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1. PROFIL ORGANIZACE 
 
 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p říspěvková organizace 
(ZZSÚK, p. o.) 
Sociální Pé če 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 z řízena Ústeckým krajem 
jako samostatná p říspěvková organizace tvo řící jednotný funk ční, organiza ční 
a hospodá řský celek s právní subjektivitou. 
 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje vystu puje v právních vztazích 
svým jménem a nese odpov ědnost 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, Louny, Most a Chomutov.  
 
 
 
 
Přehled oblastních st ředisek 
 
 

1. Oblastní st ředisko D ěčín 
Výjezdové stanoviště Děčín 
Výjezdové stanoviště Česká Kamenice 
Výjezdové stanoviště Rumburk 
Výjezdové stanoviště Velký Šenov 
 

2. Oblastní st ředisko Chomutov 
Výjezdové stanoviště Chomutov 
Výjezdové stanoviště Jirkov 
Výjezdové stanoviště Kadaň 
Výjezdové stanoviště Vejprty 
 

3. Oblastní st ředisko Litom ěřice 
Výjezdové stanoviště Litoměřice 
Výjezdové stanoviště Roudnice 
Výjezdové stanoviště Lovosice 
 

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

5. Oblastní st ředisko Teplice 
Výjezdové stanoviště Teplice 
Výjezdové stanoviště Bílina 
 

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

7. Oblastní st ředisko Louny 
Výjezdové stanoviště Louny 
Výjezdové stanoviště Žatec 
Výjezdové stanoviště Podbořany 
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Oblastní st řediska 
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 stanovišt ě   
Výjezdovým stanovištěm se rozumí stanoviště prostředků RLP, RZP, LZS  a 
zdravotnických výjezdových skupin. Odtud jsou realizovány primární a sekundární 
výjezdy  nebo vzlety ZS. V r. 2011 bylo v Ústeckém kraji 20 výjezdových stanovišť. 
 
Krajská zdravotnická opera ční st řediska   
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 zálohou 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,  aktivuje 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. V r. 2011 bylo v Ústeckém kraji 21 
posádek RZP, 
 
b) skupiny rychlé léka řské pomoci (RLP) s nejméně tříčlennou posádkou, 
jejímiž členy jsou pracovníci uvedení pod písmenem  a) a dále lékař, který je 
současně vedoucím skupiny. V r. 2011 bylo v Ústeckém kraji 16 posádek RLP, 
 
c) skupiny letecké záchranné služby (LZS) , v níž zdravotnická část posádky je 
nejméně dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. V r. 2011 byla v Ústeckém kraji 1 
posádka LZS. 
                            
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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Organiza ční struktura 
ZZS ÚK, p.o. se člení na: 
 
ÚSEK   ŘEDITELE  
 Ředitel 
 - interní auditor 
 - útvar krizového řízení 
 
EKONOMICKÝ   ÚSEK  
 Ekonomický nám ěstek 
 - vedoucí personáln ě mzdového odd ělení 
 - personálně mzdoví referenti 
 - hlavní ú četní 
 - vedoucí účtárny oblastního střediska 
  - účetní 
 - referent specialista 
 - spisový referent 
 
TECHNICKÝ   ÚSEK 
          Technický nám ěstek 
 - vedoucí technik dopravy a spoj ů 
 - technik dopravy a spojů 
 - vedoucí IT 
            - referent IT 
 - vedoucí DRNR 
            - administrativní pracovník 
            - vedoucí referenti dopravy 
                      - dispečeři 
                      - řidiči 
                      - sanitáři 
 -        vedoucí autodílny 
            - automechanici 
            - vrátní 
            -    skladový referent 
 -        referent BOZP a PO 
 -        referent odbytu 
 
ÚSEK   NELÉKAŘSKÝCH   PROFESÍ 
 Náměstek pro neléka řské profese 
- koordinátor psychosociální interven ční služby 
-         vedoucí záchraná ři  
-         vedoucí operáto ři KZOS 
             - záchranáři vč. operátorů KZOS 
             - řidiči 
 
ÚSEK   LÉČEBNĚ   PREVENTIVNÍ   PÉČE 
 Náměstek pro lé čebně preventivní pé či 
            -   vedoucí léka ři 
            -   vedoucí léka ř KZOS 
            - lékaři 
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2. ZÁKLADNÍ  ÚKOLY 
 
Veškeré úkoly naplňuje ZZS ÚK, p. o. v rámci garantované věcné a odborné 
způsobilosti 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.  
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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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3. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  HLAVNÍ  ČINNOSTI  ZZS  ÚK  ZA  r. 2011 

 
Oproti r. 2010 došlo v r. 2011 opět k navýšení počtu předaných pacientů k direktní 
perkutální coronární intervenci (PCI), což potvrzuje úspěšnost plnění 
kardioprogramu. K výraznému navýšení počtu předaných pacientů k direktní PCI 
došlo i v r. 2010 oproti r. 2009. Též se osvědčil systém „domino“ transportu pacientů 
na vyšší etapu. 
Zlepšením a kontrolou zadávání do systému S.O.S. (zvláště sledovaných 
diagnostik), došlo i k reálným počtům předaných pacientů s cévními a mozkovými 
příhodami (CMP) do iktových jednotek a polytraumat do Trauma centra (TC). 
Byla zavedena evidence pacientů po náhlých zástavách oběhu (NZO) s event.. 
terapeutickou hypotermií. 
Jednotná a účelná farmakoterapie je dodržována v souladu s vedoucími lékaři 
schváleným pozitivním lékovým listem a preskripcí léků a zdravotního materiálu. 
Důslednou kontrolou editace dat se zkvalitnilo vykazování statistických údajů a 
vykazování zdravotních výkonů zdravotním pojišťovnám. 
V r. 2011 bylo na KZOS voláno celkem 133 618krát, což je 366krát za 24 hod. a 
15krát za 1 hod.  
 

