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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 

 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (ZZSÚK, p. o.) 
Sociální Péče 799/7A, Severní terasa 
400 11 Ústí nad Labem 
 
IČ: 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.  

 

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.  

http://www.zzsuk.cz/
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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.  
 
 

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. 
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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 LVS). 

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, aktualizovaného Radou 

Ústeckého kraje dne 1.4. 2015 usnesením č. 18/79R/2015 tak, aby místo události na území 
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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 2017 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 Výjezdová Počet posádek počet počet obyv. spád.obl. 

středisko základna LVS RLP RZP v.sk. ve spád.obl.* Výměra* 

Ústí n.L. Ústí n. L. 1 1 3 5 
 

  

Celkem Ústí n.L.   1 1 3 5 119 296 40 444 

Litoměřice Litoměřice   1 1 2    

Litoměřice Roudnice   1 1 2    

Litoměřice Lovosice   1  1 2    

Litoměřice Úštěk   1 1   

Celkem Litoměřice   0 3 4 7 119 342 103 215 

Děčín Děčín   1 2 3    

Děčín Č.Kamenice   1  1 2    

Děčín Rumburk   1 1 2    

Děčín Velký Šenov     1 1    

Celkem Děčín   0 3 5 8 130 787 90 860 

Teplice Teplice   1 3 4    

Teplice Bílina     1 1    

Celkem Teplice   0 1 4 5 128 476 46 925 

Louny Žatec   
 

2 2    

Louny Louny   1 2 3    

Louny Podbořany   1 1  2    

Celkem Louny   0 2 5 7 86 346 111 765 

Chomutov Chomutov   1 2 3    

Chomutov Jirkov     1 1    

Chomutov Kadaň   1 1 2    

Chomutov Vejprty     1 1    

Celkem Chomutov   0 2 5 7 124 249 93 532 

Most Most   1 2 3    

Most Litvínov   
 

2 2    

Most Klíny   1 1   

Celkem Most   0 1 5 6 112 881 46 716 

Celkový součet 1 13 31 45     

*Údaje jsou k 1.1.2017 
 

1.4. Vybavení výjezdových  základen  

ZZS Ústeckého kraje k účelům zabezpečení přednemocniční neodkladné péče na území Ústeckého 

kraje tak na konci roku 2017 provozuje 115 sanitních vozidel ZZS, tj. rychlé lékařské pomoci (RLP) a 

rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Z tohoto počtu jsou 

- 4 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.  
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- 5  vozidel speciálně upravená pro převoz většího počtu lehce zraněných při mimořádných 

událostech 

- 1 vozidlo speciálně upravené pro velitele zásahu při mimořádných událostech 

- 1 vozidlo speciálně upravené pro potřeby Vzdělávacího centra ZZS ÚK, p.o. 

 

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 13 ostatních služebních vozidel, z tohoto počtu jsou 2 vozidla 

speciální servisní.  

V roce 2017 byla pořízena celkem 2 vozidla, vyřazena byla celkem 2 vozidla 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 2017 bylo v Ústeckém kraji 45 posádek RZP/den a 39 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 2017 bylo v Ústeckém kraji 13 posádek RLP, 

c) skupiny letecké výjezdové skupiny (LVS), v níž zdravotnická část posádky je nejméně 

dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. V roce 2017 byla v Ústeckém kraji 1 posádka LVS. 

                          

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, 
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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, 

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 - vedoucí směny ZOS a 1x Pomocný dispečer ZOS) a vedoucí záchranář 

ZOS. Ve směně noční  pak 5 pracovníků ZOS (3x Call-taker ZOS, 1x Dispečer - vedoucí 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. 
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 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. 

 
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.  

 
 ZOS 
Počet tísňových volání na ZOS v Ústí n. L. - 126.289 
Celkem počet volání – 126.289 to je 345 za 24 hod, to je 14,4 volání za 1 hod. 
 
Výjezdové základny a výjezdové skupiny 
V roce 2017 ZZS ÚK, p.o., řešila 89.990 událostí, realizováno bylo 93.740 výjezdů, ve kterých poskytla 
péči 91.644 pacientům. 
Počet akcí LVS – 390, z toho primárních - 373, sekundárních akutních- 17 
Počet výjezdů RLP - 18.127, z toho primárních - 17.587, sekundárních - 540  
Počet výjezdů RZP – 75.223, z toho prim. – 72.187, sekundárních – 3.036  
Celkový počet výjezdů: RLP, RZP a LVS: 93.740 
Počet primárních událostí 86.424, dojezd do 20 minut - 83.166, nad 20 minut - 3.258, to je 3,77% 
akcí. 
Počet ošetřených dle příčin zásahů: traumatická – 20.669, počet somatických onemocnění tj. int, 
nerv, ak. bolesti, gyn.por. - 68.791 a jiné a neznámé příčiny - 4.280 ošetřených. 
Počet psych. onemocnění - 3.329 z toho sebevraždy a pokusy TS - 139. 
Počet ošetřených pac. pod vlivem alkoholu - 446. 
 
Počet pacientů s vybranou diagnózou z primárních výjezdů: 
AKS – 1.541, 
CMP – 2.582, 
polytraumata - 70. 
Počet předaných pacientů z primárních i sekund. výjezdů na specializovaná pracoviště: 
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Ikt. jedn. - 833, 
PCI katetrizace - 383, 
Traumacentrum - 600 
 
Počet úmrtí s prohlídkou zemřelého – 1.053 
Počet zahájených KPCR – 740 z toho - 151 primárně úspěšných. 
Ve srovnání s rokem 2016 narostl počet výjezdů o 6.229, což je nárůst o 5,9 %. Naopak klesl počet 
zásahů LVS o 167. Tento pokles je dán provizoriem, které LVS ZZS ÚK měla na počátku roku díky 
výběrovému řízení na nového provozovatele vrtulníku. Nárůst je i v počtu volání na ZOS a to 2.462 
hovorů. 
 
Doporučené postupy a odbornost v PNP 
Předávání pacientů do specializovaných center v rámci jednotlivých programů se meziročně ustálil a 
není znám žádný výrazný rozdíl ve srovnání s rokem minulým. Toto ustálení navazuje na úspěšnost 
plnění doporučených postupů u triage pozitivních pacientů a jejich transportu z terénu přímo na vyšší 
etapu. Evidence pac. 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. 
 
Technologie a software 
Po technologické a SW stránce navazujeme na předešlý rok, postupem času se vylepšuje fungování 
SW pro operační řízení a systému MZD - mobilním zadávání dat, kde členové výjezdových skupin 
editují výjezdovou dokumentaci.  
Úspěšně pokračujeme ve spolupráci s ostatními operačními středisky IZS, se kterými jsme byli na 
začátku loňského roku datově propojeni. V rámci spolupráce ZZS a HZS došlo ke vzájemné dohodě o 
přepojování tísňových hovorů mezi Telefonním centrem tísňových volání 112 a ZZS. 
Úspěšně se rozvíjí i přeshraniční spolupráce se záchrannými službami a operačními středisky 
v sousedním Německu. Spolupráci neustále vylepšujeme a společných zásahů přibývá. 

