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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 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 usnesení 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 výjezdové základny 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 vedl k vytvoření kompaktní organizace, která poskytuje  PNP  na území celého Ústeckého kraje. 
Jejím úkolem je především poskytovat péči dostupnou, kvalitní a srovnatelnou pro všechny obyvatele 
Ústeckého kraje.  
 

http://www.zzsuk.cz/
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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.  
 

1.1. 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 : 

- kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení nejvhodnějšího způsobu 
poskytování přednemocniční neodkladné péče (dále jen PNP),  

- 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,  

- dopravu raněných, nemocných a rodiček v podmínkách PNP mezi zdravotnickými zařízeními,  
- dopravu novorozenců s nízkou porodní hmotností a patologických novorozenců,  
- dopravu nemocných a raněných v podmínkách PNP ze zahraničí do České republiky,  
- koordinaci součinnosti s praktickými lékaři a lékařskou službou první pomoci, jakožto trvalou 

zálohou ZZS,  
- dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu,  
- PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof,  
- 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,  

-  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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1.2. 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 základen v příslušné 
spádové oblasti. 
 
Přehled oblastních středisek : 
  
Oblastní středisko Děčín 
Výjezdová základna Děčín 
Výjezdová základna Česká Kamenice 
Výjezdová základna Rumburk 
Výjezdová základna Velký Šenov 
 
 Oblastní středisko Chomutov 
Výjezdová základna Chomutov 
Výjezdová základna Jirkov 
Výjezdová základna Kadaň 
Výjezdová základna Vejprty 
 
Oblastní středisko Litoměřice 
Výjezdová základna Litoměřice 
Výjezdová základna Roudnice 
Výjezdová základna Lovosice 
Výjezdová základna Úštěk 
 
Oblastní středisko Most 
Výjezdová základna Most 
Výjezdová základna Litvínov 
Výjezdová základna Klíny  
Oblastní středisko Teplice 
Výjezdová základna Teplice 
Výjezdová základna Bílina 
 
Oblastní středisko Ústí nad Labem 
Výjezdová základna Ústí nad Labem (včetně výjezdové základny letecké výjezdové skupiny  RLP a 
zdravotnického operačního střediska) 
 
Oblastní středisko Louny 
Výjezdová základna Louny 
Výjezdová základna Žatec 
Výjezdová základna Podbořany 
 
 
1.3. Výjezdové základny  

jsou pracoviště, odkud jsou na pokyn operátora zdravotnického operačního střediska vysílány 
výjezdové skupiny pozemní výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), pozemní výjezdové 
skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), nebo letecká výjezdová skupina RLP (LVS, nebo také LZS). 
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Jejich rozmístění na území kraje je realizováno v souladu s Plánem pokrytí území Ústeckého kraje 
výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, zpracovaného Ústeckým krajem a vydaného 
Radou Ústeckého kraje dne 13. 3. 2013 usnesením č. 14/10R/2013 tak, aby místo události na území 
jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době 
do 20 minut (dle §5 odst. 2., Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě) 

V roce 2015 bylo v Ústeckém kraji 21 výjezdových základen, kde jsou k dispozici pozemní výjezdové 
skupiny, na výjezdové základně v Ústí n. L. je k dispozici také letecká výjezdová skupina RLP a zřízeno 
zdravotnické operační středisko. Přehled výjezdových základen, včetně uvedení druhů a počtu 
výjezdových skupin je presentován v následující tabulce.  
 
Oblastní Výjezdové Počet posádek počet počet obyv. spád.obl. 
středisko stanoviště LZS RLP RZP v.sk. ve spád.obl. výměra 
Ústí n.L. Ústí n. L. 1 1 3 5 118 911   
Celkem Ústí n.L.   1 1 3 5 118 911 40 444 
Litoměřice Litoměřice   1 1 2 39 688   
Litoměřice Roudnice   1 1 2 44 829   
Litoměřice Lovosice   1  1 2 27 683   
Litoměřice Úštěk   1 1   8 922  
Celkem Litoměřice   0 3 4 7 121 122 103 215 
Děčín Děčín   1 2 3 67 965   
Děčín Č.Kamenice   1  1 2 10 121   
Děčín Rumburk   1 1 2 38 906   
Děčín Velký Šenov     1 1 13 469   
Celkem Děčín   0 3 5 8 130 461 90 860 
Teplice Teplice   1 3 4 106 894   
Teplice Bílina     1 1 21 902   
Celkem Teplice   0 1 4 5 128 796 46 925 
Louny Žatec   

 
2 2 27 683   

Louny Louny   1 2 3 43 016   
Louny Podbořany   1 1  2 15 679   
Celkem Louny   0 2 5 7 86 378 111 765 
Chomutov Chomutov   1 2 3 59 626   
Chomutov Jirkov     1 1 22 200   
Chomutov Kadaň   1 1 2 38 772   
Chomutov Vejprty     1 1 4 365   
Celkem Chomutov   0 2 5 7 125 040 93 532 
Most Most   1 2 3 76 088   
Most Litvínov   

 
2 2 37 467   

Most Klíny   1 1   864  
Celkem Most   0 1 5 6 114 419 46 716 
Celkový součet 1 13 31 45     

 
Z důvodu kritické situace co se týká obsazenosti lékařů a záchranářů, odchodem dvou kmenových 
lékařů nebylo vedení organizace schopno pokrýt provoz posádky rychlé lékařské pomoci v lounském 
okresu, tato situace vedla k zavedení organizačních změn od 1. září 2015. Byla zrušena  RLP v Žatci a 
posílena RZP v tomto okresu a v Podbořanech posílena RZP na 24 hodin. 
 

Rychlá lékařská pomoc 
výjezdová základna dosavadní stav nový stav 
Žatec 1 posádka 24 hodin, 7 dnů v týdnu  
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Rychlá zdravotnická pomoc 
výjezdová základna dosavadní stav nový stav 

Ústí nad Labem 
2 posádky 24 hodin, 7 dnů v týdnu 2 posádky 24 hodin, 7 dnů v týdnu 

   1 posádka 12 hodin,  7 dnů v týdnu  1 posádka 12 hodin, 5 dnů v týdnu 

Teplice 
2 posádky 24 hodin, 7 dnů v týdnu 2 posádky 24 hodin, 7 dnů v týdnu 

   1 posádka 12 hodin,  7 dnů v týdnu 1 posádka 12 hodin, 5 dnů v týdnu 
Most 1 posádka 24 hodin, 7 dnů v týdnu 1 posádky 24 hodin, 7 dnů v týdnu 

  1 posádka  12 hodin,  7 dnů v týdnu 
Žatec 1 posádka 24 hodin, 7 dnů v týdnu 2 posádky 24 hodin, 7 dnů v týdnu 
Podbořany 1 posádka 12 hodin, 7 dnů v týdnu    1 posádka 24 hodin,  7 dnů v týdnu 
CELKEM 
přepočteno na 24 
hod. 

7,20 posádek 9,50 posádek 

Změna  + 2,30 posádek 

 
 
1.4. Vybavení výjezdových základen  

ZZS Ústeckého kraje k účelům zabezpečení přednemocniční neodkladné péče na území Ústeckého 
kraje tak na konci roku 2015 provozuje 118 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 včetně 
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.  
 
Pro zajištění přednemocniční neodkladné péče při řešení mimořádných a krizových situací, ZZS ÚK 
disponuje 4 přívěsnými vozíky pro převoz zdravotnického materiálu a stanů. 
 
Dále ZZS Ústeckého kraje provozuje 16 ostatních služebních vozidel, z tohoto počtu jsou 3 vozidla 
speciální servisní.  
Pořízeno v roce 2015 bylo nově 26 ks vozidel ZZS, vyřazeno bylo 5 vozidel ZZS. 
 
1.5. 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 roce 2015 bylo v Ústeckém kraji 31 posádek RZP/den a 23 RZP 
posádek/noc, 

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. 
V roce 2015 bylo v Ústeckém kraji 13 posádek RLP, 

c) skupiny letecké záchranné služby (LZS), v níž zdravotnická část posádky je nejméně 
dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. V roce 2015 byla v Ústeckém kraji 1 posádka LZS. 

                          



 8 

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 : 
a) 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, 

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

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

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

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

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

nezbytnému výkonu, event. i dopravu krve a jejich derivátů, léčiv, 
h) dopravu tkání a orgánů k transplantaci. 
           
1.6. Zdravotnické operační středisko   

ZOS ZZS ÚK, p. o. je centrálním pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. 
Operačním řízením se rozumí zejména: 
a) příjem a vyhodnocení tísňových volání,  
b) převzetí a vyhodnocení výzev a vyrozumění přijatých od základních složek IZS a od orgánů 

krizového řízení,  
c) vydávání pokynů výjezdovým skupinám na základě přijatých tísňových výzev,  
d) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací, je-li nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo 
události, 
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e) spolupráce s ostatními zdravotnickými operačními středisky, pomocnými operačními 
středisky a operačními a informačními středisky integrovaného záchranného systému, 

g) zajišťování komunikace mezi poskytovatelem zdravotnické záchranné služby a poskytovateli 
akutní lůžkové péče, soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné 
péče, která podle potřeby vyzývá k přijetí postiženého,  

h) koordinace předávání pacientů cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče, 
i) koordinace přepravy pacientů neodkladné péče mezi poskytovateli zdravotních služeb podle 

zákona o zdravotních službách. 
j) shromažďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu PNP ve spádové oblasti a vede o své činnosti 

předepsanou dokumentaci,  
k) koordinuje a zabezpečuje realizaci přepravních činností v rámci transplantačního programu, 

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

l) 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.  

 
Pracoviště ZOS je dimenzováno pro 12 pracovníků ZOS (zdravotničtí záchranáři) a dva vedoucí 
pracovníky (vedoucí záchranář ZOS a vedoucí lékař ZOS). V denní směně tedy je 7 pracovníků ZOS (5 x 
Call-taker ZOS, 1x Dispečer směny ZOS a 1x Pomocný dispečer ZOS) a vedoucí záchranář ZOS. Ve 
směně noční  pak  5 pracovníků ZOS (3x Call-taker ZOS, 1x Dispečer směny ZOS a 1x Pomocný 
dispečer ZOS) v sekvenčním provozu ZOS. 
Vyhodnocením výzvy se rozumí rozhodnutí o stupni naléhavosti s následným nejvhodnějším řešením 
na základě důkladného vytěžení výzvy call-takerem dle klasifikačních schémat. 
Základním úkolem call-takera je rozpoznat naléhavost volání a dle klasifikačních schémat určit 
prioritu (kategorii) řešení – vyslání výjezdové skupiny ZZS (RLP, RZP, LVS) či zvolit jiný způsob řešení. 
Rozhodovací proces určující způsob řešení platí i pro přijmutí volání na veřejná netísňová čísla ZOS. 
 