 
 

 
 

Tísňová volání v r. 2011
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V I. pololetí 2011 probíhala zvýšená komunikace mezi vedením organizace a 
vedením na jednotlivých stanovištích ZZS ÚK, p. o. formou setkání náměstka pro 
nelékařské profese s jednotlivými vedoucími záchranáři v místě výjezdových 
stanovišť. Tato jednotlivá jednání jsou hodnocena jako velice konstruktivní. 
Od počátku I. pololetí roku 2011 je již plně realizován zásadní úkol z roku 2010, kdy 
bylo nutné seznámit a naučit pracovat vedoucí pracovníky s novým informačním 
programem Shift Master, který byl pořízen z důvodu kvalitativní koncepční změny 
v přehledu plánování směn a vykazování mzdových nároků jednotlivých pracovníků 
naší organizace.   
Ve spolupráci vedení organizace s vedoucími pracovníky jednotlivých výjezdových 
stanovišť bylo pokračováno v nové koncepci vzdělávání se zaměřením na zvýšení 
aktivity jednotlivých zaměstnanců při vzdělávání napříč organizací. Zabezpečení 
vzdělávání zaměstnanců probíhalo kontinuálně formou dílčích seminářů na 
jednotlivých stanovištích za využití vlastních výukových prostředků, dále pak 
podporou účasti jednotlivých zaměstnanců na externích vzdělávacích akcích. Tyto 
účasti jsou schvalovány dle obsahového charakteru dané akce a možností 
financování (odborné celostátní konference Dostálovy dny Ostrava, Pelhřimovský 
podvečer, Vzdělávání záchranářů Praha atd.). 
Pro I. pololetí 2011 byla vypracována a realizována koncepce semináře a 
praktického   nácviku   řešení   následků   MÚ  spolu   s  nácvikem   KPR  dle  nových  
doporučených postupů. Tento seminář je určen pro všechny lékaře a nelékařské 
profese a probíhal v několika cyklech pro jednotlivé oblasti ZZS ÚK, p. o. 
Dále proběhla plánována kontrola řádného vedení zdravotnické dokumentace a 
kontrola dodržování bezpečnosti práce na pracovišti na základě zákona č.262/2006 
Sb.  
Na začátku  II. pololetí 2011 bylo pokračováno v realizaci výjezdové činnosti 
náměstka pro NLP na jednotlivá výjezdová stanoviště ZZS ÚK, kde probíhala 
jednotlivá setkání se zdravotnickými záchranáři. V měsíci říjnu 2011 pak proběhl 
společný aktiv všech vedoucích záchranářů, kde došlo k celkovému zhodnocení 
dosavadní činnosti a upřesnění koncepce řešení dalších nastávajících úkolů 
(příprava a samotná realizace periodického  ohodnocování zaměstnanců pro rok 
2012, centralizace nákupů vybraných komodit pro nastávající období roku 2012 atd. ) 
V září 2011 byla pořádána pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové, 
odborná konference u příležitosti 20. výročí LZS v Ústí nad Labem. Této konference 
se vyjma zástupců středisek LZS v České republice zúčastnili i kolegové a činovníci 
ze Saska, se kterými spolupracujeme v rámci Euroregionu Elbe/Labe na přípravě 
příhraniční pomoci při mimořádných událostech a v budoucnu i při běžném 
poskytování PNP jak pozemními prostředky, tak hlavně operativními zásahy LZS. Ve 
II. pololetí 2011 dále proběhla plánována kontrola dodržování legislativních 
požadavků, které jsou předmětem kontrol SÚKL, zejména kontrola správnosti a 
úplnosti vedení evidence návykových látek včetně provádění fyzických inventur dle 
vyhlášky MZ č.304/1998 Sb., dále pak kontrola dodržování provozního řádu pro 
nakládání s odpady a dodržování provozních řádů ve smyslu hygienicko-
epidemiologického režimu. 
Středisko Letecké záchranné služby (dále LZS) se věnovalo plnění úkolů v rámci       
přednemocniční neodkladné péče v plném znění předpisů, provozních řádů a 
doporučení odborných společností (Spol. UMMK, ČRR,ILCOR aj.) s plnou reflexí 
veškerých změn a zaváděných novinek. Provoz byl realizován jako v minulých letech 
v rámci JAR/OPS3 předpisů a pravidel HEMS. Během celého roku 2011 nedošlo  
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k přerušení provozu z technických ani jiných příčin. Prováděnou činností s vrtulníkem 
zásahovou ani výcvikovou nebylo zaznamenáno poškození cizí věci, omezení či 
škody na majetku nebo zdraví dotčených subjektů. 
Díky pokračující významné podpoře ze strany zřizovatele (KÚ ÚK) byl plánovaně 
prováděn pokračující výcvik Leteckých záchranářů k provádění prací nad volnou 
hloubkou. V tomto smyslu pokračovala i spolupráce s dalšími složkami IZS v rámci 
nácviků taktik spolupráce a metodicky i bezpečnostně vhodných postupů. 
Pokračovala aktivní spolupráce s leteckými záchranáři HS ČR Krušné Hory. 
Opakovaně nacvičována spolupráce s poříčním oddělením PČR. Ke cvičením byla 
opět přizvána AČR SAR. 
Pokračovala spolupráce s MO VZS ČČK Ústí nad Labem dle platné „Dohody o 
spolupráci“ 
Byly navázány kontakty s vodní záchrannou službou DRK (kolegové ze SRN), byli 
jsme účastníky jejich metodického cvičení na řece Labi s vrtulníkem EC 145, 
kolegové z Německa se naopak jako pozorovatelé zúčastnili našeho metodického 
cvičení na tekoucí vodě. 
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Technické zabezpe čení – vozidla         
ZZS Ústeckého kraje na území Ústeckého kraje k účelům zabezpečení 
přednemocniční neodkladné péče provozuje 82 sanitních vozidel ZZS , tj. Rychlé 
lékařské pomoci (RLP) a Rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Z tohoto počtu jsou: 