      

 

Traumata 
22% 

Somatická 
onemocnění 

73% 

Jiné a neznámé 
5% 

Příčiny zásahů ZZS ÚK v roce 2017 

Traumata Somatická onemocnění Jiné a neznámé
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1.7. Souhrn nežádoucích událostí, stížnosti, mimořádné události  

 
V roce 2017 obdržela organizace ZZS ÚK, p.o. celkem 13 stížností, z toho 11 bylo označeno jako 

nedůvodné a  2 částečně důvodné.  Byla provedena 2 nápravná opatření . 

Organizace ZZS ÚK, p.o. obdržela v roce 2017 celkem 23 poděkování za poskytnutí kvalitní péče a 

profesionální přístup. 

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 

R L P  R Z P  L V S  

17587 

72187 

373 

540 

3063 

17 

PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ZÁSAHY V ROCE 
2017 

primární zásahy sekundární zásahy
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2. PERSONÁLNÍ ČLENĚNÍ 
 

2.1. Organizační struktura    

ÚSEK   ŘEDITELE  
Ředitel 
- interní auditor 
- vedoucí manažer projektu 

- manažer projektu 
 
EKONOMICKÝ   ÚSEK  
Ekonomický náměstek 
- vedoucí personálně mzdového oddělení 
 - personálně mzdoví referenti 
- hlavní účetní 
 - účetní 
 - administrativní pracovníci 
 -   vedoucí účtárny 
  - účetní 
  - referent majetkové správy 
- spisový referent 
-  referent specialista 
-   obchodní referent 
- skladový referent 
- vedoucí účtování zdravotní péče 

- kontrolor zdravotnické dokumentace 
- referent odbytu 

 
 
TECHNICKÝ   ÚSEK 
Technický náměstek 
- vedoucí dopravy a spojů 
 - dopravní referent 
 - koordinátoři řidičů vozidel zdravotnické záchranné služby 
 - technik – správce komunikačních technologií  
- vedoucí IT 
             - referent IT 
- technik správy objektů 
- vedoucí autodílny 
             - automechanik 
- referent BOZP a PO 
- referent majetkové správy 
- uklízečka 
 
ÚSEK   NELÉKAŘSKÝCH   PROFESÍ 
Náměstek pro nelékařské zdravotnické profese 
- vedoucí krizového řízení 

- zástupce vedoucího krizového řízení  
- koordinátor psychosociální intervenční služby (PIS) 
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- PEER psychosociální intervenční služby  
-  vedoucí záchranáři 
  - zástupce vedoucího záchranáře výjezdové základny 
   - zdravotnický záchranář  
   - řidič vozidla ZZS  
- vedoucí vzdělávacího centra  

- instruktor vzdělávacího centra 
 
 
ÚSEK   LÉČEBNĚ   PREVENTIVNÍ   PÉČE 
Náměstek pro léčebně preventivní péči 
- vedoucí lékaři 
             - lékaři 
- vedoucí lékař ZOS 
 

 
 

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, LVS 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 
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.  
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Zdravotnický záchranář a řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává zdravotnické 
činnosti dle platné legislativy dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění, 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. v platném znění, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků ve znění pozdějších změn a doplňků.   
 
 Evidenční počet zaměstnanců členěný na střediska - HPP k 31.12.2017 

 

Středisko 

Řidiči Záchranáři Lékaři THP Celkový 
počet s 

MD 

Celkový 
počet bez 

MD Celkem Celkem Celkem Celkem 
Z toho 
projekt 

Z toho 
dělníci 

Ústí n. L. 20 60 4 37 2 5 121 118 

Most 28 28 4 2 0 2 62 61 

Litoměřice 15 15 4 1 0 1 35 35 

Roudnice n. L. 10 10 6 1 0 1 27 27 

Lovosice 8 9 3 0 0 0 20 19 

Děčín 15 16 7 2 0 1 40 40 

Č. Kamenice 7 7 6 1 0 1 21 21 

Rumburk 16 16 3 1 0 1 36 36 

Teplice 25 30 6 3 0 1 64 60 

Žatec 10 9 0 1 0 0 20 20 

Louny 12 14 3 1 0 1 30 29 

Podbořany 10 10 5 0 0 0 25 25 

Chomutov 12 13 1 1 0 1 27 27 

Kadaň 10 10 3 0 0 0 23 23 

Jirkov 5 6 0 0 0 0 11 10 

Vejprty 5 5 0 0 0 0 10 10 

CELKEM 208 258 55 49 2 15 572 561 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na HPP v letech 2014 - 2017 

Rok Řidiči Záchranáři Lékaři THP Dělníci Celkem 

2014 191,70 226,65 48,67 24,62 16,84 508,48 

2015 194,49 228,77 47,98 25,28 14,70 511,22 

2016 205,83 240,36 48,30 28,15 14,48 537,12 

2017 207,07 241,79 46,36 32,74 14,26 542,22 
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Evidenční počet členěný na střediska - DPČ k 31.12.2017 
 

Středisko Řidiči Záchranáři Lékaři THP Projekt Dělníci 
Celkový 
počet 

Ústí n. L. 2 8 13 18 1 0 42 

Most 2 3 1 10 0 0 16 

Litoměřice 1 0 3 5 0 2 11 

Roudnice n. L. 0 0 0 5 0 0 5 

Lovosice 0 1 2 4 0 1 8 

Děčín 0 1 5 2 0 0 8 

Č. Kamenice 0 0 1 4 0 0 5 

Rumburk 2 1 2 5 0 1 11 

Teplice 0 4 11 4 0 1 20 

Žatec 2 2 0 3 0 2 9 

Louny 1 0 12 3 0 0 16 

Podbořany 1 1 5 6 0 1 14 

Chomutov 1 0 10 1 0 0 12 

Kadaň 0 0 6 4 0 2 12 

Jirkov 1 2 0 4 0 1 8 

Vejprty 0 0 0 1 0 1 2 

CELKEM 13 23 71 79 1 12 199 
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Evidenční počet členěný na střediska - DPP k 31.12.2017 
  

Středisko 
Krizová příprava LZS Krizová příprava vzdělávání Projekt 

Dělníci 
Celkový 
počet Lékaři Záchranáři Lékaři Záchranáři Řidiči Záchranáři Řidiči 

Ústí n. L. 7 8 10 50 17 35 10 2 139 

Most 0 0 0 28 25 7 10 0 70 

Litoměřice 1 0 3 13 14 6 2 0 39 

Roudnice n. L. 0 0 5 9 10 2 5 0 31 

Lovosice 0 0 2 7 8 4 3 0 24 

Děčín 1 0 5 17 14 7 5 1 50 

Č. Kamenice 0 0 4 6 6 2 1 1 20 

Rumburk 0 0 3 17 14 8 7 1 50 

Teplice 0 0 2 23 20 11 11 1 68 

Žatec 0 0 0 15 11 2 5 1 34 

Louny 0 0 0 8 12 2 3 0 25 

Podbořany 0 0 1 10 10 1 5 0 27 

Chomutov 0 0 0 12 9 1 1 0 23 

Kadaň 0 0 1 7 8 4 3 1 24 

Jirkov 0 0 0 7 5 3 1 1 17 

Vejprty 0 0 0 4 4 3 1 0 12 

CELKEM 9 8 36 233 187 98 73 9 653 
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2.3. Objem mzdových nákladů a problematika zajištění personálního obsazení  

Mzdové náklady čerpány v celkové výši  290 009 266,00 Kč z toho:  

- mzdové náklady ve výši 274 820 000,00 Kč,     

- OON ve výši  14 789 389,00 Kč,   

- náhrada za nemoc ve výši   399 877,00  Kč . 

