – informační portál KZOS, která slouží pro 
podporu práce operátorů. V portálu jsou uloženy všechny důležité kontakty, rady, 
návody, postupy, události, obsazenost oddělení, informace o rizikových pacientech a 
aktuální oznámení, … 
Byl zprovozněn informační systém pro řízení a vykazování činnosti DRNR – ISIB 
firmy Ivo Bolcek. Systém byl nasazen na všechny dispečinky DRNR a spolu s tím i 
systém sledování vozidel Navigate. 
Byl nasazen systém plánování směn a tvorby harmonogramů ShiftMaster firmy IVAR. 
Přístup byl umožněn všem uživatelům přes terminálový server a byl nastaven přenos 
dat do informačního systému S.O.S. 
Standardně probíhala obměna a údržba HW na ZOS, v serverovnách a na 
základnách a údržba a aktualizace ostatního SW především mailový server Kerio, 
účetnictví Jasu, mzdy Syslík a jiných agend. 
 
 
4. PLNĚNÍ   ŮKOLŮ  V  OBLASTI   HOSPODAŘENÍ 
 
4.1.  Výnosy  
V roce 2009  byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 347 698,39 tis. Kč, což je o 
1,97 % více jak v roce předchozím.Vlastní výnosy (bez příspěvku a dotace na 
provoz) činily 144 198,39 tis. Kč, což je o 3,01 % více jak v roce 2008. Vlastní výnosy 
tvoří 41,47 % z celkového objemu výnosů.   
Nejvýznamnější  položkou ve výnosech byly tržby z prodeje služeb ( tržby za 
provedené zdrav. výkony ), a to v celkové výši 139 044,31 tis. Kč, což je navýšení 
oproti roku 2008 o 1,18 % z toho : 
- tržby za služby – VZP     ve výši 107 326 153,23 Kč, 
- tržby za služby – Voj. ZP    ve výši     6 346 829,28 Kč, 
- tržby za služby – ČP ZP (Hutn. do 30.9.09)  ve výši     1 025 728,93 Kč, 
- tržby za služby – Oborová ZP   ve výši     4 634 450,48 Kč, 
- tržby za služby – ZP Škoda   ve výši          92 432,75 Kč, 
- tržby za služby – ZP Minist.Vnitra  ve výši     9 975 243,79 Kč, 
- tržby za služby – ZP Revírní brat.  ve výši     1 014 946,64 Kč, 
- tržby za služby – ZP Metal Aliance  ve výši      2 648 263,94 Kč, 
- tržby za služby – ČNZP    ve výši     2 831 988,15 Kč, 
- tržby za služby – ZP AGEL   ve výši            1 422,48 Kč, 
- tržby za služby – ZP Média   ve výši        688 552,93 Kč, 
- tržby za služby – cizinci    ve výši        735 219,54 Kč, 
- tržby od občanů ČR mimo zdrav.pojištění ve výši          32 689,20 Kč, 
- tržby od státních orgánů    ve výši            3 505,50 Kč, 
- tržby od cizinců mimo zdrav.pojištění  ve výši        297 845,52 Kč, 
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- tržby za služby – ostatní    ve výši     1 180 440,77 Kč, 
- tržby za zdravotní služby    ve výši        208 593,47 Kč. 
 
Ostatní vlastní výnosy ve výši 5 154,08 tis. Kč představují 1,48 % z celkových 
výnosů. Jedná se o :   
- platby za odepsané pohledávky   ve výši   103,00 Kč, 
- úroky      ve výši      119 477,16 Kč, 
- kursové zisky     ve výši             986,55 Kč, 
- použití rezervního fondu    ve výši   3 243 542,77 Kč, 
- náhrady od pojišťoven    ve výši   1 493 165,00 Kč, 
- výnosy minulých let    ve výši          5 045,00 Kč, 
- jiné ostatní výnosy     ve výši      291 761,04 Kč. 
 
Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v souladu se zákonem číslo 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem číslo 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Radou Ústeckého kraje na svém zasedání dne 14.1.2009 usnesením číslo 
19/6R/2009  stanoven ve výši 218 600 tis. Kč.  
Usnesením Rady Ústeckého kraje číslo 11/21R/2009 došlo ke změně závazného 
ukazatele příspěvek na provoz 2009 z částky 218 600 tis. Kč na 212 042 tis. Kč. 
Usnesením  Rady Ústeckého kraje č. 15/33R/2009 ze dne 2.12.2009 došlo ke 
snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro rok 2009 o částku 8 542 tis. 
Kč na celkový objem 203 500 tis. Kč. 
Příspěvek na provoz ve výši 203 500 tis. Kč představuje 58,53 % z celkových 
výnosů. 
 
4.2.  Náklady 
Ve sledovaném období byly zaúčtovány náklady v objemu 347 698,41 tis. Kč, což je 
o 4,18 % více jak v předchozím roce. 
Spotřeba materiálu vykázána k 31.12.2009 ve výši 27 349,18 tis. Kč, což je o 12,75 
% méně než spotřeba materiálu vykázána k 31.12.2008. 
Spotřeba materiálu : 
-  náhradní díly    ve výši  5 086 653,35 Kč, 
-  léky      ve výši   1 982 498,64 Kč, 
-  zdrav.materiál    ve výši  3 314 400,84 Kč, 
-  OOPP     ve výši  1 637 995,35 Kč, 
-  pomocný matriál    ve výši  1 003 050,13 Kč, 
-  ostatní materiál    ve výši  1 112 415,49 Kč, 
-  plyny medicínské    ve výši  1 516 654,66 Kč, 
-  PHM     ve výši   9 276 983,86 Kč, 
-  DDHM     ve výši  2 103 279,60 Kč, 
-  DKHM     ve výši      315 248,65 Kč. 
 
Náklady na energie ve výši 6 046,36 tis. Kč, což je nárůst oproti roku 2008 o 8,45 %.  
Spotřeba energie : 
-  el.energie     ve výši  2 731 165,92 Kč, 
-  teplo     ve výši  1 397 688,76 Kč, 
-  plyn      ve výši  1 482 173,77 Kč, 
-  vodné a stočné    ve výši     435 328,31 Kč. 
 



 22

V oblast služeb náklady dosáhly výše 8 917,58 tis. Kč, což je o 17,74 % méně jak 
v roce předchozím.  
Opravy a udržování : 
-  vozového parku    ve výši  4 987 064,10 Kč, 
-  zdrav.techniky    ve výši  1 139 555,86 Kč, 
-  budov a staveb    ve výši  1 829 201,19 Kč, 
-  ostatní     ve výši     961 762,99 Kč. 
 
Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 145,86 tis. Kč, náklady na reprezentaci ve výši 
13,89 tis. Kč.  
 
Ostatní služby ve výši 14 074,88 tis. Kč vzrostly oproti roku 2008 o 23,54 %. 
Z ostatních služeb činily náklady na : 
-  nájemné     ve výši  3 800 672,69 Kč, 
-  telekomunikační služby, radiostanice ve výši  3 756 968,55 Kč, 
-  stravování      ve výši  1 716 765,36 Kč, 
-  vzdělávání, školení   ve výši     273 846,92 Kč, 
-  zvýšení kvalifikace   ve výši     442 990,00 Kč, 
-  praní prádla    ve výši     741 505,53 Kč, 
-  poštovné     ve výši       67 205,20 Kč, 
-  pořízení DDNM    ve výši     213 430,00 Kč, 
-  likvidaci a odvoz odpadu   ve výši       390 536,43 Kč, 
-  ostatní služby     ve výši    2 644 476,71 Kč, 
-  zdravotní služby    ve výši         26 481,00 Kč. 
 