- 3 vozidla speciálně upravená pro provoz ve složitějších terénních podmínkách 
vč. zlepšené průchodnosti vodou s možností nasazení při povodňových 
situacích; 

- 1 vozidlo je speciálně upraveno pro převozy infekčních pacientů;  
- 1 vozidlo je speciálně upraveno pro převozy s možností poskytnutí intenzivní 

péče posádkou RLP nebo RZP pro dva pacienty současně;  
- 4 vozidla upravená pro převozy inkubátoru. 

Pro zajištění přednemocniční neodkladné péče ZZS ÚK dále disponuje  4. 
přívěsnými vozíky pro převoz zdravotnického materiálu a stanů a 1. kontejnerem 
s vybavením pro řešení mimořádných situací. 
Dále ZZS Ústeckého kraje provozuje 49 sanitních vozidel DRNR , (tj. Dopravy 
raněných nemocných a rodiček) na území okresů Děčín, Ústí nad Labem, Teplice a 
Louny a 12 ostatních služebních vozidel .  
V roce 2011 byl stav vozidel RLP a RZP obměněn nákupem 10 ks vozidel RLP a 
jedním speciálním vozidlem ZZS pro lepší průchodnost terénem. Tato vozidla byla 
zařazena do provozu na výjezdových stanovištích Ústí n.L., Roudnice n.L., 
Rumburk, Teplice, Most, 2x Louny, Žatec, Jirkov, Ve jprty a D ěčín. Obměnou 
vozidel bylo v roce 2011 dosaženo toho, že počet vozidel ZZS starších 8 let je 25%, 
k postupné obměně vozidel ZZS bude docházet nadále i v následujících letech. 
Vzhledem k potřebám zajištění všech požadovaných úkolů na území celého kraje, je 
nadále nedostatečná vybavenost v počtu vybavených sanitních vozidel RLP, RZP 
pro zajištění řešení mimořádných situací.  
 
Průměrně ujeté km vozidlem ZZS v roce 2011 činí cca 21.000 km, u voz ů 
v běžném provozu tj. cca 30.000 km. 
Průměrně ujeté km vozidlem DRNR činí cca 32.425 km. 
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ZZS ÚK používá tyto druhy komunika čních prost ředků : 
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 2011 došlo k dovybavení dalších vozidel ručními radiovými terminály Matra 
3G s vozidlovými kity, v následujícím roce dojde, zároveň s nasazením nových 
vozidel ZZS, k dovybavení všech výjezdových vozidel ZZS těmito radiovými 
terminály.   
Telefonními systémy je ZZS ÚK vybavena dle provozní potřeby. 
 
 
 
 
Technické zabezpe čení  – HW a SW 
• Bylo zakoupeno 15 nových počítačů, 2 noteboky, 11 tiskáren a další HW nutný 

pro zajištění činnosti ZZS 
• Na ZOS v Ústí nad Labem a v Mostě byly vyměněny všechny počítače za nové 
• Na ZOS v Ústí nad Labem bylo vytvořeno pracoviště pro testování nového 

dispečerského programu, vybavené počítačem a  dvěma monitory s vysokým 
rozlišením 

• Základna Chomutov byla připojena optikou Krajské zdravotní do naší sítě.  
• Proběhla rekonfigurace Hepldesku a spuštění zkušebního provozu 
• V rámci servisních dnů proběhly kontroly programů, dat a nastavení všech 

počítačů na ZZS UK. 
• Byl zprovozněn systém pro videokonferenční komunikaci VCS starter pack 

Express pro komunikaci se složkami krizového řízení 
• Byla provedena revize systému vyúčtování zdravotní péče, nastavení nových 

pravidel a rekonfigurace programu. 
• Největší díl práce zabrala údržba stávajícího HW a  SW a podpora uživatelů 

o Servis porouchaného HW včetně reinstalace operačních systémů a 
programů. 

o Aktualizace a údržba všech současných agend – účetnictví, mzdy, intranet, 
Portál KZOS, informační systém SOS, DRNR, ShiftMaster, sledování 
vozidel  Navigate, Správce pošty, antivirový systém, mailový server, 
zálohování dat, Správce IT, monitor sítě, systém vzdálené správy 
počítačů… 

o Podpora uživatelů – reinstalace a aktualizace programů, statistiky, analýza 
a oprava uživatelských chyb, pomoc při ovládání programů, analýza a 
oprava chyb jednotlivých programů. 

o Zajištění stálého spojení všech základen a počítačů ZZS UK. 
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Doprava ran ěných nemocných a rodi ček  (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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4. Přehled ekonomických ukazatel ů 
 
4.1.  Výnosy  
 
V roce 2011  byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 395 376 046,02 Kč, což je o 
4,91 % více jak v roce předchozím. Výnosy z činnosti (bez finančních výnosů a 
výnosů z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC) činily 174 955 402,12 Kč, což je o 
10,52 % více jak v roce 2010. Výnosy z činnosti tvoří 44,25 % z celkového objemu 
výnosů.   
 