Mzdové náklady Krizová připravenost - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR čerpány v celkové 

výši  1 298 185,00 Kč formou OON.   

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  30.11.2016  usnesením č. 11/2R/2016 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  260 880 tis. Kč.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19.7.2017 usnesením č. 013/19R/2017 schválila  změnu 

závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši 271 990 tis. Kč na rok 2017, zvýšení 

o 11 110 tis. Kč.   

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 030/30R/2017 schválila zvýšení 

závazného ukazatele objemu prostředků na platy o 2 830 tis. Kč na celkový objem ve  výši  

274 820 tis. Kč. 
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 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

Mzdový limit 222 700 000,00 239 880 000,00 274 820 000,00 

 

 

 

2.4. Problematika zajištění personálního obsazení, uskutečněné nebo 

plánované motivační opatření  

V roce 2016 došlo k odchodu dvou kmenových lékařů v Chomutově, kde dochází i v roce 2017 

ke kritické situaci týkající se obsazenosti lékařů. Zachování RLP v Chomutově je možné pouze 

za zvýšení přesčasových hodin kmenových lékařů i z jiných výjezdových základen. V roce 2017 došlo 

k navýšení přesčasových hodin. Obsazenost lékařů na jednotlivých základnách je také za pomoci 

lékařů na DPČ. Na výjezdové základně Chomutov chybí čtyři lékaři. Na základnu Děčín a Lovosice se 

podařilo přijmout do pracovního poměru jednoho lékaře.  

V roce 2017 organizaci chybělo celkem 18,56 lékařů, s propočtem DPČ (externí lékaři) chybělo celkem 

7 lékařů. Z celkového počtu lékařů zaměstnaných na hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0 tvoří 24% 

důchodci. 

Tento nedostatek je způsoben nedostatečným finanční ohodnocením lékařů. Stále více lékařů 

odchází do zahraničí.  Dalším omezením jsou přesčasové limity dané zákoníkem práce. 

V roce 2017 se přijali do pracovního poměru na výjezdovou základnu Most a Litvínov řidiči 

zdravotnické záchranné služby, čímž došlo k plné obsazenosti. Dále byli pro výjezdovou základnu 

Chomutov a Kadaň výběrovým řízením přijati řidič vozidla ZZS a zdravotnický záchranář 

s předpokládaným nástupem v roce 2018. 

rok 2015 
30% 

rok 2016 
33% 

rok 2017 
37% 
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U přesčasových hodin záchranářů a řidičů v roce 2017 došlo ke snížení. Přesčasové hodiny jsou 

zejména za dlouhodobou pracovní neschopnost zdravotnických záchranářů a řidičů. Pracovní 

neschopnost byla způsobena převážně pracovními i nepracovními úrazy, a to zejména na výjezdových 

základnách Ústí nad Labem, Litvínov, Litoměřice, Děčín, Teplice, Kadaň a Chomutov. Celkový počet 

absence je 12,8 zaměstnanců záchranářů a řidičů.   

Porovnání přesčasových hodin dle profesí za období 2016, 2017: 

Záchranáři , řidiči 

Rok Měsíc Celkem Rok Měsíc Celkem Rozdíl 

2
0

1
6

 

1. 2 685,00 

2
0

1
7

 

1. 2 321,50 363,50 

2. 2 525,00 2. 2 948,00 -423,00 

3. 2 914,00 3. 2 504,00 410,00 

4. 3 323,00 4. 2 370,25 952,75 

5. 3 436,25 5. 3 026,50 409,75 

6. 3 613,50 6. 3 960,00 -346,50 

7. 3 191,50 7. 3 388,50 -197,00 

8. 3 840,75 8. 2 841,50 999,25 

9. 5 312,75 9. 4 158,25 1 154,50 

10. 7 392,30 10. 4 857,50 2 534,80 

11. 8 140,25 11. 5 686,25 2 454,00 

12. 10 286,15 12. 6 461,75 3 824,40 

Celkem 56 660,45 Celkem 44 524,00 12 136,45 

 

Lékaři 

Rok Měsíc Celkem Rok Měsíc Celkem Rozdíl 
2

0
1

6
 

1. 1 029,50 

2
0

1
7

 

1. 1 171,50 -142,00 

2. 875,00 2. 1 248,75 -373,75 

3. 1 006,75 3. 1 385,50 -378,75 

4. 975,25 4. 1 282,00 -306,75 

5. 1 146,00 5. 1 164,00  -18,00 

6. 1 050,00 6. 1 334,75 -284,75 

7. 1 295,00 7. 1 497,75 -202,75 

8. 1 382,50 8. 1 529,25 -146,75 

9. 1 157,00 9. 1 351,00 -194,00 

10. 1 259,00 10. 1 316,00 -57,00 

11. 1 369,50 11. 1 533,50 -164,00 

12. 1 311,25 12. 2 186,50 -875,25 

Celkem 13 856,75 Celkem 17 000,50 -3 143,75 
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Uskutečněné nebo plánované motivační opatření 

V rámci motivačního opatření vypracován nový Platový řád s účinností od 1.ledna 2017 s úpravami 

osobního příplatku a nový hodnotící formulář. 

Osobní příplatek zaměstnancům organizace se přiznává na dobu určitou, na období jednoho roku 

nejpozději k 30.9. daného roku na základě hodnocení, které provádí příslušný vedoucí zaměstnanec. 

K přehodnocení, popřípadě odejmutí osobního příplatku mimo stanovený termín může dojít, 

pominou-li důvody pro které byl přiznán, a to i v průběhu časového období, na které byl přiznán.  

Zároveň byl vypsán inzerát na pozici lékaře s náborovým příspěvkem ve výši 200 000,00 Kč za 

stanovených podmínek. 

V roce 2017 nikdo neprojevil zájem o náborový příspěvek. V případě nového nástupu smlouvu o 

poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanec nepožadoval. 