Osobní náklady v objemu 258 444,31 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2008 o 5,14 % a 
byly členěny na : 
-  mzdové náklady    ve výši          180 794 822,00 Kč, 
-  OON     ve výši            10 156 654,00 Kč, 
-  sociální pojištění    ve výši  46 712 444,75 Kč, 
-  zdravotní pojištění   ve výši  17 045 526,25 Kč, 
-  zákonné sociál.náklady   ve výši    3 615 896,44 Kč, 
-  náhrada za nemoc   ve výši       118 959,00 Kč.  
 
Osobní náklady jsou největší nákladovou položkou celkových nákladů a  tvořily  
74,33 % z celkových nákladů roku 2009. 
 
Daně a poplatky dosáhly výše 9,51 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 8,43 tis. Kč a 
ostatní daně a poplatky ve výši 1,08 tis. Kč. 
 
Náklady na smluvní pokuty – zákon o zaměstnanosti – odvod v roce 2009 ve výši 
924,43 tis. Kč.  
Odpis pohledávek  ve výši 99,12 tis. Kč, kursové ztráty ve výši 1,47 tis. Kč. 
 
Jiné ostatní náklady celkem v objemu 3 119,71 tis. Kč. se zvýšily oproti 
srovnatelnému období roku 2008 o 4,32 % a to :  
-  jiné ostatní náklady   ve výši       60 080,84 Kč, 
-  pojistné vozového parku   ve výši  1 763 431,00 Kč, 
-  pojistné majetku    ve výši       64 748,00 Kč, 
-  pojistné výkonu ZZ   ve výši      104 605,00 Kč, 
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-  zákonné pojistné Kooperativa  ve výši      724 942,00 Kč, 
-  bankovní poplatky   ve výši      179 704,08 Kč, 
-  náklady minulých let   ve výši        68 298,83 Kč, 
-  technické zhodnocení do limitu  ve výši      153 899,40 Kč. 
 
Odpisy dlouhodobého majetku činily 28 522,58 tis. Kč a zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 29,53 tis. Kč. 
 
 
4.3.  Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv v Kč. 
Název položky   Účet  Stav k 01.01. Stav k 31.12.2009 
A.  Stálá aktiva     301 976 999,25  303 540 743,58 
1. Dlouhodobý nehmot.majetek 
    -  Software   (013)      6 770 657,94   10 792 905,24 
    -  Drobný dlouh.neh.majetek (018)      2 189 777,31     2 077 468,84 
    -  Ost.dlouh.neh.majetek (019)           28 207,40          20 884,50 
    -  Nedokončený dl.neh.maj. (041)      2 114 108,80                   0,00 
    Dlouhodobý neh.maj.celkem     11 102 751,45   12 891 258,58 
 
2. Oprávky k dl.neh.majetku 
    -  Oprávky k software  (073)    -4 617 918,00         -5 328 467,50 
    -  Oprávky k drob.neh.maj. (078)    -2 189 777,31         -2 077 468,84 
    -  Oprávky k ost.dl.neh.maj. (079)         -28 207,40         -20 884,50 
    Oprávky k dl.neh.maj.celkem     -6 835 902,71   -7 426 820,84 
 
3.  Dlouhodobý hmotný majetek 
    -  Pozemky   (031)      5 682 256,31     5 682 256,31 
    -  Stavby    (021)  210 914 724,53 215 317 631,04 
    -  Samost.movité věci     (022)  267 942 501,02       272 324 032,90 
    -  Drobný dl.hmotný maj. (028)    35 747 022,94   33 442 063,65 
    -  Nedokončený dl.hmot.maj. (042)    13 696 017,81   12 515 959,63 
    Dlouh.hmotný majet.celkem   533 982 522,61 539 281 943,53 
 
4. Oprávky k dl.hmotnému majetku   
    -  Oprávky ke stavbám  (081)  -34 107 106,00 -39 312 953,00   
    -  Oprávky k sam.mov.věcem (082)         -166 418 243,16       -168 550 621,04    
    -  Oprávky k drob.dl.hmot.maj. (088)  -35 747 022,94  -33 442 063,65 
    Oprávky k dl.hmot.maj.celkem           -236 272 372,10      -241 205 637,69 
  