Nejvýznamnější  položkou ve výnosech byly výnosy z prodeje služeb ( výnosy za 
provedené zdrav. výkony ), a to v celkové výši 170 328 189,97 Kč, což je navýšení 
oproti roku 2010 o 9,9 % z toho : 
- výnosy za služby – VZP     ve výši 128 974 241,45 Kč, 
- výnosy za služby – Voj. ZP   ve výši     8 322 365,08 Kč, 
- výnosy za služby – ČP ZP    ve výši     5 910 698,58 Kč, 
- výnosy za služby – Oborová ZP   ve výši     5 948 116,09 Kč, 
- výnosy za služby – ZP Škoda   ve výši        173 837,49 Kč, 
- výnosy za služby – ZP Minist.Vnitra  ve výši   13 097 208,11 Kč, 
- výnosy za služby – ZP Revírní brat.  ve výši        550 096,97 Kč, 
- výnosy za služby – ZP Metal Aliance  ve výši      2 992 168,40 Kč, 
- výnosy za služby – ČNZP   ve výši                   0,00 Kč, 
- výnosy za služby – ZP Média   ve výši        557 477,56 Kč, 
- výnosy za služby – cizinci   ve výši     1 403 976,91 Kč, 
- výnosy od občanů ČR mimo zdrav.pojištění ve výši        286 800,89 Kč, 
- výnosy od cizinců mimo zdrav.pojištění ve výši        883 814,74 Kč, 
- výnosy za služby – ostatní   ve výši     1 227 387,70 Kč. 
 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 71 838,66 Kč. 
 
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků ve výši 
373 000,- Kč. 
 
Čerpání fondů v celkové výši 1 321 852,26 Kč z rezervního fondu a to na :  

-  Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ve výši 
1 251 852,26 Kč; 

- Pořízení OOPP pro účely LZS – usnesení RÚK č. 14/2R/2011 ve výši 70 000,- 
Kč.  

 
Ostatní výnosy z činnosti ve výši 2 860 521,23 Kč. 
 
Finanční výnosy ve výši 30 643,90 Kč představují cca 0,01% z celkových výnosů. 
Jedná se o :   
- úroky      ve výši        29 969,43 Kč, 
- kursové zisky     ve výši             674,47 Kč. 
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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. 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19.5.2010 usnesením číslo 
16/47R/2010  stanovila ZZS ÚK, p. o. příspěvek na provoz pro rok 2011  ve výši  
234 270 tis. Kč.  
Usnesením Rady Ústeckého kraje číslo 26/92R/2011 snížila závazný ukazatel 
příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz pro rok 2011 ZZS ÚK, p. o. o částku 
13 880 tis. Kč na celkový objem 220 390 tis. Kč. 
Příspěvek na provoz ve výši 220 390 tis. Kč představuje 55,74 % z celkových 
výnosů. 
 
 
4.2.  Náklady  
 
Ve sledovaném období byly zaúčtovány náklady v objemu 395 376 046,02 Kč, což je 
o 4,98 % více jak v předchozím roce. 
 
Spotřeba materiálu vykázána k 31.12.2011 ve výši 33 503 856,73 Kč, což je o 5,19%  
více než spotřeba materiálu vykázána k 31.12.2010. 
Spotřeba materiálu : 
-  náhradní díly k vozidlům   ve výši  7 395 883,27 Kč, 
-  léky      ve výši   1 941 428,25 Kč, 
-  zdrav.materiál    ve výši  3 659 476,93 Kč, 
-  náhradní díly zdrav.přístr.  ve výši     266 659,36 Kč 
-  OOPP     ve výši     740 421,14 Kč, 
-  kancelářské potřeby   ve výši     898 846,62 Kč, 
-  ostatní materiál    ve výši  1 177 293,75 Kč, 
-  plyny medicínské    ve výši  1 324 509,58 Kč, 
-  PHM     ve výši           12 475 276,15 Kč, 
-  DDHM (3 – 40 tis. Kč)   ve výši  2 789 264,40 Kč, 
-  DKHM (1 – 3 tis. Kč)   ve výši      834 797,28 Kč. 
 
Náklady na energie ve výši 6 055 962,05 Kč, což je úspora oproti roku 2010 o 1,82%.  
Spotřeba energie : 
-  el.energie     ve výši  2 668 448,32 Kč, 
-  teplo     ve výši  1 302 983,89 Kč, 
-  plyn      ve výši  1 578 781,42 Kč, 
-  vodné a stočné    ve výši     505 748,42 Kč. 
 
V oblasti služeb náklady dosáhly výše 8 947 426,40 Kč, což je úspora 3,37% oproti   
roku předchozímu.  
Opravy a udržování : 
-  vozového parku    ve výši  5 608 760,34 Kč, 
-  zdrav.techniky    ve výši  1 379 471,06 Kč, 
-  budov a staveb    ve výši  1 115 164,43 Kč, 
-  ostatní     ve výši     844 030,57 Kč. 
 
Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 168 904,- Kč, náklady na reprezentaci ve výši 
29 008,-   Kč.  
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Ostatní služby ve výši 13 416 013,04 Kč klesly oproti roku 2010 o 2,25 %. 
Z ostatních služeb činily náklady na : 
-  nájemné     ve výši     829 276,78 Kč, 
-  nájemné – medicín.plyny  ve výši  3 460 250,89 Kč, 
-  telekomunikační služby, radiostanice ve výši  2 989 727,56 Kč, 
-  stravování      ve výši  1 881 418,00 Kč, 
-  vzdělávání, školení   ve výši     130 658,12 Kč, 
-  zvýšení kvalifikace   ve výši     103 204,00 Kč, 
-  praní prádla    ve výši     735 290,51 Kč, 
-  poštovné     ve výši       98 401,52 Kč, 
-  pořízení DDNM ( 7- 60 tis. Kč)  ve výši       13 050,00 Kč, 
-  pořízení DKNM ( 1 – 7 tis. Kč)  ve výši     102 156,00 Kč, 
-  likvidaci a odvoz odpadu   ve výši     542 714,19 Kč, 
-  ostatní služby     ve výši  2 464 867,47 Kč, 
-  zdravotní služby    ve výši       64 998,00 Kč. 
 