Stupně naléhavosti výzvy:  
I. stupeň naléhavosti  
stavy, kde došlo k selhání či bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí, nebo 
mimořádné události s hromadným postižením osob 
II. stupeň naléhavosti    
stavy, kde pravděpodobně hrozí selhání základních životních funkcí - prohlubování chorobných změn 
nebo stavy, které způsobí bez rychlého poskytnutí odborné pomoci trvalé chorobné změny    
III. stupeň naléhavosti   
stavy, u kterých bezprostřední riziko ohrožení základních životních funkcí nehrozí, ale nelze je vyřešit 
jinak než aktivací výjezdových skupin ZZS  
IV. stupeň naléhavosti 
stavy, které nezahrnují podmínky pro I -III (nevyžadují poskytnutí ZZS), ale kde operátor ZOS 
rozhodne o vyslání VS.  
ZOS ZZS Ústeckého kraje spolupracuje s ZOS ostatních provozovatelů záchranné zdravotnické služby, 
zejména bezprostředně sousedících regionů: ZOS Libereckého kraje, ZOS Karlovarského kraje a ZOS 
Středočeského kraje. 
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V rámci výpomoci (hromadné nehody, přírodní katastrofy) je spolupráce možná i s ostatními 
poskytovateli zdravotnické záchranné služby.  
Projekt časné defibrilace ZZS ÚK za využití First responderů z řad složek IZS (především MP, PČR a 
HZS) 
Aktivace First Respondera musí splňovat určitá kritéria (klasifikace NZO I nebo Bezvědomí II) a 
postup, aby využití bylo správné a co možno nejvíce efektivní. Cílem je zajištění časné defibrilace.  

Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj podepsaly 25. 11. 2015 dohodu se Svobodným státem Saska o 
přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb. Cílem ujednání o přeshraniční spolupráci 
v oblasti zdravotnické záchranné služby (dále jen: Ujednání o spolupráci), je usnadnění přeshraniční 
přednemocniční neodkladné péče a vzájemná pomoc při zásazích výjezdových skupin v situacích, kdy 
tyto služby nemůže zajistit vlastní zdravotnická záchranná služba daného státu.  
              

 

 

1.7. Souhrn událostí, stížnosti, mimořádné události  

ZOS 
Počet tísňových volání na ZOS v Ústí n. L. – 125 603 
Celkem počet volání – 125 603 to je 344 za 24 hod, to je 14,3 volání za 1 hod. 
 
Výjezdové základny a výjezdové skupiny 
Počet akcí LZS – 564, z toho primárních - 522, sekundárních - 42 
Počet výjezdů RLP – 19 951, z toho primárních - 19.065, sekundárních - 886 = 4,44% 
Počet výjezdů RZP – 62 063, z toho prim. – 58 556, sekundárních – 3 507 = 5,65% 
Celkový počet výjezdů: RLP, RZP, Ostatní, včetně LZS: 82 578 
 
Počet primárních akcí do 20 minut dojezdu - 71.777. Počet primárních akcí nad 20 minut dojezdu – 
3 489, to je 4,63% akcí 
Z primárních akcí počet traumat – 14 858, počet somatických onemocnění tj. int, nerv, ak. bolesti, 
gyn.por. – 55 897 
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Počet psych. onemocnění – 3 263 z toho sebevraždy a pokusy TS - 346 
Počet ošetřených pac. pod vlivem alkoholu - 760 
 
Z primárních akcí počet: 
AKS – 614, 
CMP – 1 763, 
polytraumat - 218. 
Počet předaných pacientů z primárních i sekund. výjezdů na specializovaná pracoviště: 
ARO - 288, 
Ikt. jedn. – 1 005, 
PCI katetrizace - 249, 
Traumacentrum- 571 
Počet úmrtí s ohledáním – 1 168 
Počet zahájených KPCR – 1.200 z toho - 302 primárně úspěšných 
Počty výjezdů proti roku 2014 vyšší o 4 144 akcí, počet letů o 61 nižší, tísň. volání o 106 148 nižší (zde 
je statistický rozdíl, který nelze odfiltrovat, v roce 2014 probíhalo zprovoznění nového ZOSu a rozdíl 
ve voláních tvoří množství testovacích hovorů). 
 
Doporučené postupy a odbornost v PNP 
Srovnatelně s rokem 2014 se ustálil nebo mírně poklesl počet předaných pac. do IC a naopak do TC je 
zde mírný nárůst předaných pac. 
Ke konci roku 2015 vyšly po 5 další Guidelines 2015, kam se promítli nepatrné 
změny  doporučovaných postupech.  
Zvýšení počtu předaných do traumacentra potvrzuje úspěšnost plnění doporučených postupů u 
triage pozitivních pacientů a jejich transportu z terénu přímo na vyšší etapu. V kardioprogramu počet 
pacientů podobný jako v roce 2014. Evidence pacientů po NZO je odesílána ve studiích na 
spolupracující pracoviště ZZS a klinik. Počty jsou podobné. 
 
Jednotná a účelná farmakoterapie  
Pozitivní lékový list a preskripce léků a zdrav. materiálu dodržováno, aktualizace 
probíhá dle doporučených postupů a postupů lege artis. 
 
SOS 
Důslednou kontrolou editace dat se zkvalitnilo vykazování statistických údajů a vykazování zdrav. 
výkonů zdrav. pojišťovnám na všech VZ. 
 
 
Mimořádné události   

• 7. 7. 2015 - Hromadný úraz elektrickým proudem v bazénu v campu Jordán u Velemína na 
Lovosicku, kdy ZZS ošetřila a převezla ve spolupráci s HZS 29 dětí, nakonec jen lehká zranění, 
dospělí nezraněni 

• 15. 7. 2015 - dopravní nehoda dodávky převážející 20 běženců u Dobroměřic na Lounsku, 
odvezeno 20 pacientů s pomocí ZDS Jurnečka, bilance dopravní nehody 1 středně těžké 
zranění, zbytek lehká poranění 

• 11. 11. 2015 - dopravní nehoda s 5 zraněnými, z čehož byly 2 děti, spolupráce s LZS ZZS HMP 
a LZS ZZS PK, bilance dopravní nehody - 1 mrtvý, 4 těžce ranění 
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V roce 2015 obdržela organizace ZZS ÚK, p.o. celkem 8 stížností, z toho 6 bylo označeno jako 
nedůvodné a 2 důvodné.  Byla provedena 2 nápravná opatření . 

Organizace ZZS ÚK, p.o. obdržela v roce 2015 celkem 5 poděkování za poskytnutí kvalitní péče a 
profesionální přístup. 
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Organizace ZZS ÚK, p.o.  v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje níže 
uvedené následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí - 
žádné 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů – 
žádné 

d) výčet poskytnutí výhradních licencí – žádné 
e) počet stížností podaných podle !16a, důvody jejich podání  a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení – žádné 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - žádné 

 

2. PERSONÁLNÍ ČLENĚNÍ 
 
2.1. Organizační struktura    

ÚSEK   ŘEDITELE  
Ředitel 
- interní auditor 
- referent krizového řízení 

- zástupce referenta krizového řízení  
- koordinátor PIS 

- PEER psychosociální intervenční služby 
 
EKONOMICKÝ   ÚSEK  
Ekonomický náměstek 
- vedoucí personálně mzdového oddělení 
 - personálně mzdoví referenti 
- hlavní účetní 
 - účetní 
 - administrativní pracovníci 
 -   vedoucí účtárny 
  - účetní 
  - administrativní pracovníci 
- spisový referent 
-  referent specialista 
 
TECHNICKÝ   ÚSEK 
Technický náměstek 
- vedoucí technik dopravy a spojů 
 - dopravní referent technického úseku 
 - koordinátoři řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby 
 - technik - mechanik radiokomunikačních zařízení  
- vedoucí IT 
             - referent IT 
- technik správy objektů 
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- vedoucí autodílny 
             - automechanici 
             - vrátní 
             - skladový referent 
- referent BOZP a PO 
- referent odbytu 
- referent majetkové správy 
- uklízečky 
 
ÚSEK   NELÉKAŘSKÝCH   PROFESÍ 
Náměstek pro nelékařské zdravotnické profese 
- vedoucí záchranáři  
 - zdravotničtí záchranáři  
              - řidiči vozidel ZZS 
 - skladový referent 
- vedoucí vzdělávacího centra 
             - instruktor vzdělávacího centra 
 
ÚSEK   LÉČEBNĚ   PREVENTIVNÍ   PÉČE 
Náměstek pro léčebně preventivní péči 
- vedoucí lékaři 
             - lékaři 
- vedoucí lékař ZOS 
- kontrolor zdravotnické dokumentace 
 
 
2.2. Stručná charakteristika jednotlivých druhů zaměstnanců včetně počtu 
zaměstnanců 

Lékař 
• zodpovídá za odbornou úroveň poskytované přednemocniční neodkladné péče; 
• úzce spolupracuje se záchranáři a řidiči zdravotnické posádky; 
• zajišťuje výjezdy RLP. Řídí a koordinuje činnost výjezdové skupiny při zajištění péče  o 

pacienta; 
• provádí preventivní, diagnostickou a léčebnou péči v urgentní medicíně včetně výchovy a 

dalšího vzdělávání specialistů odborně, vede zdravotnický tým;       
 
      
Zdravotnický záchranář 

• vykonává zdravotnické činnosti dle platné legislativy; 
• na úseku práce v přednemocniční péči v posádkách RLP, RZP, LZS poskytuje specifickou 

ošetřovatelskou péči a to pod přímým vedením, pod odborným dohledem nebo bez 
odborného dohledu; 

• na úseku práce zdravotnického operačního střediska vykonává specifické činnosti    při 
obsluze linek tísňového volání a operačního řízení výjezdových skupin ZZS ÚK;  

 
 
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 

• vykonává zdravotnické činnosti dle platné legislativy; 
• vykonává činnosti na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činnosti 

v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického 
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vybavení, provádí prvotní ošetření ran, sleduje a orientačně hodnotí vitální funkce pacienta, 
provádí přemisťování a polohování pacientů; 

 
 
Lékař vykonává zdravotnické činnosti dle platné legislativy dle zákona č. 95/2004 Sb.o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti        k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších změn a doplňků.  
        
Zdravotnický záchranář a řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává zdravotnické 
činnosti dle platné legislativy dle zákona č. 96/2004 Sb.,o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhlášky č. 55/2011 Sb., kterou se 
stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění pozdějších změn 
a doplňků.   
 

Evidenční počet zaměstnanců členěný na střediska - HPP k 31.12.2015 

Středisko Řidiči Záchranáři Lékaři THP Celkový počet 
s MD 

Celkový počet 
bez MD Celkem Celkem Celkem Celkem Z toho 

 Ústí n. L. 18 58 5 28 5 109 108 

Most 25 27 4 2 2 58 56 

Litoměřice 15 15 4 1 1 35 35 

Roudnice n. L. 10 10 4 0 0 24 24 

Lovosice 8 8 4 0 0 20 19 

Č. Kamenice 7 7 3 1 1 18 18 

Děčín 15 16 8 2 1 41 41 

Rumburk 15 16 3 1 1 35 33 

Teplice 22 24 5 3 1 54 54 

Žatec 9 10 3 2 1 24 24 

Louny 13 13 0 1 1 27 27 

Podbořany 10 10 4 0 0 24 24 

Chomutov 12 13 3 1 1 29 29 

Kadaň 10 10 3 0 0 23 23 

Jirkov 5 6 0 0 0 11 11 

Vejprty 5 4 0 0 0 9 9 

CELKEM 199 247 53 42 15 541 535 
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Evidenční počet členěný na střediska - DPČ, DPP k 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko Řidiči Záchranáři Lékaři THP Dělníci Celkový počet 
DPČ DPČ DPP DPČ DPP DPČ DPP DPČ DPP 

Ústí n. L. 3 6 12 10 7 16 0 0 1 55 

Most 2 1 0 3 0 9 1 0 0 16 

Litoměřice 0 1 0 4 0 6 0 1 1 13 

Roudnice n. L. 0 0 0 1 0 4 0 1 0 6 

Lovosice 0 0 0 6 0 3 0 1 0 10 

Č. Kamenice 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 

Děčín 0 1 0 7 1 2 0 0 1 12 

Rumburk 3 2 0 2 0 2 0 1 1 11 

Teplice 0 4 0 11 0 2 0 1 1 19 

Žatec 2 0 0 5 0 3 0 0 1 11 

Louny 0 0 0 7 0 3 0 0 0 10 

Podbořany 1 0 0 6 0 3 1 0 1 12 

Chomutov 0 0 0 9 0 1 0 0 0 10 

Kadaň 0 0 0 5 0 2 0 2 0 9 

Jirkov 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 

Vejprty 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

CELKEM 12 15 12 77 8 61 2 9 9 205 
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2.3. Objem mzdových nákladů a problematika zajištění personálního obsazení  

Mzdové náklady čerpány v celkové výši 236 987 258,00 Kč z toho:  

- mzdové náklady ve výši výši 220 303 046,00 Kč 
-  OON ve výši 16 388 289,00 Kč  
- náhrada za nemoc ve výši 295 923,00 Kč 
- krizová připravenost – neinvestiční dotace MZ ve výši 1 194 833,00 Kč . 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26.11.2014 usnesením č. 33/68R/2014 stanovila závazný 
ukazatel objem prostředků na platy na rok 2015 v absolutní výši  215 500 tis. Kč. 