B. Oběžná aktiva     158 922 195,15 104 455 066,75    
1. Zásoby  
    -  Materiál na skladě  (112)      3 174 919,52     2 995 428,72    
    Zásoby celkem         3 174 919,52     2 995 428,72 
 
2.  Pohledávky 
    -  Odběratelé   (311)   11 080 022,04   16 837 504,25 
    -  Poskytnuté provoz.zálohy (314)     1 859 265,00     1 019 965,27 
    -  Ostatní pohledávky  (316)        225 569,80          56 152,70 
    -  Daň z příjmů   (341)                   0,00              909 900,00 
    -  Ostatní daně a poplatky (345)            5 887,00            5 575,00 
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    -  Pohledávky za zaměstnanci (335)        622 165,99        537 748,14 
    -  jiné pohledávky  (378)          23 550,00                   0,00 
    Pohledávky celkem     13 816 459,83   19 366 845,36 
 
3.  Finanční majetek 
    -  Pokladna   (261)        168 638,19          73 966,54 
    -  Peníze na cestě  (262)               0,00           -5 000,00 
    -  Ceniny    (263)         223 682,00        137 892,90 
    -  Běžný účet   (241)    16 104 754,38     2 855 536,98 
    -  Běžný účet FKSP  (243)      4 128 814,74     4 554 435,90 
    -  Ostatní běžné účty  (245)  117 920 982,21   72 764 295,77 
    Finanční majetek celkem   138 546 871,52   80 381 128,09 
 
5. Přechodné účty aktivní 
    -  Náklady příštích období (381)     2 578 075,28       781 546,58 
    -  Příjmy příštích období  (385)        128 013,00           4 091,00 
    -  Dohadné účty aktivní  (388)        677 856,00       926 027,00 
    Přechodné účty aktivní celkem      3 383 944,28    1 711 664,58 
 
AKTIVA  CELKEM     460 899 194,40 407 995 810,33 
C.Vlastní zdr.krytí stálých a oběž.  
    aktiv celkem     429 690 296,15 371 652 366,02 
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy 
    -  Fond dlouhodobého maj. (901)  301 976 999,25 303 540 743,58 
    -  Fond oběžných aktiv  (902)      1 959 243,82     1 959 243,82 
    Majetkové fondy celkem   303 936 243,07 305 499 987,40 
  
2. Finanční a peněžní fondy 
    -  Fond odměn   (911)      8 222 757,84    8 222 757,84 
    - Fond kult.a soc.potřeb  (912)      4 567 944,98    4 832 276,92 
    -  Fond rezervní   (914)    21 894 199,24  24 682 619,03 
    -  Fond reprodukce majetku (916)    85 037 188,46  28 414 724,83 
    Finanční a peněžní fondy celkem  119 722 090,52  66 152 378,62 
 
5. Výsledek hospodaření 
    -  Výsledek hosp. ve schl.říz. (931)      6 031 962,56        0,00 
 
D.Cizí zdroje         31 208 898,25  36 343 444,31 
3. Krátkodobé závazky 
    -  Dodavatelé   (321)      5 984 507,04  11 544 032,81 
    -  Ostatní závazky  (325)           43 294,00       175 777,00 
    -  Zaměstnanci   (331)           21 193,00         30 979,00 
    -  Závazky ze soc.zab. 
       a zdrav.pojištění  (336)      7 399 942,00   7 397 808,00 
    -  Daň z příjmů   (341)         976 570,00                 0,00 
    -  Ostatní přímé daně  (342)      2 013 920,00   2 205 256,00 
    -  Jiné závazky   (379)    12 170 369,00 13 141 592,00 
    Krátkodobé závazky celkem     28 609 795,04  34 495 444,81 
 
5. Přechodné účty pasivní 
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    -  Výdaje příštích období (383)         277 996,00         76 645,00 
    -  Výnosy příštích období (384)          0,00                      77,50 
    -  Dohodné účty pasivní  (389)      2 321 107,21    1 771 277,00 
    Přechodné účty pasivní celkem      2 599 103,21    1 847 999,50 
 