Osobní náklady v objemu 296 241 527,50 Kč se zvýšily oproti roku 2010 o 6,04 % a 
byly členěny na : 
-  mzdové náklady    ve výši          204 124 650,00 Kč, 
-  OON     ve výši            15 140 258,00 Kč, 
-  sociální pojištění    ve výši  54 769 156,00 Kč, 
-  zdravotní pojištění   ve výši  19 718 156,00 Kč, 
-  zákonné sociál.náklady   ve výši    2 041 246,50 Kč, 
-  náhrada za nemoc   ve výši       448 061,00 Kč.  
 
Osobní náklady jsou největší nákladovou položkou celkových nákladů a  tvořily  
74,93 % z celkových nákladů roku 2011. 
 
Daně a poplatky dosáhly výše 16 508,- Kč, z toho daň silniční ve výši 8 208,- Kč a 
jiné daně a poplatky ve výši 8 300,- Kč. 
 
Náklady na smluvní pokuty – zákon o zaměstnanosti – odvod v roce 2011 ve výši 
898 944,50 Kč.  
 
Manka a škody ve výši 4 900,- Kč. Tvorba fondů-IF ve výši 373 000,- Kč. Tvorba a 
zúčtování opravných položek ve výši 384 873,98 Kč. Náklady z  odepsaných  
pohledávek  ve výši 129 457,71 Kč, kursové ztráty ve výši 2 143,38 Kč. 
 
Ostatní náklady z činnosti celkem v objemu 4 135 928,20 Kč. se zvýšily oproti 
srovnatelnému období roku 2010 o 8,78 % a to :  
-  ostatní náklady-haléř.vyrovnání ve výši                4,89 Kč, 
-  pojistné vozového parku   ve výši  2 015 947,00 Kč, 
-  pojistné majetku    ve výši       69 684,00 Kč, 
-  pojistné výkonu ZZ   ve výši      288 693,13 Kč, 
-  zákonné pojistné Kooperativa  ve výši     905 255,00 Kč, 
-  bankovní poplatky   ve výši     200 586,61 Kč, 
-  náklady minulých let   ve výši       75 585,06 Kč, 
-  technické zhodnocení do limitu  ve výši     387 718,53 Kč, 
-  ostatní náklady-vyr.dohad.položek  ve výši      142 453,98 Kč, 
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-  ostatní náklady z činnosti  ve výši       50 000,00 Kč. 
 
Odpisy dlouhodobého majetku činily 31 067 592,10 Kč. 
 
 
 
4.3.  Přehled vybraných druh ů aktiv a pasiv v K č. 
 
Název položky   Ú čet  Stav k 01.01. Stav k 31.12.2011 
A.  Stálá aktiva              313 476 483,08           307 763 625,18 
I. Dlouhodobý nehmot.majetek    
    -  Software   (013)      4 162 471,74         3 243 074,94 
    
II.  Dlouhodobý hmotný majetek 
    -  Pozemky   (031)      6 247 656,31         6 247 656,31 
    -  Kulturní předměty  (032)   5 650,00                5 650,00 
    -  Stavby    (021)  194 317 414,74     188 827 102,74  
   -  Samost.movité věci     (022)  102 165 475,66           102 861 026,56                       
 
- Nedokončený dl.hmot.maj. (042)       6 578 814,63       6 579 114,63
  
B. Oběžná aktiva          88 479 990,06       109 680 664,62  
I. Zásoby  
    -  Materiál na skladě  (112)        3 620 701,70         4 146 390,60    
 
II.  Krátkodobé pohledávky 
    -  Odběratelé   (311)      22 833 309,36       24 269 877,66 
    -  Poskytnuté provoz.zálohy (314)        2 036 304,00             1 882 306,00 
    -  Jiné pohledávky z hlav.činn. (315)                                0,00              0,00 
  -  Pohledávky za zaměstnanci (335)           908 384,43            1 046 363,60        
    -  Daň z příjmů   (341)            303 300,00                       0,00 
    -  Jiné daně a poplatky  (345)                4 887,00                3 792,00 
    -  Náklady příštích období (381)            496 215,04            370 317,93 
    -  Příjmy příštích období  (385)              31 534,00              59 850,00 
    -  Dohadné účty aktivní  (388)            915 000,00            900 000,00 
    -  Ost.krátk.pohledávky  (377)                9 469,00                   2 247,00 
 
IV.  Krátkodobý finanční majetek 
    -  Jiné běžné účty  (245)                       0,00             0,00 
    -  Běžný účet   (241)       52 331 180,94       73 331 426,89 
    -  Běžný účet FKSP  (243)         4 789 602,57         3 501 116,11 
    -  Ceniny    (263)            102 960,00                 43 500,00 
    -  Peníze na cestě  (262)                          0,00                          0,00 
    -  Pokladna   (261)              97 142,02               123 476,83 
     
AKTIVA  CELKEM        401 956 473,14     417 444 289,80 
 
C.Vlastní kapitál        370 347 038,24     383 976 827,48 
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 
    -  Jmění účetní jednotky  (401)     315 435 726,90     309 722 869,00 
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II.  Fondy účetní jednotky         54 667 027,30          74 253 958,48 
    -  Fond odměn   (411)         8 222 757,84         8 222 757,84 
    -  Fond kult.a soc.potřeb (412)         5 060 949,50         3 737 756,00    
    -  Rezervní fond tvořený ze zlepšeného 
       výsledku hospodaření  (413)        22 363 619,03       21 356 050,81 
    -  Fond reprodukce majetku, investiční fond 
     (416)        19 019 700,93       40 937 393,83 
   