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 22/98R/2015 po projednání souhlasila se zvýšením závazného 
ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši – pro rok 2015 o částku 7 200 tis. Kč na 
celkový objem 222 700 tis. Kč, za podmínky vyrovnaného hospodaření. 

Organizace ZZS ÚK se potýká s obrovským problémem a tím je akutní nedostatek lékařů.  V roce 2015 
organizaci chybělo celkem 22 lékařů, s propočtem DPČ (externí lékaři) chybělo celkem 9 lékařů. 
Z celkového počtu lékařů zaměstnaných na hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0 tvoří 22% důchodci. 

Důvodem je nedostatečné finanční ohodnocení lékařů. Stále víc lékařů odchází do zahraničí, hlavně 
do Německa a Rakouska. České zdravotnictví tím trpí už léta a řeší, jak doktory udržet. Dalším 
omezením jsou přesčasové limity dané zákoníkem práce. 

  

2.4. Rozšiřování kvalifikace, vzdělávání, semináře  

Vzdělávací centrum (dále jen VC) Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., se zřídilo 
v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. VC je organizačně zařazeno 
do útvaru náměstka pro nelékařské profese. V čele vzdělávacího centra je vedoucí vzdělávání 
společně s lékařem pro vzdělávání.  

Jednou z hlavních úloh VC v roce 2015 bylo plnění koncepce vzdělávání na ZZS ÚK, p. o., vytvoření 
obsahu periodických školení tzv. „Školících dnů“, ve kterých jsme se mimo jiné zaměřili na 
prohlubování netechnických dovedností (team leader, souhra a komunikace záchranného týmu). 
Samozřejmostí bylo i prohlubování technických dovedností a zavedených postupů v přednemocniční 
neodkladné péči.  

V průběhu roku 2015 jsme se za vzdělávací centrum aktivně i pasivně účastnili mnoha odborných 
vzdělávacích akcí, včetně metodických a taktických cvičení ve spolupráci s celým integrovaným 
záchranným systémem. Pořádali jsme konferenci AED ve spolupráci s Ústeckým krajem a složek IZS. 

 

V roce 2015 jsme uskutečnili nábor dvanácti nových instruktorů pro vzdělávání na výjezdové základně 
tzv. „lokálních lektorů“ a opět jsme tím vycházeli z koncepce vzdělávání z roku 2012. Instruktoři jsou 
prodlouženou rukou vzdělávacího centra a mají za úkol interpretovat potřeby svých kolegů na 
příslušné výjezdové základně. V roce 2015 měli za úkol vyškolit své kolegy v mobilním zadávání dat 
(MZD). Instruktory pro vzdělávání na výjezdových základnách budeme v dalších letech využívat i 
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k samotnému školení na příslušných výjezdový základnách formou „kolega školí kolegu „, dle potřeb 
organizace (nové přístrojové vybavení, nové postupy atd.) 

Samozřejmostí náplně práce VC je i průběžný nábor nových zaměstnanců a plnění adaptačních 
procesů, nástupních praxí a přípravných praxí. Součinnost při školení složek IZS a domů sociálních 
služeb v poskytování neodkladné první pomoci a resuscitaci v rámci projektu Časná defibrilace 
v Ústeckém kraji, který je nově rozšířené i o soukromé subjekty, kteří mají ve své blízkosti umístěný 
veřejně dostupný automatizovaný externí defibrilátor (AED).  

Periodické školení 
celkem 100 termínů (58 termínů v UL a 42 termínů v CV) 

- 50 termínů zdravotnického školení ABCDE 
- 50 termínů školení Mimořádná událost 

 
Celkem trvalo periodické školení  1300 hodin. Proškolili jsme všechny kmenové zaměstnance ZZS ÚK 
a všechny nelékařské zdravotnické pracovníky se smlouvu DPČ a většinu lékařů na smlouvu DPČ.  
 
Školení operátorů 
Celkem 9 termínů školení Lokalizace volajícího z terénu - celkem proškoleno 50 lidí  
 
Vzdělávací akce/kurz 

- kurz ATLS  
- odborné konference, které jsme navštívili: 

- Brněnské dny urgentní medicíny 
- Dostálovy dny urgentní medicíny 
- Evropský kongres ERC Praha 
- Pelhřimovský podvečer 
- Olomoucké dny urgentní medicíny 
- MEKA   
- SimMan konference 
- soutěže krajské i mimokrajské 
- druhý ročník krajské soutěže Rallye Ostrov 2015 
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- Rallye Rejvíz 2015 – účast našich dvou posádek RLP a RZP + operátor - operátor František 
Němec, DiS., získal první místo „Zlaté sluchátko“ 

 
 
 

 
 
- Konference AED 15.4.2015 - konference pořádaná ve spolupráci s Ústeckým krajem, hlavním 

smyslem celé konference bylo: 
- přiblížit projekt Časné defibrilace v Ústeckém kraji novým i stávajícím členům nejen z řad IZS 
- seznámit je s dalším vývojem projektu ve smyslu veřejně dostupných přístrojů AED  
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-  propůjčení nově pořízených přístrojů AED do domů sociálních služeb 
- ukázka modelové situace při aktivaci celého záchranného řetězce včetně použití přístroje 

AED 
- Den záchranářů - každoroční představení naší činnosti/cvičení LZS/krizová připravenost/ 

vzdělávání a ZOS 
 
Školení  

- školení mobilních FR (PČR, HZS, MP) 
- školení mobilních first responderů v poskytování neodkladné resuscitaci a 
v bezpečném používání přístroje AED 

- školení stacionárních AED (DPS) 
- školení zaměstnanců DPS v poskytování neodkladné resuscitaci a v bezpečném 
používání přístroje AED 

- školení stacionárních veřejných AED  
- školení laické veřejnosti v poskytování neodkladné resuscitaci a v bezpečném 
používání přístroje AED (Pravčická brána, Milešovka, Zubrnice, Hlavní vlakové nádraží UL atd.) 

 
 
Ověření odborných znalostí na VZ UL 

- ověření odborných znalostí u všech zdravotnických záchranářů na VZ UL  
- ověření odborných znalostí u všech řidičů ZZS na VZ UL  

 
Instruktor pro vzdělávání na výjezdové základně 

- nábor 12 lokálních lektorů  
- každý vedoucí záchranář navrhnul někoho ze svých řad na pozici instruktora pro vzdělávání 

na výjezdové základně, tak aby školil své kolegy a interpretoval potřeby své výjezdové 
základny  

- každý takovýto instruktor byl proškolen v MZD a proškolil si své kolegy 
- všichni obdrželi výtisk Urgentní medicíny (doporučené postupy) a mají přidělenou figurínu na 

školení KPR 
 
Další činnost VC: 

- adaptační proces – 10 ukončených adaptačních procesů (dalších 14 čekatelů) 
- přípravná praxe – 5 ukončených přípravných praxí 
- nástupní praxe – cca 10 ukončení 
- zpětná vazba operátorům ZOS  

- poslech hovorů (celkem zhodnoceno 68 hovorů – NZO, Dušnost, DN, Stenokardie, 
Křeče, Úraz) 
- celkem poskytnuto 6 zpětných vazeb (rozbor hovorů + hodnocení) 
- dalších 7 operátorů připravených k poskytnutí zpětné vazby 

- účast lektorů jako komisařů na TC IZS 
- založení knihovny  
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3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
 
Vybrané položky výkazu zisku a ztráty v roce 2015: 

 

 
3.1.  Výnosy  

V roce 2015 byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 421 194 409,28 Kč, což je o 5,14 % více jak 
v roce předchozím. Výnosy z činnosti (bez finančních výnosů a výnosů z nároků na prostředky 
rozpočtů ÚSC) činily 180 727 126,72 Kč, což je o 7,36 % více jak v roce 2014. Výnosy z činnosti tvoří 
42,91 % z celkového objemu výnosů.   
 
Nejvýznamnější  položkou ve výnosech byly výnosy z prodeje služeb ( výnosy za provedené zdravotní 
výkony ), a to v celkové výši 176 160 223,61 Kč,  z toho : 
Výnosy z prodeje služeb Finanční objem 
Výnosy od občanů ČR mimo zdravotní pojištění      328 941,00 
Výnosy od cizinců mimo zdravotní pojištění              897 867,83 
Výnosy z prodeje služeb - VZP           128 308 744,07 
Výnosy z prodeje služeb - Vojenská ZP 10 979 943,21 
Výnosy z prodeje služeb - ČPZP         10 549 106,55 
Výnosy z prodeje služeb - OZP           7 346 643,55 
Výnosy z prodeje služeb - ZP Škoda 172 393,61 
Výnosy z prodeje služeb - VZP cizinci        1 317 232,41 
Výnosy z prodeje služeb ZP MV 15 214 250,77 
Výnosy z prodeje služeb - Revírní BP 362 981,78 
Výnosy z prodeje služeb - od ZP za cizince 308 193,36 
Výnosy z prodeje služeb-ostatní  373 925,47 

hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

hlavní 
činnost 

doplňková  
činnost 

A B C D=E+F E F G=H+I H I
416 680 426 300 426 300 426 626 426 626

501 spotřeba materiálu  28 310 26 600 26 600 26 590 26 590
502 spotřeba energie 7 200 5 130 5 130 5 524 5 524
511 opravy a udržování 8 360 11 600 11 600 12 035 12 035
518 ostatní služby 11 593 11 150 11 150 11 352 11 352
521 mzdové náklady, z toho: 232 800 239 900 239 900 0 236 987 236 987 0

ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši 215 500 222 700 222 700 220 303 220 303
       ostatní osobní náklady 16 900 16 900 16 900 16 388 16 388
       Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 400 300 300 296 296

551 odpisy dlouhodobého majetku 30 726 32 210 32 210 32 355 32 355
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 500 1 720 1 720 4 232 4 232

Krizová připravenost - neinvestiční dotace MZ 5 450 5 440 5 440 5 432 5 432
416 680 426 300 426 300 426 626 426 626

601-604 výnosy za dané účty celkem 159 920 176 829 176 829 176 394 176 394
648 čerpání fondů 6 140 1 000 1 000 207 207
649 ostatní výnosy z činnosti 1 140 3 363 3 363 3 801 3 801

výnosy vybraných místních vládních institucí                 
z transferů celkem (A+B+C+D), z toho: 249 461 244 785 244 785 0 245 899 245 899 0

A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK 
celkem, z toho: 242 540 237 903 237 903 0 237 904 237 904 0

ZU - příspěvek na provoz 242 540 237 880 237 880 237 880 237 880
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54) 0 0 0 0 0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK 0 23 23 24 24
B - výnosy z transferů ze SR (krizová připravenost 5 450 5 440 5 440 5 432 5 432
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK a SR 0 0 0 1 010 1 010
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu 1 471 1 442 1 442 1 553 1 553

0 0 0 0 0 0 0

Číslo 
účtu

Náklady celkem (položka A)

Výnosy celkem (položka B)

Skutečnost k 31. 12. 2015

z tohoVybrané položky výkazu zisku a ztráty
Schválený 

finanční plán 
na r. 2015      

672

celkem
z toho

celkem

Upravený finanční plán (UFP)               
na r. 2015

Výsledek hospodaření po zdanění
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Porovnání výnosů z prodeje služeb – výnosy za provedené zdravotní výkony za období rok 2013-2015 
jsou zobrazeny v následujícím grafu. 
 