2.5. Rozšiřování kvalifikace, vzdělávání, semináře  

Vzdělávací a výcvikové centrum (dále jen VVC) Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., 

se zřídilo v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. VVC je organizačně 

zařazeno do útvaru náměstka pro nelékařské profese. V čele vzdělávacího a výcvikového centra je 

vedoucí vzdělávání společně s lékařem pro vzdělávání.  

Jednou z hlavních úloh VCC v roce 2017 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, 

samostudium atd.). Samozřejmostí bylo i prohlubování technických dovedností a zavedených 

postupů v přednemocniční neodkladné péči.  

V průběhu roku 2017 jsme se za VVC aktivně i pasivně účastnili mnoha odborných vzdělávacích akcí, 

včetně metodických a taktických cvičení ve spolupráci s úsekem Krizového řízení a celým 

integrovaným záchranným systémem. 

 

Souhrn činností vzdělávacího centra za rok 2017 

 

Vzdělávací centrum Ústí nad Labem 

Zdravotnické školení v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL – 25 termínů  

Celkem odškolených hodin za zdravotnické školení v UL – 150 hodin  

Celkem proškoleno účastníků - 282 účastníků 

 

Školení operátorů v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL – 7 termíny 

Celkem odškoleno hodin za školení operátorů – 42 hodin 

Celkem proškoleno účastníků – 35 účastníků 
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Vzdělávací centrum Chomutov 

Zdravotnické školení v CV: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru CV – 17 termínů  

Celkem odškolených hodin za zdravotnické školení v CV – 102 hodin 

Celkem proškoleno - 174 účastníků 

Celkem jsme v obou vzdělávacích centrech v roce 2017 proškolili 491 zaměstnanců ZZS ÚK v časové 

dotaci 294 hodin/49 termínů. 

Pořádali jsme metodické cvičení Rallye Ostrov 2017: 

Metodické cvičení Rallye Ostrov 2017 bylo realizováno v rámci projektu přeshraniční spolupráce „För-

derung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Ausbildung im Rettungsdienst / Podpora 

přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“, tento projekt byl 

podpořen z prostředků Evropské unie. Na základě pozitivních reakcí a dobré zkušenosti z minulých 

ročníků Rallye Ostrov 2014, 2015 a 2016 jsme se rozhodli pokračovat v tradici a uspořádat další 

metodické cvičení, a to za účasti 18 posádek ZZS ÚK, p o. a 5 posádek partnerů projektu z Německého 

červeného kříže (DRK). Metodické cvičení je pořádáno ve spolupráci s Ústeckým krajem a se složkami 

IZS - PČR a HZS.  

součástí metodického cvičení byla i úloha na řešení HPZ – teroristický útok a na řešení této události 

se podílely všechny složky IZS vč. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

První místo: Posádka Bílina – Morávková a Písecký 

Druhé místo: Posádka Roudnice nad Labem – Tylová a Řezáč 

Třetí místo: Posádka Rumburk – Škovránek a Zeman 

Vítěz POHÁRU STAROSTY OBCE TISÁ: Posádka Bílina – Morávková a Písecký 

 

Účast na odborných a vzdělávacích akcí: 

 Plzeňské dny urgentní medicíny 2017 

 16. Brněnské dny urgentní medicíny 2017  

 Rallye Rejvíz 2017 (posádka RZP + dispečer i RLP) 

 HEMS meeting 2017 

 Symposium ČRR 

 MEKA Hradec Králové 2017 

 Konferenci SPIS 2017 

 Kongres SVK (Slovensko) 2017 

 Seminář Hradec Králové LZS 

 Operační řízení LZS 2017 

 Seminář VNN Praha 

 Školení velitelů a vedoucích IZS 2017 Brno HZS 

 Simulační medicína Aesculap akademie Praha 

 Pitevní semináře  

 Dobrovolné školení – celkem 4 termíny, Bolesti na hrudi a Bolesti břicha 

 XXIV. Dostálovy dny 

 Pelhřimovský podvečer 
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Školení členů IZS a městské policie v problematice KPR a použití přístroje AED v rámci Projektu Časná 

defibrilace v Ústeckém kraji: 

 celkem se konalo 56 termínů školení 

 celkem bylo za rok 2017 proškoleno 895 příslušníků MP a složek IZS 

Školení nových zaměstnanců v rámci adaptačního procesu, přípravné a nástupní praxe. 

 

Metodické cvičení – školení složek IZS 2017 „Mimořádná událost s hromadným postižením osob“ – 

Litoměřice a Chomutov 

Na základě zkušeností z realizovaných cvičení v loňském roce a požadavku složek IZS se úsek 

Krizového řízení a Vzdělávací centrum ZZS ÚK rozhodlo naplánovat a realizovat v roce 2017 

„Metodické cvičení - školení posádek ZZS ve spolupráci s HZS a PČR“ v postupech (dle STČ 09) při 

zvládání simulovaných mimořádných událostí a hromadného postižení zdraví.  Cílem tohoto cvičení je 

příprava a osvojení si třídění zraněných osob metodou START, komunikace mezi složkami IZS, 

vytvoření krizového štábu a jeho působení při MU, vedení evidence zraněných osob na straně PČR, 

činnostech na SNP – TIK karta, obsluha technického vybavení na řešení HPZ, a vše co s tím souvisí.   

Litoměřice 

Celkem termínů v Litoměřicích – 4 termíny 

Celkem proškoleno zaměstnanců ZZS ÚK – 234 účastníků 

Celkem proškoleno zaměstnanců HZS – cca 60 účastníků 

Celkem proškoleno zaměstnanců PČR – cca 60 účastníků 

Celkem odškoleno za školení HPZ v LTM – 16 hodin  

 

Chomutov 

Celkem termínů v Litoměřicích – 4 termíny 

Celkem proškoleno zaměstnanců ZZS ÚK – 165 účastníků 

Celkem proškoleno zaměstnanců HZS – cca 45 účastníků 

Celkem proškoleno zaměstnanců PČR – cca 45 účastníků 

Celkem odškoleno za školení HPZ v LTM – 16 hodin  

 

Celkem jsme proškolili v HPZ problematice v první polovině roku 2017 cca 399 zaměstnanců ZZS ÚK 

a cca 210 příslušníků IZS v časové dotaci 32 hodin/8 termínů.  

Lokální lektoři 

Přesunutí školení i na samotné výjezdové základny (VZ) a to přes prodlouženou ruku vzdělávacího 

centra tzv. lokální lektory. V roce 2017 se opět věnovali školení v rozšířené KPR (na každé VZ je 

resuscitační model + odborná literatura) – všichni lokální lektoři absolvovali školení – „Jak školit KPR“ 

– tak abychom zajistili stejný způsob školení napříč celou ZZS ÚK. Každý lokální lektor měl fond 20 

hodin na školení své VZ.  