PASIVA   CELKEM     460 899 194,40 407 995 810,33 
 
 
4.4.  Komentář ke změně stavu na vybraných položkách rozvahy.  
Dlouhodobý nehmotný majetek  
PS k 1.1.2009       ve výši        11 102 751,45 Kč. 
Pořízení :   
 - Informační SW DRNR     ve výši    393 597,00 Kč, 
 - Informační systém S.O.S    ve výši 3 342 188,80 Kč, 
 - SW ShiftMaster      ve výši    403 148,00 Kč, 
 - Pořízení DDNM     ve výši     213 430,00 Kč. 
Vyřazení :  
 - SW Vema       ve výši        5 460,00 Kč, 
 - software      ve výši    111 226,50 Kč, 
 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek  ve výši 325 738,47 Kč, 
 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  ve výši     7 322,90 Kč. 
Nedokončený dlouhodobý majetek   ve výši       2 114 108,80 Kč. 
KS k 31.12.2009      ve výši     12 891 258,58 Kč. 
 
  
Dlouhodobý hmotný majetek. 
 Pozemky 
 PS k 1.1.2009     ve výši        5 682 256,31 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši        5 682 256,31 Kč. 
 
 Budovy 
 PS k 1.1.2009     ve výši     210 914 724,53 Kč. 
 Přírůstky : 
  - Reko šaten a soc.zař. OS Žatec ve výši         1 171 370,51 Kč, 
  - Zateplení objektu OS Teplice  ve výši         3 026 364,00 Kč, 
  - Stavební úpravy chodby OS Žatec ve výši   122 711,00 Kč, 
  - Reko elektroinstalace OS Žatec  ve výši     82 461,00 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši     215 317 631,04 Kč. 
 