III. Výsledek hospodaření 
    -  Výsledek hosp. běž.úč.ob. (493)             244 284,04                         0,00
       
 
D.Cizí zdroje             31 609 434,90         33 467 462,32 
IV. Krátkodobé závazky 
    -  Dodavatelé   (321)          3 825 794,15           3 825 801,27         
    -  Krátkodobé přijaté zálohy (324)              0,00    24 160,55 
    -  Zaměstnanci   (331)        13 549 688,00         14 052 992,00     
    -  Zúčtování s Indy.SZ a ZP (336)          8 214 898,00           8 577 468,00                          
    -  Jiné přímé daně  (342)          2 373 885,00           2 567 054,00 
    -  Výdaje příštích období (383)             135 921,00              821 407,40  
    -  Výnosy příštích období (384)              0,00                         0,00 
    -  Dohodné účty pasivní  (389)          3 269 995,75        3 192 935,10 
    -  Ostatní krátkodobé závazky  (378)             239 253,00             405 644,00 
 
PASIVA   CELKEM         401 956 473,14       417 444 289,80 
 
 
4.4.  Komentá ř ke změně stavu na vybraných položkách rozvahy.   
 
Dlouhodobý nehmotný majetek  
Stav k 1.1.2011     pořizovací cena   ve výši        10 398 395,78 Kč 
     oprávky  ve výši 6 235 924,04 Kč 
     zůstatková cena ve výši 4 162 971,78 Kč. 
Zařazení :   
 - SW EIS JASU Enterprise    ve výši    223 699,20 Kč, 
 - SW Microsoft Office Home   ve výši    113 550,00 Kč. 
  
Vyřazení :  
 - SW záznamové zařízení    ve výši      73 629,50 Kč, 
 - vyřazení drobného DNM    ve výši    157 304,60 Kč. 
 
 
Stav k 31.12.2010   pořizovací cena ve výši         10 504 710,88 Kč
     oprávky   ve výši  7 261 635,94 Kč
     zůstatková cena ve výši  3 243 074,94 Kč.
  
Dlouhodobý hmotný majetek. 
Stav k 1.1.2011     pořizovací cena   ve výši       576 173 738,63 Kč 
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     oprávky  ve výši       266 859 727,29 Kč 
     zůstatková cena ve výši       309 314 011,34 Kč. 
 
Zařazení : 
 - radiostanice Matra     ve výši      42 588,00 Kč, 
 - přívěs Vezeko 2 ks    ve výši    118 247,00 Kč, 
 - sanitní vozidlo VW 10 ks        ve výši        19 561 100,00 Kč, 
 - zdrav.přístroje defibrilátory Lifepak 4 ks ve výši          1 452 000,00 Kč,  
 - zdrav.přístroje Oxylog 2000 Plus 8 ks  ve výši          2 156 000,00 Kč, 
 - terénní zásahové vozidlo    ve výši  1 800 800,00 Kč,  
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek  ve výši 2 909 825,40 Kč, 
 - poplatek za prodloužení staveb.povolení ve výši                    300,00 Kč,  
  
Vyřazení :     
 - inkubátor transportní    ve výši    938 721,00 Kč, 
 - EKG jednotka      ve výši       13 360,00 Kč,  
 - notebook      ve výši       79 471,00 Kč, 
 - PC Intel      ve výši       43 974,00 Kč, 
 - inkubátor transp. OHMEDA   ve výši     296 810,00 Kč, 
 - defibrilátor       ve výši     307 230,00 Kč, 
 - záznamové zařízení Race   ve výši     156 160,00 Kč, 
 - záznamové zařízení 4 kanál.   ve výši     152 256,00 Kč, 
 - zařízení záznamové    ve výši     523 985,00 Kč, 
 - počítač Triline Beta    ve výši       60 414,40 Kč, 
 - záznamové zařízení ReDat   ve výši     368 044,00 Kč, 
 - PC Digimax combo    ve výši       43 089,00 Kč, 
 - PC Office Pro     ve výši       60 470,00 Kč, 
 - pracovní stanice ZOS     ve výši     196 999,00 Kč, 
 - mycí zařízení      ve výši       44 895,00 Kč, 
 - notebook      ve výši       56 754,40 Kč, 
 - odsávačka Laerdal    ve výši       91 238,00 Kč,
 - EKG HM 100      ve výši       33 127,00 Kč,
 - EKG 3 kanál. Schiller    ve výši                44 525,00 Kč,
 - miniscope MS 3     ve výši       38 000,00 Kč, 
 - kopírovací stroj Minolta    ve výši       40 504,00 Kč, 
 - 7 ks sanitních vozidel    ve výši         11 090 917,42 Kč, 
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek  ve výši  1 437 564,34 Kč. 
  
Stav k 31.12.2011   pořizovací cena ve výši      588 098 090,47 Kč
     oprávky   ve výši      283 577 540,23 Kč
     zůstatková cena ve výši      304 520 550,24 Kč. 
 
Zásoby  

Oproti stavu k 1.1.2011 došlo ke snížení stavu materiálu na skladě  a to : 
  - léků      o   26 761,69 Kč, 
 - kancelář.potřeb    o   17 082,54 Kč, 
 - ostatní materiál   o     7 541,31 Kč. 
 
Zvýšení zásob oproti stavu k 1.1. 2011 u : 
 - materiálu na skladě autodílna o  29 757,64 Kč, 
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 - zdrav. materiálu   o 471 236,49 Kč, 
 - OOPP    o   11 682,16 Kč,  
 - medicínských plynů  o   15 708,00 Kč,  

- PHM     o   48 690,15 Kč. 
 