 
 
 
K dalším výnosům organizace patří výnosy z pronájmu v celkové výši 233 749,06 Kč.  Jedná se o 
pronájem nebytových prostor: 

- Krajská zdravotní a.s. –pronájem Bukov ve výši 73 959,06 Kč – platnost do 31.7.2015  
- Krajská zdravotní a.s. – pronájem Louny ve výši 33 390,00 Kč – neurčitá doba  
- DSA a.s. – pronájem plochy Heliport ve výši 126 400,00 Kč – neurčitá doba 

 
Dále čerpání fondů – čerpání rezervního fondu ve výši 207 204,00 Kč ze zlepšeného výsledku 
hospodaření. Čerpání prostředků na krytí nákladů činnosti organizace. 
 
Významnou položkou ve výnosech jsou ostatní výnosy z činnosti v celkové výši 3 801 417,17 Kč  
z toho:  

- náhrady škod od pojišťoven ve výši 3 386 543,00 Kč;  
- náhrady škod od zaměstnanců ve výši 161 664,00 Kč;  
- haléřové vyrovnání ve výši 28,37 Kč;  
- ostatní výnosy minulých let ve výši 77 587,80 Kč;  
- ostatní výnosy z činnosti ve výši 175 594,00 Kč - nepředpokládané výnosy od pojišťoven a 

zaměstnanců organizace za škodní události.  
 

  155 000 000,00

  160 000 000,00
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Nejvýznamnější položkou ve výnosech jsou  výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
v celkové výši 240 467 282,56 Kč z toho:  

- příspěvek na provoz ve výši 237 880 000,00 Kč,  
- neinvestiční účelový příspěvek ÚK na krytí odepsané pohledávky ve výši 11 492,00 Kč, 
-  neinvestiční účelový příspěvek ÚK – odškodnění  poškozené fasády v Žatci ve výši  12 492,00 

Kč;   
- časové rozlišení přijatého investičního transferu – účet 403 ve výši 1 552 852,96 Kč, 
-  finanční prostředky z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů ve výši  1 010 445,60 Kč. 

 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26.11.2014 usnesením č. 33/68R/2014 stanovila závazný 
ukazatel na rok 2015 příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz ve výši  242 540 tis. Kč.  
 
Usnesením č. 16/89R/2015 Rada Ústeckého kraje po projednání souhlasila se zvýšením závazného 
ukazatele – příspěvek na provoz – pro rok 2015 o částku 500 tis. Kč ne celkový objem 243 040 tis. Kč 
na financování nákladů spojených s realizací projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji.  
 
Usnesením č. 22/98R/2015 Rada Ústeckého kraje po projednání souhlasila se snížením závazného 
ukazatele-příspěvek zřizovatele-pro rok 2015  o  5 160  tis. Kč na celkový objem 237 880 tis. Kč. 
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3.2.  Náklady  

V roce 2015 byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 421 194 409,28 Kč, což je o 5,14 % více jak 
v roce předchozím.  
Nejvýznamnější  položkou v nákladech byly mzdové náklady, a to v celkové výši 236 987 258,00 Kč, , 
což je o 4,89 % více jak v roce 2014. Mzdové náklady tvoří 56,27 % z celkového objemu nákladů.  
Mzdové náklady se skládají ze mzdových nákladů ve výši výši 220 303 046,00 Kč , OON ve výši 
16 388 289,00 Kč , náhrada za nemoc ve výši 295 923,00 Kč.   
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26.11.2014 usnesením č. 33/68R/2014 stanovila závazný 
ukazatel objem prostředků na platy na rok 2015 v absolutní výši  215 500 tis. Kč. 
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 22/98R/2015 po projednání souhlasila se zvýšením závazného 
ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši – pro rok 2015 o částku 7 200 tis. Kč na 
celkový objem 222 700 tis. Kč, za podmínky vyrovnaného hospodaření. 
 
S touto položkou souvisí zákonné sociální pojištění v celkové výši 79 754 122,00 Kč, z toho: 

- Sociální pojištění  ve výši  58 607 202,00 Kč 
- Zdravotní pojištění ve výši  21 146 920,00 Kč 

 
Mezi významné položky v oblasti nákladů patří také spotřeba materiálu ve výši 26 590 043,16 Kč, což 
je o 3,94 % více jak v roce 2014. Spotřeba materiálu tvoří 6,31 % z celkového objemu nákladů.  
Položky s největším objemem:  

- Spotřeba materiálu – medicínské plyny ve výši 1 690 952,55 Kč  
- spotřeba materiálu – zdravotnický materiál ve výši 6 367 178,57 Kč  
- spotřeba materiálu – PHM ve výši 8 412 135,27 Kč spotřeba materiálu  
- náhradní díly k vozidlům ve výši 4 377 114,75 Kč  

   
Dále k nákladům organizace patří opravy a udržování v celkové výši 12 034 556,07 Kč, což je o 
24,18 % více jako v roce 2014. Opravy a udržování tvoří 2,86 % z celkového objemu nákladů.  Položky 
s největším objemem: 

- opravy a udržování budov a staveb ve výši 1 126 772,73 Kč , z toho největší položky: 
Druhy prací Finanční objem Místo provedení 

Výměna opotřebovaného převodového 
motoru hangárových vrat 

213 183,00 Kč Ústí n/L 

Výměna nefunkčních lamel sekčních vrat 
č. 3 

65 934,00 Kč Ústí n/L, Most 

Elektroinstalatérské a udržovací práce, 
rozvodné práce 

301 859,89 Kč Žatec, Louny, Chomutov, Kadaň, Ústí n/L, Most, 
Teplice, Litoměřice 

Malování 85 858,00 Kč Bílina, Podbořany, Litoměřice 

Výměna povrchu podlahy v garážích za 
novou pryskyřicovou včetně nátěru 

118 691,00 Kč Česká Kamenice 

 
- opravy a udržování vozového parku ve výši 9 746 611,19 Kč, z toho největší položky: 

Druhy prací Finanční objem 
Geometrie náprav, výměna pneu a vyvážení 125 583,61 Kč 
Lakování blatníků, dveří, refl. Pruhů, vozu 121 161,00 Kč 
Oprava a výměna poškozených, nefunkčních autodílů za nové 8 733 691,63 Kč 
Servisní záruční a pozáruční prohlídka vozů 634 791,80 Kč 
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Mezi významné položky  v oblasti nákladů patří také odpisy dlouhodobého majetku ve výši 
32 354 562,80 Kč , což je o 7,99 % více jak v roce 2014. Odpisy dlouhodobého majetku tvoří 7,68 % 
z celkového objemu nákladů.   
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 26.11.2014 usnesením č. 33/68R/2014 schválila 
odpisový plán na rok 2015 v celkové výši 30 726 tis. Kč, z toho: 

- Odpisy z movitého majetku   ve výši  23 893 tis. Kč 
Z toho: odpisy z úč. 403   ve výši    1 471 tis. Kč 

- Odpisy z nemovitého majetku   ve výši    6 833 tis. Kč.  
 

Usnesením č. 22/98R/2015 Rada Ústeckého kraje po projednání souhlasila s úpravou odpisového 
plánu organizace. Odpisy movitého i nemovitého majetku po úpravě odpisového plánu ve výši 32 210 
tis. Kč  (32 210 258,80 Kč)z toho: 

- Odpisy z movitého majetku  ve výši  24 948 tis. Kč  
z toho: odpisy z úč. 403    ve výši    1 442 tis.Kč   

- Odpisy z nemovitého majetku  ve výši    7 262 tis. Kč  
 
Další položkou v nákladech jsou ostatní služby v celkové výši 11 352 319,09 Kč, , což je o 4,85 % více 
jako v roce 2014. Ostatní služby tvoří 2,69 % z celkového objemu nákladů.  Položky s největším 
objemem: 

- Nájemné – lahve medicínské plyny ve výši 2 650 456,45 Kč  
- Nájemné ve výši 1 515 165,20 Kč – pronájem nebytových prostor Klíny a Úštěk, Litvínov, 

Roudnice nad Labem, Lovosice, Velký Šenov, Jirkov, Vejprty, Bílina 
- Telekomunikační služby a telefonní poplatky ve výši 1 358 960,18 Kč  
- Služby pro software (update, zpracování dat) ve výši 966 015,13 Kč  
- Revize a servisní služby ostatní ve výši 999 805,81 Kč   
- Revize a servisní služby zdravotnických přístrojů ve výši 560 422 Kč  
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3 .3. Stručný přehled aktiv a pasiv  

Číslo položky Název položky NETTO MINULÉ OBDOBÍ 

AKTIVA CELKEM   591 581 589,18 501 292 472,79 

A. Stálá aktiva 429 179 710,13 357 165 406,26 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 456 820,30 3 612 652,10 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 425 718 589,83 353 548 454,16 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek     

A.IV. Dlouhodobé pohledávky 4 300,00 4 300,00 

B. Oběžná aktiva 162 401 879,05 144 127 066,53 

B.I. Zásoby 6 095 055,25 4 876 187,49 

B.II. Krátkodobé pohledávky 56 643 937,92 58 969 412,21 

B.III. Krátkodobý finanční majetek 99 662 885,88 80 281 466,83 

PASIVA CELKEM   589 581 390,98 499 292 460,79 

C. Vlastní kapitál 518 424 554,93 432 825 765,58 

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 425 255 275,79 354 793 824,88 

C.II. Fondy účetní jednotky 93 169 279,14 78 031 940,70 

C.III. Výsledek hospodaření     

D. Cizí zdroje 71 156 836,05 66 466 695,21 

D.I. Rezervy     

D.II. Dlouhodobé závazky     

D.III. Krátkodobé závazky 71 156 836,05 66 466 695,21 
 

Vybrané položky rozvahy: 
A.I. DNM : stav k 1.1.2015 – pořizovací cena ve výši 12 571 141,04 Kč; oprávky ve výši 8 958 488,94 
Kč; zůstatková cena ve výši 3 612 652,10 Kč. Stav k 31. 12. 2015 – pořizovací cena ve výši 
13 719 274,04 Kč; oprávky ve výši 10 262 453,74 Kč; zůstatková cena ve výši 3 456 820,30 Kč. 
 