 Stroje, přístroje a zařízení 
 PS k 1.1.2009     ve výši    106 771 453,46 Kč. 
 Přírůstky : 
  - Monitor Propag Encora 2 ks   ve výši 453 222,00 Kč, 
  - Oxylog 3000    ve výši  397 850,00 Kč, 
  - TZ systému Fleetware   ve výši       1 399 386,50 Kč, 
  - Switch CATALYST   ve výši   44 101,40 Kč, 
  - TZ záznamového zařízení ReDat ve výši 166 210,00 Kč, 
  - Oxylog 2000 Plus 2 ks   ve výši 549 360,00 Kč, 
  - Defibrilátor Lifepak 3 ks   ve výši 989 829,00 Kč, 
  - Defibrilátor LIFEPAK 12   ve výši 285 580,00 Kč, 
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  - TZ serveru     ve výši   46 076,80 Kč. 
 Vyřazení :   
  - Defibrilátor DEFIGARD   ve výši 384 998,00 Kč, 
  - Regloskop     ve výši   14 330,00 Kč, 
  - Radiostanice Maxon 3 ks   ve výši   53 338,00 Kč, 
  - Přístroj MINIPACK   ve výši 202 247,00 Kč, 
  - Přijímač svolávací 3 ks   ve výši   60 977,00 Kč, 
  - FAX/Modem    ve výši   19 594,00 Kč, 
  - Monitor     ve výši 187 236,00 Kč, 
  - Komunikační systém   ve výši       1 119 078,00 Kč, 
  - Svolávací přijímač    ve výši   40 976,00 Kč, 
  - Pulsní oxymetr BCI   ve výši   25 350,00 Kč, 
  - Radiostanice Paging   ve výši   66 548,00 Kč, 
  - Kardioskop LKD    ve výši   20 910,20 Kč, 
  - Ambu Matic     ve výši   93 645,00 Kč, 
  - Defibrilátor Hamlet-Packard  ve výši 320 853,00 Kč, 
  - Radiostanice    ve výši   66 549,00 Kč, 
  - Počítač Pentium    ve výši   96 841,00 Kč, 
  - Přívěs.zážeh.lodní motor   ve výši   90 000,00 Kč, 
  - Defibrilátor Lifepak 3 ks   ve výši 254 989,80 Kč, 
  - PC hardware    ve výši   83 497,00 Kč, 
  - Základnová stanice   ve výši 989 556,00 Kč, 
  - PCMX1     ve výši 203 910,00 Kč, 
  - PCMX1     ve výši 263 010,30 Kč, 
  - Radiová ústředna     ve výši 760 880,40 Kč, 
  - Duplex     ve výši   91 560,00 Kč, 
  - Vnitřní jednotka 2 ks   ve výši   91 980,00 Kč, 
  - PCMX1      ve výši 254 887,50 Kč, 
  - Vnitřní jednotka 2 ks   ve výši 259 875,00 Kč, 
  - Ústředna     ve výši       1 469 567,40 Kč, 
  - Vnitřní jednotka 2 ks   ve výši 259 875,00 Kč, 
  - IZS Actionet    ve výši 810 677,70 Kč, 
  - PCMX1     ve výši 267 263,80 Kč, 
  - Vnitřní jednotka 2 ks   ve výši 259 875,00 Kč, 
  - PCMX1     ve výši  273 577,50 Kč, 
  - Duplex 2 ks     ve výši 183 120,00 Kč, 
  - Vnitřní jednotka 2 ks   ve výši   91 980,00 Kč, 
  - Radiostanice R 58 5 ks   ve výši 226 310,00 Kč, 
  - Základnová stanice   ve výši   91 560,00 Kč, 
  - Radiostanice R 58    ve výši            45 262,00 Kč, 
  - Notebook ACER    ve výši   73 612,40 Kč, 
  - Radiostanice    ve výši       1 095 427,00 Kč, 
  - Stolek montážní     ve výši     4 002,00 Kč, 
  - Měřič tlaku Pneumax   ve výši              5 872,00 Kč, 
  - Zvedák     ve výši   28 634,00 Kč, 
  - Stroj kalkulační    ve výši     8 040,00 Kč, 
  - MW jednotka Miracle 4 ks  ve výši 235 556,50 Kč, 
  - Notebook     ve výši   46 360,70 Kč, 
  - C Board     ve výši   46 262,40 Kč, 
  - RBS radio     ve výši   53 863,00 Kč, 
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  - Telefax     ve výši   39 702,00 Kč, 
  - Notebook     ve výši   48 775,60 Kč, 
  - Tiskárna Epson    ve výši   15 779,00 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši     99 304 497,96 Kč. 
 
 Dopravní prostředky 
 PS k 1.1.2009     ve výši    160 658 597,56 Kč. 
 Přírůstky :     
  - Auto sanitní VW    ve výši        2 804 432,00 Kč, 
  - Sanitní vozidla 9 ks   ve výši      17 689 293,00 Kč. 
 Vyřazení : 
  - sanitní vozidla  6 ks   ve výši       8 228 767,22 Kč, 
  - Auto Škoda Favorit   ve výši 261 540,10 Kč, 
  - Motorový člun    ve výši 110 000,00 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši   172 552 015,24 Kč.
     
 Inventář 
 PS k 1.1.2009     ve výši  512 450,00 Kč. 
 Přírůstky : 
  -Trezor      ve výši    42 836,70 Kč. 
 Vyřazení : 
  - Televizor     ve výši   14 667,00 Kč, 
  - Trezor     ve výši   73 100,00 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši 467 519,70 Kč. 
 
 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 PS k 1.1.2009     ve výši      35 747 022,94 Kč. 
 Přírůstky      ve výši        2 616 708,19 Kč. 
 Vyřazení      ve výši        4 921 667,48 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši      33 442 063,65 Kč. 
 
 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  
 PS k 1.1.2009     ve výši     13 696 017,81 Kč. 
 Pořízení       ve výši     28 048 189,03 Kč.
 Zařazení      ve výši     29 228 247,21 Kč.
 KS k 31.12.2009     ve výši     12 515 959,63 Kč.
  