Stav k 31.12.2011 ve výši 4 146 390,60 Kč. 
  

Pohledávky 
 Zvýšení  pohledávek oproti stavu k 1.1.2011 u : 
  - zdravotních pojišťoven, cizinců a ost.odběratelů  o 1 821 442,28  Kč, 
  - pohledávek za zaměstnanci         o    137 979,17 Kč, 
  - příjmů příštích období          o      28 316,00 Kč. 
   

Snížení stavu pohledávek oproti stavu k 1.1.2011 u : 
  - krátkodobých poskytnutých záloh         o    153 998,00 Kč, 

- daně z příjmů                        o    303 300,00 Kč, 
  - jiných daní a poplatků           o         1 095,00 Kč, 
  - nákladů příštích období                   o     125 897,11 Kč, 
  - dohadných účtů aktivních          o        15 000,00 Kč, 
  - ostatních krátkodobých pohledávek         o         7 222,00 Kč, 
  - opravných položek k odběratelům          o     384 873,98 Kč. 
  

Stav k 31.12.2011 ve výši 28 534 754,19 Kč. 
 
Krátkodobé závazky 
 Snížení stavu oproti stavu k 1.1.2011 u : 
  - dohadných účtů pasivních         o       77 060,65 Kč.
   

Zvýšení stavu oproti stavu k 1.1.2011 u :  
  - dodavatelů       o            7,12 Kč,  

- krátkodobých přijatých záloh   o   24 160,55 Kč, 
- zaměstnanců     o   503 304,00 Kč, 

  - u zúčtování s institucemi SZ a ZP  o        362 570,00 Kč, 
  - u daně z příjmu ze závislé činnosti  o 193 169,00 Kč, 
  - výdajů příštích období    o 685 486,40 Kč, 
  - ostatních krátkodobých závazků  o 166 391,00 Kč. 
  
 Stav k 31.12.2011 ve výši 33 467 462,32 Kč. 
 
 
4.5.  Peněžní fondy  
 
Fond odměn 
 Stav k 1.1.2011    ve výši  8 222 758 Kč 
 Tvorba     ve výši                0 Kč 
 Čerpání     ve výši      0 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši  8 222 758 Kč  
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
 Stav k 1.1.2011    ve výši  5 060 950 Kč 
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 Tvorba     ve výši  2 041 247 Kč 
 Čerpání     ve výši  3 364 440 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši  3 737 756 Kč 
 
Rezervní fond 
 Stav k 1.1.2011    ve výši         22 363 619 Kč 
 Tvorba     ve výši     314 284 Kč 
 Čerpání     ve výši            1 321 852 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši          21 356 051 Kč 
 
Investiční fond 
 Stav k 1.1.2011    ve výši         19 019 701 Kč 
 Tvorba     ve výši         47 120 592 Kč 
 Čerpání     ve výši         25 202 899 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši         40 937 394 Kč 
 
 
4.6.  Krytí ú čtů peněžních fond ů 
 
Fond odměn 
 Stav k 1.1.2011    ve výši  8 222 758 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši  8 222 758 Kč  
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
 Stav k 1.1.2011    ve výši  4 789 603 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši  3 501 116 Kč 
 
Rezervní fond 
 Stav k 1.1.2011    ve výši         22 363 619 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši         22 607 903 Kč 
 
Investiční fond 
 Stav k 1.1.2011    ve výši         19 020 098 Kč 
 Stav k 31.12.2011    ve výši         41 161 820 Kč 
 
 
Účet 411  Fond odměn    

stav k 31.12.2011    ve výši  8 222 757,84 Kč 
Účet 241 600  BÚ Fond odměn    
 stav k 31.12.2011    ve výši  8 222 757,84 Kč. 
 
 
Účet 412  Fond kulturních a sociálních potřeb    

stav k 31.12.2011     ve výši  3 737 756,00 Kč 
Účet 243 100-400  BÚ Fond kulturních a sociálních potřeb    
 stav k 31.12.2011    ve výši  3 501 116,11 Kč. 
  Rozdíl ve výši 236 639,89 Kč a to : 

- příděl 1% za 12/2011  ve výši  177 648,39 Kč  
- příspěvek stravenky 12/2011  ve výši  -97 762,00 Kč 
- penzijní připojištění 12/2011 ve výši  -58 800,00 Kč 
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-     odměna z FKSP 12/2011 ve výši  -13 000,00 Kč 
  -     splátky půjček 12/2011 ve výši   17 400,00 Kč 
  -     bankovní poplatky 12/2011 ve výši     2 063,50 Kč 
  -     úroky k 31.12.2011  ve výši           -9,00 Kč 
  -     půjčky FKSP k 31.12.2011 ve výši           209 099,00 Kč 
 
Účet 413  Rezervní fond   

stav k 31.12.2011    ve výši  21 356 050,81Kč 
Účet 241 700  BÚ Rezervní fond    
 stav k 31.12.2011    ve výši           22 607 903,07 Kč. 

Rozdíl   ve výši 1 251 852,26 Kč – použití RF – nesoulad mezi výnosy a 
náklady. Finanční vyrovnání v lednu 2012. 

   
Účet 416 Investiční fond    

stav k 31.12.2011     ve výši      40 937 393,83 Kč 
Účet 241 500  BÚ Investiční fond    
 stav k 31.12.2011    ve výši  41 161 820,23 Kč. 
  Rozdíl ve výši 224 426,40 Kč  a to : 
  -     bankovní poplatky za 12/2011 ve výši           72,80 Kč 

 -     MÚZO Praha s.r.o. fakturace ve výši 223 699,20 Kč (úhrada fa.ve 
      splatnosti – leden 2012) 
- poplatky za přihlášení sanitního vozu ve výši -800,- Kč (převod 

9.1.2012). 
 