Zařazení:  

- SW – IBM Systém analýzy bezpeč. logů ve výši 989 296,00 Kč;  
- VIDEO SPOT – PROJEKT ČASNÉ DEFIBRILACE  ve výši 113 740,00 Kč 
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 45 097,00 Kč 

 Vyřazení:  žádné 
Oprávky: 1 304 tis. Kč 
 
A.II.DHM: stav k 1.1.2015 – pořizovací cena ve výši 670 837 497,28 Kč; oprávky ve výši 
317 289 043,12 Kč; zůstatková cena ve výši 353 548 454,16 Kč . Stav k 31. 12. 2015 – pořizovací cena 
ve výši 770 801 169,35 Kč; oprávky ve výši 345 082 579,52 Kč; zůstatková cena ve výši 425 718 589,83 
Kč. 
 
Zařazení – nejvýznamnější položky: 

- rekonstrukce autodílny a garáží II.etapy Důlce Ústí nad Labem ve výši 13 340 857,08 Kč 
- stav.úpravy, opr. Komunikace, asfalt. Ploch VZ Chomutov ve výši 1 106 271,34 Kč 
- realizace vodovodní, kanalizační a NN přípojky VZ Žatec ve výši 1 868 956,68 Kč 
- AUTO SAN VW 2,0 BiTDi ve výši  1 204 404,00 Kč – hrazeno z Fondu zábran škod 
- AUTO SAN VW 2,0 BiTDi ve výši  1 201 379,00 Kč – hrazeno z Fondu zábran škod 
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- 23 x AUTO SAN VW 2,0 BiTDi v jednotkové ceně 2 108 550,43 Kč za kus, celkem ve 
výši  48 496 659,89 Kč – hrazeno v rámci projektu IOP „Zlepšení technologického vybavení 
ZZS za účelem zvýšení  efektivní akceschopnosti ZZS“ – reg. Č. 1.06/3.4.00/23.09560 

- 1 x AUTO SAN VW 2,0 BiTDi ve výši 2 108 550,59 Kč  - hrazeno v rámci projektu IOP „Zlepšení 
technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení  efektivní akceschopnosti ZZS“ – reg. Č. 
1.06/3.4.00/23.09560 

- 24 x přístroj pro nepřímou srdeční masáž LUCAS v jednotkové ceně 338 800,00 Kč, celkem ve 
výši 8 131 200,00 Kč – hrazeno v rámci projektu IOP „Zlepšení technologického vybavení ZZS 
za účelem zvýšení  efektivní akceschopnosti ZZS“ – reg. Č. 1.06/3.4.00/23.09560 

- 39 x přenosný defibrilátor LIFEPAK v jednotkové ceně 367 840,00 Kč, celkem ve 
výši   14 345 760,00 Kč Kč – hrazeno v rámci projektu IOP „Zlepšení technologického vybavení 
ZZS za účelem zvýšení  efektivní akceschopnosti ZZS“ – reg. Č. 1.06/3.4.00/23.09560 

- 24 x plicní ventilátor OXYLOG v jednotkové ceně 296 450,00 Kč, celkem ve 
výši  7 114 800,00 Kč – hrazeno v rámci projektu IOP „Zlepšení technologického vybavení ZZS 
za účelem zvýšení  efektivní akceschopnosti ZZS“ – reg. Č. 1.06/3.4.00/23.09560 

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 7 289 394,55 Kč 
 
Vyřazení – nejvýznamnější položky:  

- AUTO SAN VW ve výši 2 187 856,00 Kč 
- Auto SAN CW T4 ve výši 1 840 737,00 Kč 
- VW T4 RLP ve výši 1 252 812,00 Kč 
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši  2 042 752,15 Kč 

Oprávky: 27 793 tis. Kč 
 
B.I. zásoby:  stav k 1.1.2015 ve výši 4 876 187,49 Kč.   
 
Stav zásob k 31. 12. 2015 ve výši 6 095 055,25 Kč.    
Zvýšení stavu zásob oproti stavu k 31.12.2014 u náhradních dílů v autodílně o 352 032,67 Kč (zimní a 
letní pneumatiky ve výši 276 823,00 Kč, turbodmychadlo a destičky ve výši 54 887,05 Kč, geny 
stabilizátoru, brzdové destičky ve výši 56 243,95 Kč), zvýšení stavu zásob u zdravotnického materiálu 
o 568 099,20 Kč (teleflex 52 650,00 Kč, elektrody Quick 20 981,40 Kč, EKG kabely 19 214,80 Kč a jiné), 
zvýšení stavu zásob u medicinských plynů o 114 253,00 Kč, zvýšení stavu zásob OOPP o 92 881,70 Kč. 
 
B.II. krátkodobé pohledávky : stav k 1.1.2015 ve výši 58 969 412,21  Kč.   
Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2015 ve výši   56 643 937,92  Kč. 
Snížení stavu pohledávek odběratelů o 335 441,95 Kč, snížení u krátkodobě poskytnutých záloh o 
439 453,00 Kč, snížení stavu u jiných pohledávek z hlavní činnosti o 183 176,00 Kč, snížení stavu u 
pohledávek za zaměstnanci o 58 386,00 Kč, snížení u nákladů příštích období o 30 737,79 Kč, snížení 
u dohadných účtů aktivních o 127 265,00 Kč, zvýšení stavu u příjmů příštích období o 25 629,86 Kč 
(vystavené faktury za poskyt.zdrav.péči). 
 
B.III. krátkodobý finanční majetek: stav k 1.1.2015 ve výši 80 281 466,83 Kč. Stav krátkodobého 
finančního majetku k 31.12.2014 ve výši 99 662 885,88 Kč.  
Zvýšení stavu krátkodobého finančního majetku na běžném účtu o 19 490 485,26 Kč, zvýšení stavu 
pokladny o 37 786,35 Kč, snížení stavu na běžném účtu FKSP o 137 492,56 Kč ,  snížení stavu v na 
účtu cenin o  9 360,00 Kč.  
 
C.III.3 výsledek hospodaření předcházejících účetních období: stav k 1. 1. 2015 ve výši 0,00 Kč.  Stav 
k 31. 12. 2015 ve výši 0,00 Kč.  
 
 
D.III. krátkodobé závazky : stav k 1.1.2015 ve výši   66 466 695,21 Kč.  
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Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2015 ve výši  71 156 836,05 Kč. 
Zvýšení stavu závazků u dodavatelů o 1 947 511,43 Kč, snížení u krátkodobě přijatých záloh o 
36 012,89 Kč,  zvýšení stavu u zaměstnanců o 1 310 164,00 Kč, zvýšení stavu u sociálního zabezpečení 
o 387 448,00 Kč, zvýšení stavu u zdravotního pojištění o 172 672,00 Kč, zvýšení stavu u důchodového 
pojištění o 932,00 Kč, zvýšení u ostatních daní a poplatků o 340 904,00 Kč, zvýšení stavu u závazků 
k vybraným místním a vládním institucím o 1 963 665,68 Kč, zvýšení stavu u přijatých záloh na 
transfery o 11 860,82 Kč, snížení stavu u výdajů příštích období o 10 149,00 Kč, snížení stavu u 
dohadných účtů pasivních o 51 388,00 Kč.  
 
 
3.4.  Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby        
na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona číslo       
374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění „Rozhodnutí č. 
BKŘ/2/1102/2015 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015  ve výši 
5 439 720,00 Kč. Název programu: „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o 
zdravotnické záchranné službě“.  
Účelové určení dotace: Úhrada nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací v souladu s § 20 a §22 zákona č. 374/2011 Sb. Realizace projektu ve výši 
5 431 675,95 Kč. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 8 044,05 Kč byly vráceny 
prostřednictvím Ústeckého kraje zpět do státního rozpočtu.                                          
 
Z dotace přidělené MZ ČR v roce 2015 byly hrazeny tyto náklady: 
Položky Skutečné čerpání v Kč 
Spotřeba materiálu – zdravot. Materiál 4 734,20 
Spotřeba materiálu – kanc. Potřeby 4 982,00 
Spotřeba materiálu – DKHM (1.0 – 2.999,0, Kč) 167 654,10 
Spotřeba materiálu – ostatní 165 543,06 
Opravy a udržování – ostatní 1 929,00 
Cestovné 193 777,00 
Reprezentace 12 260,00 
Ostatní služby 501 039,62 
Mzdové náklady 1 194 833,00 
Zákonné sociální pojištění  293 930,00 
Zákonné sociální náklady  1 078 714,81 
Ostatní náklady 2 558,80 
Náklady z drobného dlouh. maj. 1 809 720,36 
Celkem 5 431 675,95 
 
 

3.5. Finanční prostředky z fondu zábran škod  České kanceláře pojistitelů na 
kalendářní rok 2015  

Na základě § 23a a § 23b zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla a v souladu s ustanovením čl.3 odst.10 Zásad programů prevence škod z provozu 
vozidel, podání a hodnocení projektu a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod České 
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kanceláře pojistitelů byla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod 
České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2015 ve výši 2 570 000,00 Kč.  

Účelové určení dotace: pořízení a servis vozidel ve výši 1 270 500,00 Kč, pořízení zdravotnických 
přístrojů, zdravotnického materiálu a léčivých přípravků ve výši 290 000,00 Kč, vybavení posádek a 
vozidel ZZS ve výši 1 009 500,00 Kč. Realizace projektu ve výši 2 508 274,60 Kč.  Nespotřebované 
finanční prostředky ve výši 61 725,40 Kč byly vráceny na účet poskytovatele.  

Položky Rozpočet Skutečné čerpání v Kč 

Pořízení a servis vozidel 1 270 500 1 218 393,00 

Pořízení zdravotnických přístrojů, zdravotnického materiálu a léčivých přípravků 290 000 296 450,00 

Vybavení posádek a vozidel ZZS 1 009 500 993 481,60 

Celkem 2 570 000 2 508 274,60 

 

3.6. Komentář k hospodaření 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. k 31. 12. 2015 vykázala nulový hospodářský 
výsledek.  Čerpání finančních prostředků rezervního fondu ve výši 207 204,00 Kč.   

Od února 2015 byl dán do provozu nově zrekonstruovaný areál v ulici Ovocná v Děčíně, kam se 
přestěhovala výjezdová základna Děčín, dosud působící ve vypůjčených prostorech objektu 
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Provaznické ulici v Děčíně.  

V tomto roce byla dokončena realizace investiční akce „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, Ústí 
nad Labem, II. – etapa. Jednalo se o rekonstrukci technického zařízení budovy – vytápění, 
vzduchotechniky, vody a kanalizace, elektrotechnické rozvody a stavební úpravy včetně výměny 
podlahové konstrukce a realizace ruční myčky vozidel. Kolaudační souhlas byl vydán dne 16.6.2015.  

Vzhledem k této investiční akci dochází koncem roku 2015 ke snížení finančních prostředků z účtu 
oprav a udržování vozového parku (511) a k nárůstu stavu zásob (112) – materiál na skladě – 
autodílna Důlce.  

V průběhu roku 2015 byl realizován projekt „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem 
zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS“ reg.č.CZ1.06/3.4.00/23.09560, kdy organizaci ZZS ÚK, p.o. byl 
předán svěřený majetek , a to 24 ks plicní ventilace – oxylog, 39 ks monitoru životních funkcí – 
lifepak, 24 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž – lucas. 

Zároveň v rámci tohoto projektu bylo předáno 24 ks sanitních vozidel VW 2,0 BiTDi. 