 

 

2.6. Úsek Krizového řízení a připravenosti ZZS ÚK  

V průběhu celého roku se činnosti úseku krizového řízení odvíjely od plnění běžných úkolů v rámci 

své agendy k zajištění krizové připravenosti. Nedílnou součástí byla i příprava a koordinace 
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plánovaných taktických a metodických cvičení dle schváleného plánu cvičení GŘ HZS a Bezpečnostní 

radou Ústeckého kraje a jejich samotná realizace, spolu s dalšími akcemi, kterých jsme se účastnili. 

Současně úsek Krizového řízení úzce až provázaně spolupracuje se Vzdělávacím centrum ZZS ÚK.  

Mimořádné události: 

Na území Ústeckého kraje neevidujeme za celý rok 2017 žádnou mimořádnou událost, při které by 

bylo použito prostředků a materiálu na zajištění a likvidaci MU a KS s HPZ. 

 

Taktická a metodická cvičení schválená BRÚK v roce 2017: 

 

Celkový počet naplánovaných cvičení dle schváleného plánu v roce 2017 bylo 13. K dnešnímu dni byla 

realizována všechna níže uvedená cvičení.  

 AMOK Teplice 

 Cvičení Rokycany 

 Cvičení LZS Hřensko 

 Pozemní a letecký výcvik LZS ve speciálních technikách 

 Metodické cvičení Litvínov 

 Metodické cvičení Pražská 155 

 Metodické cvičení „Den záchranářů“ Louny 

 Soutěžní cvičení Rallye Rejvíz 2017 

 TC DN tunely D8 

 TC Triangl Žatec 

 TC Tušimice 

 Výcvik LZS ADAC SRN BONN 

 LZS Polygon 

 

Financování úseku Krizového řízení a připravenosti ZZS: 

Finanční prostředky vynaložené na činnosti úseku Krizového řízení jsou částečně popsány v části 2.5. 
Rozšiřování kvalifikace, vzdělávání, semináře a částečně v kapitole 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE.  
 

 

2.7. Vztahy s veřejností a Public relations ZZS ÚK  

Vztahy s veřejností 

Cílem vnějších vztahů je vytváření a ovlivňování pozitivního veřejného mínění o působení ZZS ÚK. 

Pracovní skupina tiskových mluvčí se aktivně podílí a vytváří pozitivní PR organizace. Internetová 

prezentace ZZS ÚK je realizována prostřednictvím webové stránky www.zzsuk.cz, kde informujeme 

média a širokou laickou i odbornou veřejnost o činnostech a událostech organizace.  

 

Public relations ZZSÚK, p. o. v roce 2017 

V průběhu roku 2017 byla navázána hlubší spolupráce s médii, kdy na společném setkání v prosinci 

byla všemi vzájemně kladně hodnocena. Během celého roku probíhala podpora kampaně projektu 

http://www.zzsuk.cz/
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Časná defibrilace v Ústeckém kraji a také mobilní aplikace Záchranka. Na konci května jsme se 

prezentovali 4. ročníkem metodického cvičení posádek ZZS ÚK RALLYE OSTROV, poprvé 

s mezinárodní účastí. Metodického cvičení se také účastnilo 5 německých záchranářských posádek.  

Aktivně jsme se podíleli v zajištění posádek ZZS ÚK při konání mezinárodních sportovních akcí, ME ve 

veslování v měsíci květnu a v srpnu při MS v rychlostní kanoistice v Račicích. Činnost organizace byla 

dále úspěšně představena v červnu na IX. ročníku Dne Záchranářů Ústeckého kraje na výstavišti 

v Lounech. 

Vzhledem k tragické dopravní nehodě na rychlostní komunikaci počátkem léta u obce Obrnice jsme 

se připojili ke kampani „Rozptýlení za volantem zabíjí“. Dále jsme počátkem prázdnin podpořili  

kampaň „Na kole jen s přilbou“. 

Významnou pozornost zaznamenalo jedno z největších taktických cvičení složek IZS Ústeckého kraje 

dne 20. září, které proběhlo v tunelu Radejčín na dálnici D8, s námětem dopravní nehody s větším 

počtem zraněných osob. Tohoto cvičení se účastnilo na čtyřicet figurantů simulující raněné a tři 

desítky zasahujících posádek ZZS ÚK z celého kraje. 

Na podzim byla také zahájena tvorba koncepce pro realizaci preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK. 

 

 

Náklady na vzdělávání a rozšiřování kvalifikace k 31.12.2017 

Vzdělávání je vedeno pod samostatným střediskem xx50 na jednotlivých základnách ZZS ÚK, p.o. 

Celkové náklady tohoto střediska činily  2 886 178,54 Kč.  

Súč Aúč Popis Roční čerpání 

501 0330 Spotřeba materiálu - autokosmetika     46,95 

501 0510 Spotřeba materiálu - ND k vozidlům    25 289,38 

501 0550 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby     872,60 

501 0560 Spotřeba materiálu - tonery    13 631,86 

501 0650 Spotřeba materiálu - PHM    8 132,37 

501 0710 Spotřeba materiálu - knihy,časopisy,odborné publ.    1 691,00 

501 0980 Spotřeba materiálu - ostatní     184,50 

501 0985 Spotřeba materiálu - propagace,reklama    3 651,00 

511 0510 Opravy a udržování str.přístr.,zaříz.ost.    2 329,00 

512 0310 Cestovné tuzemské    46 427,14 

518 0620 Telekomunikační služby a telefonní popl.     871,68 

518 0625 TV a rozhlas.popl.,GSM    1 713,36 

518 0660 Revize a servis.služby zdravotn.přístrojů    8 915,28 

518 0680 Revize a servis.služby ostatní    2 870,68 

518 0990 Ostatní služby     47,46 
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521 0310 Mzdové náklady   1 127 562,00 

521 0610 OON    392 487,00 

524 0310 Sociální pojištění    375 026,25 

524 0410 Zdravotní pojištění    132 951,50 

525 0310 Zákonné pojištění zaměstnanců    4 656,00 

527 0310 Zákonné sociální náklady - příděl FKSP    22 521,86 

527 0820 Zákonné sociální náklady - vzdělávání    4 450,00 

527 0830 Zákonné sociální náklady - prevence     500,00 

549 0810 Pojistné-havarijní pojistné vozidel    15 905,80 

549 0820 Pojistné - škody na majetku    11 415,87 

549 0910 Technické zhodnocení do limitu    2 793,00 

549 0990 Ostatní náklady z činnosti    11 100,00 

551 0420 Odpisy nemovitostí - budovy, stavby(majetek ÚK)    120 000,00 

551 0510 Odpisy DHM (majetek ZZS)    124 083,20 

551 0550 Odpisy DHM - odpisy z transfer.podílů(maj.ZZS)    419 512,80 

558 0710 Náklady z DDHM (3-20tis.)    4 539,00 

5xx  Celkové náklady 2 886 178,54 

648 0310 Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného HV    13 172,38 