 
4.7.  Tvorba a čerpání prost ředků z investi čního fondu v roce 2010 v tis. K č. 
 
Tvorba 
           Plán        Skutečnost 
Krytý zůstatek k 31.12. předcházejícího roku 2010  19 020 19 020 
Odpisy z hmot. a nehmot. dlouhod. majetku-budovy      5 786   5 490  
Odpisy z hmot. a nehmot.dlouhod.majetku-ost.  24 633 25 577 
Jiné zdroje        15 680 16 053 
 
Zdroje celkem                 65 119         66 140 
 
 
Čerpání 
           Plán        Skutečnost 
Sanitní vozidla RLP 10 ks      19 553 19 561  
Transportní ventilátory  8 ks         2 200   2 156 
Defibrilátory  4 ks         1 466   1 452 
Cíl 3 – portál pro přeshraniční spolupráci     3 000        - 
Vrácení dotace REKO objektu Děčín-Ovocná ul.  13 379        - 
Vrácení dotace REKO objektu autodílny Ústí n.L.-Důlce   1 235        - 
Dokončení stavby VS Česká Kamenice         400        - 
Odvod do rozpočtu zřizovatele              8         8  
Cíl 3 – portál pro přeshraniční spolupráci – dokončení   5 000        -  
IOP – obnova technologií KZOS ZZS ÚK,p.o.-projekt.práce   2 192                 - 
Terénní zásahové vozidlo        1 800   1 801  
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Upgrade programu PC účetnictví JASU         224      224 
Poplatek za přihlášení darovaných přívěsů od ÚK                 -                        1 
 
Čerpání celkem       50 457 25 203 
 
Zůstatek        14 662 40 937 
 
 

 
5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Prostřednictvím zadávání veřejných zakázek dochází k výdeji značné části veřejných 
prostředků. Postup při zadávání veřejných zakázek a při uzavírání koncesních smluv 
upravují v současné době zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 
139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Smyslem těchto zákonů 
je zajistit takovou praxi, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi 
dodavateli zakázek a současně provedení výběru nejvhodnější nabídky 
transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Dohled nad dodržováním 
zákona o veřejných zakázkách vykonává v ČR Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže od roku 1995. 
 
 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen 
ZZS ÚK, p. o.), zadává veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu se Směrnicí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje poř. č. S-10/2010 ze dne 30. 9. 2010 a Směrnicí 
ZZS ÚK, p. o. č. 12/2009 ze dne 1. 9. 2009, ve znění pozdějších změn a doplňků.  
 
ZZS ÚK, p. o., jako veřejný zadavatel ve smyslu § 2 zákona o veřejných zakázkách, 
dbá při zadávání veřejných zakázek na pozici dobrého hospodáře. Smyslem 
zadávání veřejných zakázek podle pravidel stanovených Evropskou unií, národní 
legislativou nebo směrnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje a ZZS ÚK, p. o. je 
zajištění efektivního a hospodárného vynakládání finančních prostředků při nákupu 
služeb, dodávek nebo stavebních prací, a to buď z vlastních finančních zdrojů, 
z finančních příspěvků zřizovatele nebo případně z finančních prostředků čerpaných 
z fondů EU. 
    
Systém platných pravidel je velmi komplexní a činí zadávání zakázek poměrně 
složitým procesem. V praxi se zadání zakázky skládá z mnoha činností, které jsou 
dále rozvedeny do detailních pravidel platných pro různé skupiny zadavatelů nebo 
druhy zakázek. Nicméně podstatou těchto pravidel je vždy dodržení základních 
zásad zadávání veřejných zakázek, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a 
zákazu diskriminace. Splnění zásad zadávání a všech detailních pravidel 
v každodenní praxi je náročné na plánování, realizaci i následnou kontrolu. Z tohoto 
důvodu je nezbytné, aby se naplňovala vnitřní řídící dokumentace ZZS ÚK, p. o. a 
vedoucí pracovníci pravidelně ověřovali dodržování postupu dle této dokumentace.  
 
Ještě větší důraz na správnost je kladen při zadávání zakázek spolufinancovaných 
z fondů EU. Při realizaci těchto projektů je ověření správnosti zadávacího řízení vždy 
součástí schvalovacího procesu při kontrole způsobilosti nákladů. Při zadávání 
zakázek spolufinancovaných z fondů EU případný nesoulad s legislativou EU může 
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vést ke krácení nebo odejmutí dotace. ZZS ÚK, p. o. využití fondů EU vnímá jako 
příležitost dále zlepšit (zprůhlednit a zefektivnit) systém zadávání veřejných zakázek, 
a tím dále propracovat správnou praxi v dané oblasti. V současné době probíhá 
v ZZS ÚK, p. o. fáze přípravy zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce 
s názvem „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací v rámci 
Programu Cíl 3 / Ziel 3“, přičemž tento program je zaměřený na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. ZZS ÚK, p. o. hodlá čerpat 
finanční prostředky z EU i v rámci Integrovaného operačního programu, který je 
zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro 
veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj.  
 
V současné době v naší organizaci probíhá diskuse o dopadech tzv. „velké“ novely 
zákona o veřejných zakázkách s účinností od 1. 4. 2011.  
 
 
 
6. 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 2010 splnila organizace beze 
zbytku úkoly jí kladené a vedle toho vytvořila předpoklad pro splnění úkolů roku 
2011. 
 
 
 
 
 
         MUDr. Ilja Deyl 
                                                                                           ředitel ZZS ÚK, p. o.  
 
 
V Ústí nad Labem, 4.4.2012 
 
 