Na základě smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých bylo ZZS ÚK, p.o. bylo předáno 11 ks 
automatizovaných externích defibrilátorů a zároveň poskytnuta dotace na pořízení stojanů na AED, 
které jsou umístěny na Větruši, Komáří Vížce, Pravčické bráně, v ZOOPARKU Chomutov, na hlavním 
nádraží v Ústí nad Labem, na děčínském Sněžníku, na Milešovce, v pevnosti Terezín, na hradu 
Střekov, ve skanzenu Zubrnice, a v soutěskách Hřensko.  
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V období  říjen -  prosinec  2015 proběhla realizace vodovodní a kanalizační přípojky – VZ Žatec,  
propojující objekt výjezdové základny s vodovodním řádem resp. veřejnou kanalizací ve výši 
1 723 868,68 Kč.  Součástí této investiční akce byl i výkon technického dozoru stavebníka.  

4. INVESTICE 
 

Č.ř. Tvorba - z účtu 401:     tis. Kč 

1 Krytý zůstatek k 1.1.2015: 49 441 

2 z toho: dary z minulých let  0 

3            projekty, dotace, příspěvky zřizovatele 579 

4 Odpisy z dlouhodobého hmot.majetku v roce 2015 - nemovitý majetek 7 261 

5 Odpisy z dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku v roce 2015 - movitý majetek 25 093 

6 Odpisy celkem 32 354 

7 Výnosy z prodeje DNM a DHM: 282 

8 Převod z rezervního fondu (název akce): 0 

9 Účelový investiční příspěvek (název akce+č.p. a místo+č. usnesení RÚK o schválení záv. uk.):  0 

11 Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu+název akce):  0 

13 Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):  0 

16 Tvorba (zdroje) celkem:     82 656 

17 Čerpání - neinvestiční  (NIV):      0 

28 Čerpání NIV celkem:     0 

29 Čerpání - investiční  (IV):    tis. Kč 

31 Investiční účelová dotace REKO objektu autodílny Ústí n.L. - Důlce 2 419 

39 Inv. účel. dot. "nákup 6 ks miniaturních echokardiografů 1 496 

40 Inv. účelová dotace "Pořízení vibračního testeru vůlí náprav" 129 

41 *vratka inv. účel. dot. Vibrační testr vůlí náprav* 5 

46 Pořízení parního čističe s vysávací jednotkou 50 

47 Pořízení kompaktního přenosného dezinfekční přístroje 69 

48 Realizace ovládání osvětlení přistávací plochy v Ústí n. L.  70 

49 Výměna světlíků budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem 30 

50 Realizace podružného měření spotřeby el. energie VZ Ústí n.L. 89 

51 Realizace přípojky pro externí dieselagregát objektů ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L. 102 

52 Oprava komunikace a asf. ploch, stavební úpravy v garáži - VZ Chomutov 1 106 

54 Realizace vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky NN na VZ Žatec 1 869 

55 Zabezpečení sítě ZZS ÚK, p.o. (SW a HW) 1 224 

60 Sanitní vozidlo (1ks) 1 204 

61 Výstavba výjezdové základny  ZZS ÚK, p.o., v Lovosicích 23 

62 Instalace veřejně přístupných AED 579 

63 Vratka zálohy Č.K. - věcné břemeno -3 

72 Čerpání IV celkem:     10 461 

73 Odvod zřizovateli 7 262 

74 Čerpání celkem (ř.28+ř.40+ř.41):   17 723 

75 Zůstatek fondu investic k 31.12. 2015 (ř.16-ř.42): 64 933 
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Ke konci roku byla dokončena investiční akce „Realizace vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a 
přípojky NN na VZ Žatec“, kde byla realizována vodovodní přípojka a  kanalizační přípojka propojující 
objekt výjezdové základny ZZS ÚK, p.o. v Žatci s vodovodním řádem resp. veřejnou kanalizací 
(stokovou sítí). Další dokončenou investiční akcí byla „Oprava komunikace a asfaltových ploch, 
stavební úpravy v objektu VZ Chomutov“ v jejímž rámci byla provedena oprava stávajících 
asfaltových ploch resp. komunikace přilehlých k objektu výjezdové základny v Chomutově a byl 
realizován oddělený prostor ve stávajících garážích této výjezdové základny, který slouží pro činnosti 
vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS ÚK, p.o. Tyto investiční akce byly realizované (financované) 
příspěvkovou organizací. 

Zabezpečení sítě ZZS ÚK, p.o. (SW a HW) 
V rámci této akce bylo pořízeno archivační datové pole pro dlouhodobou archivaci dat, záloh 
informačních systémů, logů, virtuálních serverů a konfigurací. Dále byl pořízen Systém analýzy 
bezpečnostních logů operačního řízení, který sdružuje záznamy o událostech z aplikace operačního 
řízení a z okolí systému (to je ze všech důležitých zařízení, systémů, sítě LAN/WAN a navazujících 
aplikací). Součástí řešení je i potřebná úprava systému operačního řízení, která zajišťuje expor. 
Kompletně dokončena bude tato investiční akce v roce 2016 (přístupové aktivní prvky, zabezpečení 
email komunikace, bezpečnostní prvek pro operační řízení). 
 
Realizace strukturované kabeláže na výjezdových základnách Teplice, Podbořany, Chomutov 
Předmětem této investiční akce bylo vybudování počítačové sítě na vybraných výjezdových 
základnách jako náhrada za nevyhovující starou kabeláž. Práce byly provedeny na výjezdových 
základnách v Podbořanech a Chomutově. Realizace na výjezdové základně v Teplicích byla odložena 
na rok 2016.  
 
Sanitní vozidlo (1ks)  
Bylo pořízeno sanitní vozidlo jako náhrada sanitního vozidla po dopravní nehodě. Nákup vozidla byl 
realizován (financován) příspěvkovou organizací. 
 
Z menších investičních akcí, realizovaných (financovaných) příspěvkovou organizací, byla v roce 2015 
dále provedena výměna 2 ks garážových vrat VZ Chomutov, realizace přípojky pro externí 
dieselagregát objektů ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L., realizace podružného měření spotřeby elektrické 
energie VZ Ústí n.L., realizace ovládání osvětlení přistávací plochy v Ústí n. L., pořízení parního čističe 
s vysávací jednotkou, pořízení kompaktního přenosného dezinfekční přístroje. Na základě investiční 
účelové dotace pak bylo pořízeno 6 ks miniaturních echokardiografů a vibračního testeru vůlí náprav 
do Autodílny ZZS ÚK, p.o. v Důlcích 
 

4.1. Investice realizované ve prospěch příspěvkové organizace zřizovatelem 

Byla dokončena realizace díla „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“.  Jednalo se o 
rekonstrukci areálu v ul. Ovocná v Děčíně, kde byla následně v únoru  2015 uvedena do provozu 
výjezdová základna ZZS ÚK, p.o. v Děčíně, dosud působící ve vypůjčených prostorech objektu 
Hasičské záchranného sboru Ústeckého kraje. Na výjezdové základně v Děčíně působí výjezdové 
skupiny- 1 x RLP (24 hod.) a 2x RZP (24 hod.). Akce byla financována Ústeckým krajem. 
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Dílo „REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín“ po dokončení 

V květnu 2015 byla dokončena realizace díla „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, Ústí nad 
Labem, II. - etapa“, kdy se jednalo o stavební úpravy ve stávajícím objektu autodílny ZZS ÚK, p.o. 
v Ústí n.L. Předmětem díla bylo: výměna rozvodů TZB a změny dispozic uvnitř objektu včetně výměny 
skladby podlahové konstrukce a realizace ruční myčky vozidel ZZS ÚK, p.o. Tato stavba byla 
pokračováním rekonstrukce objektu a navazoval na dříve realizovanou I. etapu, která zahrnovala 
rekonstrukci střešního pláště celého objektu, zateplení objektu v celé ploše fasády, výměnu oken, 
výměnu stávajících garážových vrat atd. Autodílna a garáže slouží primárně k opravám a garážování 
vozidel ZZS ÚK, p.o. a garážování a dále také jako skladovací prostory. Akce byla financována 
Ústeckým krajem. 

 

Dílo „ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží Důlce, Ústí nad Labem, II. - etapa“ po dokončení 
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V srpnu  2015 započala výstavba výjezdové základny ZZS ÚK, p.o. v Roudnici nad Labem, která bude 
dokončena v květnu  2016. Investorem této investiční akce je Ústecký kraj a výjezdová základna bude 
sloužit posádkám RLP a RZP (1 x RLP 24 hod. a 1x RZP 24 hod.) namísto stávajícího objektu, kde byla 
výjezdová základna provozována v pronajatých a již nevyhovujících prostorech. Akce je financována 
Ústeckým krajem. 

 

Dílo „Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o., Roudnice nad Labem“ ve výstavbě 

V rámci Projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji, umísťuje ZZS ÚK, p.o. na vybraných veřejně 
přístupných místech Ústeckého kraje automatizované externí defibrilátory (dále jen „AED“). Projekt 
je zaměřený na plošné racionální zpřístupnění časné defibrilace a probíhá v Ústeckém kraji již od 
dubna 2011. Jeho hlavním organizačním a koordinačním článkem je ZZS ÚK a Ústecký kraj se od 
začátku podílí významnou měrou na jeho financování. Podstatou projektu je vytváření celokrajské 
sítě AED - stacionárních i mobilních - v kontextu se sítí výjezdových základen ZZS ÚK a s dojezdovou 
dobou výjezdových skupin tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší 
(umístění AED na místa s předpokládaným vysokým rizikem vzniku náhlé zástavy oběhu). 

 Ve druhém pololetí  2015 tedy byla provedena instalace a byly zprovozněny stojany s AED na 11 
veřejně přístupných místech v lokalitách: Větruše, Komáří Vížka, Pravčická brána, Podkrušnohorský 
zoopark Chomutov, Ústí n.L. – hlavní nádraží, Děčínský Sněžník, Milešovka, Pevnost Terezín, Hrad 
Střekov, Skanzen Zubrnice a Soutěsky Hřensko. 
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AED instalovaný v Ústí nad Labem na Větruši 

 

AED instalovaný v Ústí  nad  Labem na hlavním nádraží 
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4.2. Projekty EU investičního charakteru 

V roce 2015 byly dokončeny dva projekty Ústeckého kraje k zajištění vybavení ZZS ÚK moderní 
technikou s novými a inovativními funkcemi spolufinancované z prostředků Integrovaného 
operačního programu (IOP). 