672 0510 Výnosy vybran.místn.vládn.inst.-provoz.dotace   2 453 493,36 

672 0750 Výnosy vybr.míst.vl.inst.z transf.-čas.rozl.403    419 512,80 

6xx  Celkové výnosy 2 886 178,54 

 

 

Ostatní náklady související se vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace 

527        Zákonné sociální náklady – vzdělávání 447 417,00 Kč 

 Z toho: 

akredit..kval.kurz řidiče 239 400,00 

přezkoušení jeřábníků, svářečů ručních dílen 1 452,00 

reg.popl. zdrav.školení 20 490,00 

tech.školení 23 728,00 

ostatní školení, metodiky, zákony 162 347,00 

celkem 447 417,00 
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Ostatní náklady související se vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace – z dotace MZ krizová 

připravenost 

512       Cestovné 225 132,63 Kč 

518       Psychosoc.intervenční služby 40 000,00 Kč 

521       Mzdové náklady včetně OON 1 298 185,00 Kč 

527       Zákonné sociální náklady – vzdělávání 907 728,60 Kč 

              Z toho: 

Zákonné sociál.nákl.-vzděláv.letec.výcvik(KRIZ.) 763 612,00 

Zákonné sociální náklady - vzdělávání (KRIZ.) 144 116,60 

celkem 907 728,60 

 

Celkem náklady na vzdělávání z dotace MZ krizová připravenost 2 471 046,23 Kč 

Celkově vynaložené náklady na vzdělávání a rozšiřování kvalifikace k 31.12.2017 včetně 

sekundárních nákladů činí: 

- z dotace zřizovatele 3 333 595,54 Kč 

- z dotace MZ krizová připravenost 2 471 046,23 Kč 

- celkem náklady 5 804 641,77 Kč            

     

3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
Vybrané položky výkazu zisku a ztráty v roce 2017: 

Číslo 

účtu 
Vybrané položky výkazu zisku a ztráty 

Schválený 

rozpočet 

na r. 2017 

Upravený rozpočet (UR) na r. 

2017 
Skutečnost k 31. 12. 2017 

Celkem 

z toho 

Celkem 

z toho 

Hlavní 

činnost 

Doplň

ková 

činno

st 

Hlavní 

činnost 

Doplň

ková 

činno

st 

A B C D=E+F E F G=H+I H I 

Náklady celkem (položka A) 511 482 529 349 529 349 0 523 535 523 535   

501 Spotřeba materiálu 28 175 30 502 30 502 0 30 060 30 060   

502 Spotřeba energie 5 670 5 670 5 670 0 5 196 5 196   

511 Opravy a udržování 10 220 10 835 10 835 0 10 469 10 469   

518 Ostatní služby 12 375 12 536 12 536 0 12 154 12 154   

521 

Mzdové náklady, z toho: 282 704 294 914 294 914 0 292 917 292 917   

ZU - objem prostředků na platy v 

absolutní výši 
260 880 275 334 275 334 0 275 333 275 333   

ostatní osobní náklady 21 324 19 160 19 160 0 17 185 17 185   

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní 

neschopnost 
500 420 420 0 400 400   

551 
Odpisy dlouhodobého majetku 48 780 48 599 48 599 0 48 541 48 541   

u majetku nepořízeného z transferu 33 484 32 237 32 237 0 32 459 32 459   
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(účet 401) 

u majetku pořízeného z transferu (účet 

403) 
15 296 16 362 16 362 0 16 082 16 082   

558 
Náklady z drobného dlouhodobého 

majetku 
3 690 6 737 6 737 0 5 290 5 290   

591 Daň z příjmů 0 0 0 0 0     

Výnosy celkem (položka B) 511 482 529 349 529 349 0 523 535 523 535   

601-

604 
Výnosy za dané účty celkem 181 903 192 651 192 651 0 193 205 193 205   

648 Čerpání fondů 7 000 8 348 8 348 0 2 329 2 329   

649 Ostatní výnosy z činnosti 3 310 6 323 6 323 0 6 613 6 613   

672 

výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů celkem 

(A+B+C+D+E), z toho: 

318 949 321 950 321 950 0 321 227 321 227   

A - výnosy z nároků na prostředky z 

rozpočtu ÚK celkem, z toho: 
294 200 298 118 298 118 0 297 772 297 772   

ZU - příspěvek na provoz 294 200 297 236 297 236 0 297 236 297 236   

ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 

54) 
0 0 0 0 0     

ostatní účelově určené neinvestiční 

příspěvky z rozpočtu ÚK 
  882 882 0 536 536   

B - výnosy z transferů ze SR 9 453 7 470 7 470 0 7 373 7 373   

C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK 0 0 0 0 0     

D - časové rozlišení přijatého 

investičního transferu 
15 296 16 362 16 362 0 16 082 16 082   

E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle 

ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první 
0 0 0 0 0     

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

3.1.  Výnosy  

V roce 2017 byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 523 535 tis. Kč. Výnosy z činnosti (bez finančních 

výnosů a výnosů z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC) činily 193 205 tis.  Kč.  Výnosy z činnosti tvoří 

36,91 % z celkového objemu výnosů.   

 

Nejvýznamnější  položkou ve výnosech byly výnosy z prodeje služeb ( výnosy za provedené zdravotní 

výkony ), a to v celkové výši 192 794 719,43 Kč,  z toho : 

Výnosy z prodeje služeb - VZP 136 508 059,83 

Výnosy z prodeje služeb - Vojenská ZP 11 891 453,71 

Výnosy z prodeje služeb - ČPZP 12 460 102,36 

Výnosy z prodeje služeb - OZP 8 260 233,49 

Výnosy z prodeje služeb ZP Škoda 123 690,53 
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Výnosy z prodeje služeb - VZP cizinci 2 344 976,29 

Výnosy z prodeje služeb ZP MV 19 328 610,21 

Výnosy z prodeje služeb - Revírní BP 687 006,76 

Výnosy z prodeje služeb- od ZP za cizince 753 864,89 

Výnosy z prodeje služeb - ostatní 526 863,00 

 

 

Porovnání výnosů z prodeje služeb – výnosy za provedené zdravotní výkony za období rok 2015-2017 

jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Období Rok   2017 Rok   2016 Rok   2015 

Výnosy z prodeje služeb 192 794 719,43 183 820 868,76 176 160 223,61 

 

 
 

 

 

K dalším výnosům organizace patří výnosy z pronájmu v celkové výši 170 422,75 Kč.  Jedná se o 

pronájem nebytových prostor: 

- Krajská zdravotní a.s. – pronájem Louny ve výši 33 390,00 Kč – neurčitá doba  

- DSA a.s. – pronájem plochy Heliport ve výši  156 405,00 Kč –  od 1.1 - 4.6.2017 – 

3 881,00 Kč/měsíc – 19 405,00 Kč,  od 5.6. - 31.12.2017 – 14 248,00 Kč/měsíc + vyúčtování 

spotřebované energie dle skutečnosti 

-  

V UFP kalkulováno  s energií ve výši 37 tis. Kč. Vzhledem ke klimatickým podmínkám spotřebovaná 

energie dle  skutečnosti  ve výši 17 638,00 Kč.  