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
 PS k 1.1.2009     ve výši   533 982 522,61 Kč. 
 Přírůstky      ve výši     59 935 981,13 Kč. 
 Úbytky      ve výši     54 636 560,21 Kč. 
 KS k 31.12.2009     ve výši   539 281 943,53 Kč. 
 
Zásoby  

Oproti stavu k 31.12.2008 došlo ke snížení stavu materiálu na skladě  a to : 
  - autodílna    o 223 031,60 Kč, 
 - léků     o 133 619,77 Kč, 
 - zdrav. materiálu   o 128 725,73 Kč, 
 - ostatního materiálu  o   11 707,35 Kč. 
Zvýšení stavu zásob oproti roku 2008 u : 
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 - OOPP   o   14 169,76 Kč, 
 - pomocného materiálu o   16 369,46 Kč, 
 - med. plynů   o   40 164,86 Kč, 
 - PHM    o 246 889,57 Kč.  

Pohledávky 
 Zvýšení stavu pohledávek oproti roku 2008 u : 
  - zdravotních pojišťoven, cizinců a ost.odběratelů   o 5 757 482,21 Kč, 
  - daně z příjmů            o     909 900,00 Kč. 
 Snížení stavu pohledávek oproti roku 2008 u : 
  - poskytnutých provozních záloh          o    839 299,73 Kč, 
  - ostatních pohledávek           o    169 417,10 Kč, 
  - ostatních daní a poplatků           o            312,00 Kč, 
  - pohledávek za zaměstnanci           o       84 417,85 Kč, 
  - jiných pohledávek            o       23 550,00 Kč. 
 
Krátkodobé závazky 
 Snížení stavu oproti roku 2008 u : 
  - závazků ze sociálního zabez.a zdrav.pojišt.         o       2 134,00 Kč, 
  - daně z příjmů           o    976 570,00 Kč. 
 Zvýšení stavu oproti roku 2008 u :  
  - dodavatelů            o 5 559 525,77 Kč, 
  - ostatních závazků           o     132 483,00 Kč, 
  - zaměstnanců           o         9 786,00 Kč, 
  - ostatních přímých daní          o     191 336,00 Kč, 
  - jiných závazků                     o     971 223,00 Kč. 
 
 
4.5.  Peněžní fondy  
Fond odměn 
 Stav k 1.1.2009    ve výši  8 222 758 Kč 
 Tvorba     ve výši                0 Kč 
 Čerpání     ve výši      0 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši  8 222 758 Kč  
Fond kulturních a sociálních potřeb 
 Stav k 1.1.2009    ve výši  4 567 945 Kč 
 Tvorba     ve výši  3 619 796 Kč 
 Čerpání     ve výši  3 355 464 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši  4 832 277 Kč 
 
Rezervní fond 
 Stav k 1.1.2009    ve výši         21 894 199 Kč 
 Tvorba     ve výši  6 031 963 Kč 
 Čerpání     ve výši  3 243 543 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši          24 682 619 Kč 
 
Investiční fond 
 Stav k 1.1.2009    ve výši         85 037 188 Kč 
 Tvorba     ve výši         28 585 990 Kč 
 Čerpání     ve výši         85 208 453 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši         28 414 725 Kč 
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4.6.  Krytí účtů peněžních fondů 
Fond odměn 
 Stav k 1.1.2009    ve výši  8 222 758 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši  8 222 758 Kč  
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
 Stav k 1.1.2009    ve výši  4 128 815 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši  4 554 436 Kč 
 
Rezervní fond 
 Stav k 1.1.2009    ve výši         21 894 199 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši         27 926 162 Kč 
 
Investiční fond 
 Stav k 1.1.2009    ve výši         87 804 025 Kč 
 Stav k 31.12.2009    ve výši         36 615 376 Kč 
 