IOP 11 
Projekt „Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje” 
Číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07836, jehož realizace byla spolufinancována z prostředků fondů EU 
– Integrovaného operačního programu č. 6.3, prioritní osy Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 
služeb – Cíl Konvergence, číslo výzvy 11 Kontinuální výzva pro PO 3.4 -11 Jednotná úroveň 
informačních systémů složek integrovaného záchranného systému. Název celkového projektu 
„Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem 
TV“, který je realizován společně jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému – IZS 
(Zdravotnickými záchrannými službami jednotlivých krajů, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem 
ČR) a jehož gestorem je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 
V rámci realizace celého projektu byl vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních 
složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a 
komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň vzájemné propojenosti základních složek IZS a 
bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení. Došlo k modernizaci 
technologií a s tím i postupů pro příjem tísňového volání základních složek IZS.  
Celý projekt zahrnoval dvě základní části: 

- centrální tzv. střechovou – v rámci které bude vybudována jednotná technologie pro 
příjem tísňových výzev pro všechny tísňové složky Integrovaného záchranného systému 
(IZS), přes tuto technologii budou směrovány tísňové linky jednotlivých složek 
(150,155,158,112) 

- krajskou – v rámci které bude řešeno napojení jednotlivých složek na centrální 
technologii a vyrovnání technického a technologického vybavení operačních středisek 
jednotlivých složek na základě stanoveného minimálního standardu 

V rámci části projektu „Krajský standardizovaný projekt ZZS Ústeckého kraje“ realizovaného 
Ústeckým krajem bylo pořízeno ICT a komunikační vybavení Zdravotnického operačního střediska 
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace v Ústí nad Labem, tak aby 
bylo zajištěno splnění cílů projektu, zejména došlo k vybavení nové budovy ZOS: 
- stoly pro operátory a dispečery, 
- novou výpočetní technikou (servery+PC), 
- novými Informačními systémy ZZS umožňujícího intuitivnější příjem tísňové výzvy a rychlejší 
nasazení sil a prostředků ZZS 
- rozšířením Integrace komunikací ZOS, kdy má operátor i dispečer k dispozici veškeré možnosti 
komunikace telefonní i radiové) na jedné dotykové obrazovce 
- novými komunikačními prostředky komunikačního systému PEGAS MV ČR, pro zajištění krizové 
komunikace s vlastními prostředky i s prostředky ostatních složek IZS 
- novou záložní telefonní ústřednou pro operační řízení včetně nových záznamových zařízení 
- nové datové propojení s výjezdovými skupinami prostřednictvím odolných tabletů, které umožňují 
zadání zdravotnických informací o pacientovi přímo do Informačního systému 
- a nové zázemí pro celý komplex nových ICT technologií v nové serverovně, tj zejména klimatizace, 
záložní zdroj el. energie, datové rozvody vč. rack skříní pro umístění výpočetní techniky, s dohledem 
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nad každou jednotlivou částí této technologie tak, aby bylo zajištěno maximální zálohování všech 
systémů a bezpečnost před výpadky a tím zajištěn v maximální možné míře nepřetržitý příjem 
tísňových výzev od občanů Ústeckého kraje. 
- a přímé propojení Informačních systémů operačních středisek složek IZS, které je nezbytným 
předpokladem k splnění cílů projektu, v jehož důsledku dojde ke zlepšení a zrychlení pomoci 
občanům při mimořádných situacích, a to i v případě rozsáhlých hrozeb.  
Nové operační středisko tak v současnosti zajišťuje příjem tísňových výzev pro území celého 
Ústeckého kraje v nepřetržitém provozu s maximálním možným standardem příjmu tísňových výzev a 
jejich řešení jak v případě běžného provozu, tak zejména při řešení mimořádných událostí a to 
zejména ve spolupráci s ostatními složkami IZS – Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR. 
Projekt byl dokončen k  30.11.2015 a celkové náklady projektu dosáhly výše 46 mil. Kč z toho 
spolufinancování ze zdrojů Evropská unie činí 37,3 mil. Kč a 8,7 mil. Kč hradil Ústecký kraj z vlastních 
zdrojů. 
 
IOP 23 
Projekt „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS 
Ústeckého kraje, p.o. jako základní složky IZS”  
Číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/23.09560 jehož realizace byla spolufinancována z prostředků fondů EU 
- Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osy 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 
služeb, oblasti podpory (intervence), 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. 
Aktivity této oblasti intervence směřují ke zlepšení připravenosti IZS na mimořádné situace a ke 
zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování 
jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních 
prací. V rámci projektu byla pořízena technika, technologie a vybavení, které bude přispívat 
k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci ZZS a zdravotnickými 
zařízeními a to především: 

- Zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS (39 ks monitorů životních funkcí s 
možností defibrilace a přenosem dat na specializované kardiologické pracoviště v nemocnici, 
24 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž, 24 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci, vše 
v celkové hodnotě 29 592 tis. Kč), 

- Nákup moderních dopravních prostředků umožňujících instalaci a provoz nových 
technologických celků, vč. využití informací získaných prostřednictvím systému e-health 
(nákup 24 ks sanitní vozidel v celkové hodnotě 49 794 tis. Kč, cena jednoho vozidla je 
2 074 711 Kč vč. DPH), 

- Zavedení eHealth služeb pro výměnu dat mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními –Krajskou 
zdravotní, a.s.(pořízení HW a SW v celkové hodnotě 3 362 tis. Kč). 

Cílem projektu je zlepšení příjmu tísňových volání a sjednocení úrovně techniky a technologií složek 
IZS a jejich prostřednictvím zejména zvýšení procenta zachráněných lidských životů a majetku při 
zachování počtu pracovníků a nákladů na operační střediska jednotlivých složek IZS. Celkové náklady 
projektu dosahovaly finanční hodnoty ve výši cca 84 714 tis. Kč. Projekt byl úspěšně dokončen 
k  30.11.2015. 
 
Cíl3 
ZZS ÚK se podílela jako partner na realizaci projektu Portál pro informační podporu rozhodování za 
krizových situací, spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Cíl3 / Ziel3. Vybavení 
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pořízené v rámci tohoto projektu je v rámci udržitelnosti projektu provozováno v souladu s cíli 
projektu ve spolupráci s ostatními partnery od jeho dokončení v roce 2012. 

5. PROJEKTY EU OSTATNÍ 
- žádné 

6. REZERVNÍ FOND 
Počáteční stav fondu k 1.1.2015    18 674 502,62 Kč 
Tvorba fondu 0,00 Kč 
Čerpání fondu – ostatní čerpání 207 204,39 Kč 
Konečný stav fondu k 31.12.2015 18 467 298,23 Kč 
 
Rezervní fond byl vytvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření,  čerpání  prostředků na krytí 
nákladů činnosti organizace. 
 

7. FKSP 
Počáteční stav fondu k 1.1.2015 1 382 695,90 Kč 

Tvorba fondu – základní příděl 2 208 758,60 Kč 

Čerpání fondu 2 355 540,95 Kč 

- Stravování 444 832,00 Kč 
- Rekreace 316 129,95 Kč 
- Kultura, tělovýchova a sport 114 979,00 Kč 
- Poskytnuté peněžní dary 252 000,00 Kč 
- Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1 227 300,00 Kč 
- Úhrada části pojistného na soukromé živ.poj. 300,00 Kč 

Konečný stav fondu 1 235 913,55 Kč 

 

8. FOND ODMĚN 
Počáteční stav fondu k 1.1.2015 6 207 063,00 Kč 
Tvorba fondu 0,00 Kč 
Čerpání fondu 00,00 Kč 
Konečný stav fondu k 31.12.2015 6 207 063,00 Kč 
 
 

9. VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Ve dnech 4.4.-13.4.2016 proběhl audit účetní závěrky sestavené k 31.12.2015 za účetní období 
1.1.2015-31.12.2015 s tímto výrokem: 
Závěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící k 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy. 
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10. KONTROLNÍ ČINNOST 
 
10.1. Kontrolní činnost v roce 2015  

V roce 2015 byly provedeny v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace následující kontroly: 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) 
stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola zahájena dne: 22.6.2015 
Kontrolované období: 1.8.2012 do 31.5.2015 
Kontrolní zjištění: 

1. Plnění povinností  v nemocenském pojištění – nebyly zjištěny nedostatky 
2. Plnění povinností v oblasti pojistného – nebyly zjištěny nedostatky 
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění – nebyly zjištěny nedostatky 

 
Krajský úřad Ústí nad Labem, odbor kontroly 
Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 a § 11 odst. 4 
písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2014 a současně ověřit nastavení vnitřního 
kontrolního systému, dodržování obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních 
předpisů organizace. 
Kontrola zahájena dne: 26.6.2015 
Kontrolní zjištění: 

1. Natavení vnitřního kontrolního systému 
- Ŕídící kontrola – nebyly zjištěny nedostatky 
- Řídící předpisy – zjištěny nedostatky ve vnitřním přepise – Směrnice k účtování a evidenci 

zásob, Zásady o tvorbě a použití prostředků FKSP, Prováděcí pravidla pro správu 
pohledávek a jich vymáhání, Směrnice pro stanovení odpisového plánu 

2. Majetek a zásoby – kontrola byla zaměřena na správnost zařazování majetku do evidence 
majetku, účtování majetku, vyřazování majetku a odepisování majetku a byla provedena 
výběrovým způsobem. 
- Zařazování a vyřazování majetku včetně evidence majetku – zjištěn nedostatek při 

pořizování drobného dlouhodobého majetku 
3. Účtování majetku – nebyly zjištěny nedostatky 
4. Odpisy majetku – zjištěn nedostatek nepřeřazení majetku do nových odpisových skupin 
5. Zásoby – nedostatek – chybějící podpis na výdejkách 
6. Inventarizace majetku a závazků – zjištěn nedostatek – plán inventur neobsahoval seznam 

inventurních soupisů 
7. Fondy 

- Fond odměn – nebyly zjištěny nedostatky 
- Fond kulturních a sociálních potřeb – zjištěn nedostatek  - nepřevedení zálohy na 

základní příděl do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo 
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- Rezervní fond – nebyly zjištěny nedostatky 
- Investiční fond – nebyly zjištěny nedostatky 

8. Veřejné zakázky – nebyly zjištěny nedostatky 
9. Náležitosti účetních dokladů a správnost účtování – nebyly zjištěny nedostatky 
10. Autoprovoz a cestovní náhrady – nebyly zjištěny nedostatky 
11. Telefonní poplatky – nebyly zjištěny nedostatky 

Organizace přijmula opatření z provedené kontroly a do 21.10.2015 nedostatky odstranila. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců 
pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech 
Kontrola zahájena dne: 12.11.2015 
Kontrolované období: 1.1.2009 do 30.9.2015 
Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola oznamovací povinnosti– nebyly zjištěny nedostatky 
2. Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle 

účetní evidence – nebyly zjištěny nedostatky ve stanovení vyměřovacích základů a stanovení 
výše pojistného 
- Zjištěn nedostatek – nesprávně odvedené pojistné za zaměstnance 

3. Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb – z důvodu pozdních plateb pojistného bylo ke 
dni vyúčtování tj. 01.11.2015 vypočteno penále ve výši  141,00 Kč 

4. Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného – nebyly zjištěny nedostatky 
5. Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech – nebyly zjištěny nedostatky 

Dne 19.11.2015 odeslána žádost o odstranění tvrdosti a prominutí penále, penále prominuto.  
 
BMW Audit s.r.o. Ústí nad Labem 
Předmět ověřování: ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2014 a zpracování zprávy nezávislého 
auditora 
Termín provedení auditu: 4.3.2015-31.3.2015 
Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31.12.2014 a 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými 
účetními předpisy. 
  
 
10.2. Kontrolní činnost v roce 2014  

V roce 2014 byly provedeny v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace následující kontroly: 
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Kontrola zahájena dne 14. 3. 2014. 
Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v § 102 a 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce a § 37 zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou 
se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
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expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli – kategorizace prací § 103 zákona č. 
262/206 Sb. Zákoníku práce a v zákoně č. 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách a 
vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. (vyhláška o 
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) – pracovnělékařské služby, § 44 a 
zákona č. 258/2000 Sb. – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci.  
Kontrolní zjištění: Dle subjektivního hodnocení je v kanceláři vedoucí záchranářky v Litvínově  umělé 
osvětlení nevyhovující, neboť část trubic je nefunkčních. Je neprodleně nutné zajistit nápravu 
(doplnění trubic, popř. opravu). Je nutné předložit ke KHS ú. p. Most pravidla dle § 44 a) odst. 10, zák. 
č. 258/2000 Sb. na používanou směs DISCLEEN.  
 