 

Dále čerpání fondů – čerpání rezervního fondu ve výši 2 329 445,35 Kč k dalšímu rozvoji činnosti. 

165000000

170000000

175000000

180000000

185000000

190000000

195000000

rok 2017

rok 2016

rok 2015



 31 

Významnou položkou ve výnosech jsou ostatní výnosy z činnosti v celkové výši 6 613 477,80 Kč  

z toho:  

- náhrady škod od pojišťoven ve výši    6 613 477,80  Kč; za způsobené škody na vozidlech 

- náhrady škod od zaměstnanců ve výši     274 566,00  Kč; za způsobené škody organizace, 

pojistná spoluúčast 

- ostatní výnosy z činnosti ve výši  50 948,65 Kč -  šrot, reklamace, dobropisy 

- Ostatní výnosy z činnosti – bezúplatně ve výši 99 311,00 Kč - nadační fond Kryštůfek 

(usnesení č. 049/11R/2017), bezúplatně předaný majetek od zřizovatele monitory, PC 

 

Nejvýznamnější položkou ve výnosech jsou  výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

v celkové výši  313 853 858,88 Kč z toho:  

- příspěvek na provoz ve výši  289 210 000,00 Kč,  

- provozní dotace – odpisy nehmotného majetku ve výši  8 026 000,00 Kč, 

- neinvestiční účelový příspěvek ÚK – dotace AED ve výši  480 069,84 Kč  

o dotace AED ve výši 199 898,98 Kč (Rada ÚK schválila neinvestiční účelový příspěvek 

ve výši  770 tis. Kč dne 17.8.2016 Usnesením č. 17/118R/2017, dofinancování 

projektu) 

o dotace AED ve výši  280 170,86 Kč (Rada ÚK schválila neinvestiční účelový příspěvek 

ve výši 625 tis. Kč dne  2.10.2017 Usnesení č. 032/25R/2017, vyúčtování dotace 

k 30.6.2018)  

- časové rozlišení přijatého investičního transferu – účet 403 ve výši   16 081 541,04  Kč, 

- provozní dotace ve výši 56 248,00 Kč – pojistné plnění za škodu na vratech ve výjezdových 

základnách Žatec, Louny 

  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  30.11.2016  usnesením č. 11/2R/2016 stanovila 

příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz organizace ve výši  294 200 tis. Kč.  

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19.7.2017 usnesením č. 013/19R/2017 schválila  změnu 

příspěvku zřizovatele – příspěvek na provoz organizace ve výši 297 450 tis. Kč. 

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22.11.2017 usnesením č. 052/28R/2017 schválila snížení 

závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2017 o 214 tis. Kč na celkový objem ve výši 

297 236 tis. Kč. 

 

Přijaté transfery od podnikatelských/nevýdělečných/ostatních neveřejných subjektů a od fyzických 

osob nepodnikajících - Finanční prostředky z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů na 

kalendářní rok 2017 

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 

kanceláře pojistitelů byla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod 

České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2017 ve výši 2 796 450,00 Kč.  
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Účelové určení dotace: pořízení sanitního vozidla typu B  ve výši 2 500 000,00 Kč (investice), pořízení 

transportního ventilátoru ve výši 296 450,00 Kč (investice).  Nespotřebované finanční prostředky 

budou vráceny na účet poskytovatele.  

Z této dotace bylo čerpáno: 

- sanitní vůz VW Amarok ve výši  3 198 370,20 Kč (z dotace FZŠ uhrazeno 2 500 000,00 Kč, 

rozdíl  z Fondu investic) 

 

3.2.  Náklady  

V roce 2017 byly vytvořeny náklady celkem v objemu 523 535 tis. Kč. 

Nejvýznamnější  položkou v nákladech byly mzdové náklady, a to v celkové výši 290 009 266,00 Kč,  

Mzdové náklady se skládají ze mzdových nákladů ve výši výši 274 820 000,00 Kč , OON ve výši 

14 789 389,00 Kč , náhrada za nemoc ve výši 399 877,00 Kč.   

Mzdové prostředky byly vyčerpány do výše schváleného závazného ukazatele. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  30.11.2016  usnesením č. 11/2R/2016 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  260 880 tis. Kč.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 19.7.2017 usnesením č. 013/19R/2017 schválila  změnu 

závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši 271 990 tis. Kč na rok 2017, zvýšení 

o 11 110 tis. Kč.   

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 030/30R/2017 schválila zvýšení 

závazného ukazatele objemu prostředků na platy o 2 830 tis. Kč na celkový objem ve  výši  

274 820 tis. Kč. 

S touto položkou souvisí zákonné sociální pojištění v celkové výši 97 027 882,92, z toho: 

- Sociální pojištění  ve výši  70 423 931,00 Kč 

- Zdravotní pojištění ve výši  26 603 951,92 Kč 

 

Významnou položkou je spotřeba materiálu, která činila výši 29 170 084,04 Kč.  

Položky s největším objemem:  

- spotřeba materiálu – medicínské plyny ve výši  1 852 651,20 Kč  

- spotřeba materiálu – zdravotnický materiál ve výši  7 239 059,14 Kč  

- spotřeba materiálu – PHM ve výši  8 837 197,51 Kč  

- spotřeba materiálu - náhradní díly k vozidlům ve výši   4 831 046,07 Kč  

   

Dále k nákladům organizace patří opravy a udržování v celkové výši  10 469 480,08 Kč.   

Položky s největším objemem: 

- opravy a udržování budov a staveb ve výši  647 389,91 Kč 

- opravy a udržování vozového paku ve výši   9 010 185,69 Kč 

- opravy a udržování str., přístr. Ve výši 432 953,22 Kč 

- opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši  247 409,06 Kč 

- opravy a udržování ostatní ve výši  131 242,20 Kč 
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Mezi významné položky  v oblasti nákladů patří také odpisy dlouhodobého majetku ve výši 

48 540 917,35 Kč.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 22.11.2017 usnesením č. 052/28R/2017 schválila 

odpisový plán na rok 2017 v celkové výši 48 599 tis. Kč, z toho:   

- Odpisy z movitého majetku ve výši    40 573 tis. Kč z toho 16 362 tis. Kč (účet 403) 

- Odpisy z nemovitého majetku ve výši   8 026 tis. Kč. 

 

Skutečnost k 31.12.2017 ve výši 48 540 917,35 Kč, z toho: 

- Odpisy z movitého majetku ve výši  40 514 433,35 Kč z toho 16 081 541,04 Kč (účet 

403) 

- Odpisy z nemovitého majetku ve výši  8 026 484,00 Kč 

 

Další položkou související s činností ZZS ÚK souvisí i ostatní služby, jejichž čerpání bylo ve výši 

11 806 042,74 Kč. 