 
Účet 911  Fond odměn    

stav k 31.12.2009     ve výši  8 222 758 Kč 
Účet 245  BÚ Fond odměn    
 stav k 31.12.2009    ve výši  8 222 758 Kč. 
Účet 912  Fond kulturních a sociálních potřeb    

stav k 31.12.2009     ve výši  4 832 277 Kč 
Účet 243  BÚ Fond kulturních a sociálních potřeb    
 stav k 31.12.2009    ve výši  4 554 436 Kč. 
  Rozdíl ve výši 277 841 Kč a to : 

- pohledávky za zaměstnanci – půjčky FKSP (splátky), 
- převod fin.prostředků 2% do FKSP – bylo připsáno na bankovní účet  

v lednu 2010, 
- převod bankovních poplatků v lednu 2010. 

 
Účet 914  Rezervní fond   

stav k 31.12.2009     ve výši  24 682 619 Kč 
Účet 245  BÚ Rezervní fond    
 stav k 31.12.2009    ve výši  27 926 162 Kč. 
  Rozdíl ve výši 3 243 543 Kč – použití finančních prostředků rezervního 
  fondu na pokrytí nesouladu mezi výnosy a náklady – bylo zúčtováno  
  na bankovním účtu v lednu 2010. 
  
Účet 916  Fond reprodukce majetku    

stav k 31.12.2009     ve výši  28 414 725 Kč 
Účet 245  BÚ Fond reprodukce majetku    
 stav k 31.12.2009    ve výši  36 615 376 Kč. 
  Rozdíl ve výši 8 200 651 Kč – úhrada dodavatelských faktur v lednu  
  2010 z bankovního účtu fondu reprodukce majetku, převod bankovních  
  poplatků. 
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4.7.  Tvorba a čerpání prostředků z investičního fondu v roce 2009 v tis. Kč. 
Tvorba          Plán        Skutečnost 
Krytý zůstatek k 31.12. předcházejícího roku 2008  85 037 85 037 
Odpisy z hmotného a nehmot.dlouhod.majetku  28 505 28 523 
Zůstatková cena prodaného DNaHM             0        30 
Výnosy z prodeje dlouh.hmotného majetku            0         34 
 
Zdroje celkem               113 542        113 623 
 
Čerpání        Plán        Skutečnost 
Sanitní vozidla RLP 8 ks      14 400 15 960  
Sanitní vozidla DRNR 5 ks        5 000   5 888 
Výpočetní technika + software       3 000   2 115 
Pořízení strojů, přístrojů a transportní techniky     6 000   3 503 
Dokončení stavby výjezdového stanoviště Česká Kamenice      500          0 
Výstavba garážového boxu pro krizové řízení OS Most   2 000          0 
Technické zhodnocení nemovitého majetku     6 000      591 
Odvod do rozpočtu zřizovatele     57 151 57 151 
 
Čerpání celkem       94 051 85 208 
Zůstatek        19 491 28 415 
 
 
 
5. ZÁVĚR 
 
Limitujícím faktorem funkčnosti systému zajištění přednemocniční neodkladné péče i 
nadále přetrvává nedostatek erudovaného zdravotnického personálu, především 
lékařů, pramenící hlavně z neatraktivnosti oboru – vysoká míra zodpovědnosti, 
vysoké požadavky na odbornost, psychická i fyzická náročnost činnosti versus 
nedostatečná právní ochrana, nedostatečné finanční ohodnocení, nízký společenský 
kredit, existenční nejistota v případě nemožnosti vykonávat tuto činnost ze 
zdravotních důvodů apod. Navíc je třeba si uvědomit, že především z ekonomických 
důvodů prospěšné osamocení zdravotnické záchranné služby má negativní dopad 
v jejím odborném odtržení od nemocnic. 
 
Závěrem je možné konstatovat, že v průběhu roku 2009 splnila organizace beze 
zbytku úkoly jí kladené a vedle toho vytvořila předpoklad pro splnění úkolů roku 
2010. 
 
 
 
 
 
         MUDr. Ilja Deyl 
                                                                                           ředitel ZZS ÚK, p. o.  
 
 
V Ústí nad Labem 31.3.2010 
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