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. 
Kontrola byla zahájena dne 6. 3. 2014.  
Kontrolované období: od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2014. 
Předmět kontroly: Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností v následujících oblastech: 

1. Pracovní poměr: vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody mimo 
pracovní poměr; 

2. Pracovní doba: stanovení týdenní pracovní doby, rozvržení pracovní doby, vedení 
evidence odpracované pracovní doby s vyznačením začátku a konce směn, evidence 
práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, noční práce, 
odpracované doby v době pracovní pohotovosti, doby pracovní pohotovosti, kterou 
zaměstnanec držel, práce přesčas, práce v soboru a v neděli, práce ve svátek, 
evidence neplaceného volna, nepřetržité odpočinky mezi směnami, nepřetržité 
odpočinky v týdnu, délky směn při rovnoměrném a nerovnoměrném rozvržení 
pracovní doby; 

3. Odměňování: poskytování platu a příplatků k platu v návaznosti na evidenci 
odpracované pracovní doby, náhrady platu;  

4. Dovolená: evidence čerpání dovolené;  
5. BOZP: lékařské prohlídky zaměstnanců pracujících v noční době; 
6. Ochrana osobních práv zaměstnanců: kamerové systémy v souvislosti s pracovní 

dobou. 
Kontrolní zjištění: §92 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  -  zaměstnavatel nerozvrhl 
zaměstnancům pracovní dobu včetně práce přesčas tak, aby jim poskytl nepřetržitý odpočinek 
v týdnu v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 zákoníku práce.  
Porušení bylo zjištěno u:  
František Semerád – při kontrole bylo z Výkazu mzdových nároků za měsíce 9, 10 / 2013 zjištěno, že 
v období od 27. 9. do 9. 10. 2013 nebyla dodržena doba nepřetržitého odpočinku v období 2 týdnů.  
MUDr. Jan Flesar -  při kontrole bylo z Výkazů mzdových nároků v měsících 1, 3, 8, 9, 10 / 2013 
zjištěno, že zaměstnanci byl poskytnut odpočinek v týdnu v délce kratší než 24 hodin, a to v 6 
týdnech. 
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10.3. Kontrolní činnost v roce 2013  

V roce 2013 byly provedeny v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace následující kontroly: 
 
Úřad práce České republiky  - krajská pobočka v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly:  Dodržování zákona o státní sociální podpoře provedené na základě ustanovení 
ů65 odst.2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrolované období:  od 1.ledna 2011 do 30.září 2013 
Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny žádné nedostatky 
 
Ústecký kraj , odbor kontroly 
Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst.1 a § 11 odst. 4 
písm. a) zákona o finanční kontrole za období roku 2011.  Cílem kontroly bylo ověřit zadávání 
veřejných zakázek a krajského úřadu. 
Kontrolní zjištění: organizace realizovala dodávky, které spolu souvisely jak z pohledu místa plnění, 
tak z pohledu časového období, kde nebyl dodržen postup dle stanovených pravidel zřizovatele.  
Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků formou příkazu ředitele. A nedostatky byly 
odstraněny.  
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola zahájena dne 6.3.2013 – výjezdové stanoviště Jirkov 
Kontrolní zjištění: žádné nedostatky 
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola zahájena dne 5.4.2013 – výjezdové stanoviště Louny 
Kontrolní zjištění:  

1. Frekvence a teplota skladování nebezpečného odpadu nevyhovuje vyhlášce č. 306/2012 Sb. 
2. Na pracovišti nejsou k dispozici bezpečnostní listy ke všem používaným dezinfekčním 

prostředkům. 
3. Dezinfekční prostředky, které nejsou používány v originálních obalech nejsou označeny 

datem plnění a datem expirace. 
4. Nutnost zaktualizovat provozní řád.  

Organizace přijmula opatření a nedostatky odstranila. 
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Kontrola zahájena dne 12.4.2013 – výjezdové stanoviště Žatec 
Kontrolní zjištění:  

1. Frekvence a teplota skladování nebezpečného odpadu nevyhovuje vyhlášce č. 306/2012 Sb. 
2. Skladování použitého prádla je v rozporu s vyhláškou. 
3. Dezinfekční prostředky, které nejsou používány v originálních obalech nejsou označeny 

datem plnění a datem expirace. 
4. Nutnost zaktualizovat provozní řád.  
5. Není veden deník pro dvoustupňovou dezinfekci na ošetřování laryngoskopů.  

Organizace přijmula opatření a nedostatky odstranila. 
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola zahájena dne 29.4.2013 – výjezdové stanoviště Podobřany 
Kontrolní zjištění:  

1. Frekvence a teplota skladování nebezpečného odpadu nevyhovuje vyhlášce č. 306/2012 Sb. 
2. Skladování použitého prádla je v rozporu s vyhláškou. 
3. Dezinfekční prostředky, které nejsou používány v originálních obalech nejsou označeny 

datem plnění a datem expirace. 
4. Nutnost zaktualizovat provozní řád.  
5. Není veden deník pro dvoustupňovou dezinfekci na ošetřování laryngoskopů.  

Organizace přijmula opatření a nedostatky odstranila. 
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola zahájena dne 18.6.2013 – výjezdové stanoviště Ústí nad Labem 
Kontrolní zjištění:  

1. Kategorizace prací – nevyřazení z kategorizace práce řidiče DRNR. 
2. Skladování chemických látek i bez českého návodu. 
3. Nedostatky v posudcích o zdravotní způsobilosti u nerizikových prací. 
4. Nedostatky pracovních, sanitárních a pomocných prostor.  

Organizace přijmula opatření a nedostatky odstranila. 
 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
Předmět kontroly: plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Kontrola zahájena dne 4.12.2013 – výjezdové stanoviště Ústí nad Labem 
Kontrolní zjištění: Odstranění nedostatků, které byly předmětem zjištění při výkonu dozoru dne 
18.6.2013  provedeném na pracovišti Ústí nad Labem. Nedostatky byly zcela odstraněny.  
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12. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

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-3/2012 
ze dne 4. 4. 2012 ve znění pozdějších změn a doplňků a Směrnicí ZZS ÚK, p. o. č. 2/2014 ze dne          
1. 1.2014.  
 
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 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 roce 2015 byly zahájeny tyto veřejné zakázky: 

- 2 podlimitní veřejné zakázky (od 2.000.000,- Kč do 5.244.000,- Kč bez DPH) 
- 52 veřejných zakázek malého rozsahu (od 100.000,- Kč do 2.000.000,- Kč bez DPH) 

 
Mezi  nejvíce realizované zakázky patří zakázky na dodávky zdravotnických přístrojů a pomůcek, 
dodávky pneumatik, autobaterií, dodávky počítačů, dodávky sanitních vozidel. Co se týká služeb, jsou 
to telekomunikační služby, právní služby, výukové modely. V menší míře jsou realizovány zakázky na 
stavební práce.  
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Nejvýznamnější  zakázky: 
 

Ev. č. 
zakázky Název 

Předpokládaná 
hodnota VZ bez DPH Vybraný dodavatel 

VZ-1/2015 Dodávky autobaterií 2015-2016 250 000,00 
Václav Hes, Hoření 2387/6 400 11 Ústí 
nad Labem, IČ: 42436478 

VZ-
62/2015 Telekomunikační služby fixních sítí 2015 500 000,00 

O2Czech Republic, a. s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 IČ: 
60193336 

VZ-
134/2015 Pneumatiky 2015 900 000,00 

GPD, a.s., Znojemská 4945/80A, 586 
01  Jihlava, IČ: 25031881 

VZ-
199/2015 Miniaturní echokardiografy 1 500 000,00 

CHIRONAX ESTRAL s.r.o., Klausova 
1441/28, 155 00 Praha 5, IČ: 
44848315 

VZ-
280/2015 PC pro výuku All in one 250 000,00 

Mironet computers a.s., Nad 
Kajetánkou 1478/26, 169 00 Praha 6, 
IČ: 28189647 

VZ-
281/2015 Defibrilační elektrody k LP 12 a LP 15 520 000,00 

Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 
Praha 6 Vokovice                                         
IČ: 24201596 

VZ-
355/2015 

Oprava komunikace a asf. ploch, stavební úpravy v objektu 
VZ Chomutov 915 000,00 

JT Facility s.r.o., Palachova 401/10, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 46709665 

VZ-
392/2014 

Instalace stojanů na AED - Větruše, Komáří Vížka, Pravčická 
brána, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Ústí n.L. - 
hlavní nádraží, Děřínský Sněžník 250 000,00 

HAKO plus, s.r.o., Jateční 3501/47E, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25447823 

VZ-
426/2015 NAS 2015 350 000,00 

Provyt, s.r.o., Oblouková 779,                    
438 01 Žatec, IČ: 25437526   

VZ-
471/2015 Realizace vodovodní a kanalizační přípojky - VZ Žatec 1 500 000,00 

KOMASTAV DS s.r.o., Na Popluží 
821/11, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ:25476696 

VZ-
483/2015 Dodávky Nábytku 2015 990 000,00 

Daitl Vladimír, Duchcovská 432, 415 
03 Teplice, IČ: 10455787 

VZ-
493/2015 ZZS Ústeckého kraje - Výukové modely 2015 420 000,00 

S&T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 
21 Praha 4, IČ:25701576 

VZ-589 Notebooky 2015 330 000,00 

DeCe COMPUTERS s.r.o., Žerotínova 
378/9, 405 02 Děčín III.Staré město, 
IČ: 44567626 

VZ-
646/2015 Systém analýzy bezpečnostních logů 2015 850 000,00 

PER4MANCE s.r.o., Fišova 3,        602 
00 Brno, IČ: 60749024 

VZ-
675/2015 Telefonie ZZS Ústeckého kraje 2016 1 999 000,00 

O2 Czech Republic a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - 
Michle IČ:60193336 

VZ-
699/2015 

Pořízení a instalace přístupového systému na VZ Děčín, 
Teplice, Chomutov 999 000,00 

IVAR a.s., Těžební 1250/2d,                     
627 00 Brno, IČ: 00526622 

VZ-
701/2015 

FZŠ-vozidlo k přepravě osob, materiálu, zařízení a techniky 
na místo DN a z místa DN 995 000,00 

SICAR, s.r.o., Ke Kolodějům 163, 250 
84 Sibřina, IČ: 47541547 

VZ-
703/2015 FZŠ-mobilní telefony LTE 493 389,00 

AmiCom Teplice, s.r.o., Revoluční 666, 
415 01 Teplice, IČ: 61325546 

VZ-
708/2015 Právní služby 2016-2017 1 999 000,00 

JUDr. Otakar Pazdziora, Řetězová 2, 
405 01 Děčín I. IČ: 15661865 

VZ-
730/2015 Náhradní díly a servis pro zástavby sanitních vozidel ZZS ÚK 990 000,00 

SICAR, s.r.o., Ke Kolodějům 163, 250 
84 Sibřina, IČ: 47541547 
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Vysvětlivky zkratek 
 
 
AKS  Akutní koronární syndrom 

ARO  Anesteziologicko Resuscitační oddělení 

CMP  Cévní mozková příhoda 

IC  Iktové centrum pro akutní mozkové.příhody  

IM  Infarkt myokardu 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KPCR  Kardio-pulmo-cerebelární resuscitace = oživování 

LZS  Letecká záchranná služba / LVS – Letecká výjezdová skupina / 

NZO  Náhlá zástava oběhu 

PCI  Perkutánní koronární intervence = katetrizační oddělení pro akutní srdeční infarkty  

PNP  Přednemocniční neodkladná péče 

RLP  Rychlá lékařská pomoc 

RZP  Rychlá zdravotnická pomoc,  

SUMMK Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 

TC  traumatologické centrum-závažné úrazy 

ZOS  Zdravotnické operační středisko 

ZZS ÚK Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 
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