Položky s největším objemem:  

- Nájemné – lahve medicínské plyny ve výši    2 745 308,49  Kč   

- Nájemné ve výši  874 007,36 Kč –  pronájem nebytových prostor Klíny a Úštěk, Litvínov, 

Lovosice, Velký Šenov, Jirkov, Vejprty, Bílina. Jedná se o pronájem vzhledem k osazení 

komunikačního zařízení na Děčínském Sněžníku, v Mostě, na Klínovci, na Jedlové, na Bukové 

hoře a na Milešovce. 

- Služby pro software ve výši  984 153,87 Kč. Jedná se o služby pro svolávací server Mobil, 

Voice Change, služby pro Fleetware a jiné.   

- Revize a servisní služby ostatní ve výši    1 079 346,81 Kč .  Jedná se o  revizi a servisní služby 

systému Matra – Pegas, sevisní sčinnost serverů a IT zařízení, revize tlakových nádob, 

požární ochrany, elektro revize. 

- Revize a servisní služby zdrav.techniky  ve výši  1 111 115,35 Kč.  Dokončeno výběrové řízení 

na PBTK zdravotnické techniky. Tyto PBTK dokončeny v prosinci 2017. 
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3 .3. Stručný přehled aktiv a pasiv  

Vybrané položky rozvahy: 

Číslo  
položky 

Vybrané položky rozvahy 

Stav k 
1.1.2017 

běžné 
období 
(netto) 

Stav k 
31.12.2017 

běžné 
období 
(netto) 

Rozdíl 

  Aktiva celkem 609 653 593 725 15 928 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 16 781 15 595 1 186 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 456 706 418 692 38 014 

B.I. Zásoby 5 829 6 174 -345 

  Pasiva celkem 609 653 593 725 15 928 

C.III.3. 
Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období 

0 0 0 

D.III. Krátkodobé závazky 77 185 81 736 - 4 551 

 
 
A.I. DNM :  počáteční stav k 1.1.2017 - ve výši 16 780 631,06 Kč, oprávky ve výši  3 540 600,20 
Kč,  konečný stav k 31.12.2017 - ve výši     15 594 489,86 Kč. 
Zařazení:  celkem ve výši  2 505 418,60 Kč, z toho: 

- Software pro přeshraniční zásahy v rámci projektu Přeshraniční spolupráce ve výši 
1 089 000,00 Kč 

- Software MS Office – multilicence ve výši 182 183,00 Kč 
- Software Codexis  ve výši 78 650,00 Kč 
- Technické zhodnocení - rozšíření SW – modul přeshraniční informace o nástroje SOS ve výši 

296 450,00 Kč, 
- Technické zhodnocení - rozšíření o faxový systém v software – Svolávací server ve výši 

290 400,00 Kč, 
- Software mzdového účetního systému Avensio ve výši 237 438,00 Kč 
- SW– MS SQL SERVER ve výši 180 338,00 Kč 
- Drobný dlouhodobný nehmotný majetek ve výši 150 959,60 Kč 

 
Vyřazení:  celkem ve výši 0,00 Kč, z toho: 
 
A.II.DHM: počáteční stav k 1.1.2017 - ve výši 456 706 007,99 Kč, oprávky ve výši 45 750 149,90 
Kč,  konečný stav k 31.12.2017 - ve výši   418 691 623,23 Kč.          
 
Zařazení:  celkem ve výši  14 394 871,12 Kč, z toho: 

- Technické zhodnocení – rekonstrukce elektrorozvaděče na Heliportu v Ústí n/L – ve výši 
248 999,85 Kč 

- Technické zhodnocení – stavební úpravy  ve výši 1 119 071,60  Kč v Ústí n/L 
- Technické zhodnocení – montáž zástavby do sanitního vozu ve výši 272 810,25 Kč 
- Stavební pozemek p.č. 2477/9 v katastrálním území Lovosice ve výši 244 025,00 Kč – předáno 

protokolem o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace dne 
10.4.2017 

- Technické zhodnocení – stavební úpravy okna ve výši 48 344,00 Kč v Ústí n/L 
- Simulátor SimJunior –projekt Přeshraniční spolupráce ve výši 1 206 881,50 Kč 
- Simulátor SimJunior –projekt Přeshraniční spolupráce ve výši 1 206 881,50 Kč 
- Kopírovací stroj ve výši 128 441,00 Kč – předáno protokolem od zřizovatele 



 35 

- server dell PowerEdge ve výši 320 650,00 Kč, 
- Technické zhodnocení - rozšíření systému Fleetware ve výši 301 290,00 Kč,   
- technické zhodnocení – plynový kotel na výjezdové základně Podbořany ve výši 124 500,00 

Kč, 
- technické zhodnocení – výměna sekčních vrat na výjezdové základně Teplice ve výši 

73 781,00 Kč 
- podlahový mycí stroj Columbus na výjezdové základny v počtu 3 ks ve výši jednotkové ceny 

62 017,00 Kč, celkem 186 051,00 Kč, 
- telefonní ústředna na výjezdovou základnu v Teplicích ve výši 235 587,00 Kč. 
- sanitní vůz Amarok ve výši 3 198 370,20 Kč (část 2 796 450,00 Kč uhrazeno z Fondu zábran 

škod), 
- osobní automobil Škoda Fabia Combi ve výši 301 293,99 Kč 
- Drobný dlouhodobý majetek ve výši   5 177 892,23 Kč 

 
Vyřazení: celkem ve výši  9 581 894,03 Kč, z toho: 

- Auto SAN ve výši 1 956 110,00 Kč 
- Auto SAN ve výši  822 220,00 Kč 
- Auto SAN ve výši 1 677 522,00 Kč 
- Defibrilátor LIFEPAK 12 ve výši 628 792,00 Kč 
- Defibrilátor LIFEPAK 12 ve výši 261 600,00 Kč 
- ventilátor přenos.microvent  ve výši  66 360,00 Kč 
- Notebook  ve výši  49 364,80 Kč 
- Notebook ve výši 49 364,80 Kč 
- Ohýbačka ruční  ve výši 15 068,00 Kč 
- Server ve výši 616 886,00 Kč 
- Server ve výši 293 788,00 Kč 
- Soubor – síť ve výši 75 322,00 Kč 
- Defibrilátor ve výši 285 390,00 Kč 
- Defibrilátor ve výši 240 240,00 Kč 
- Server ve výši 241 117,00 Kč 
- Defibrilátor ve výši 349 965,00 Kč 
- Server ve výši 41 167,30 Kč 
- Intubační model rainer Child ve výši  11 934,00 Kč 
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši  1 902 011,93 Kč 

 
Celkem oprávky ve výši 49 290 750,10 Kč. Rozdíl oproti 551 ve výši 749 832,75 Kč. 
Jedná se o: 
AUTO SAN, inv.č.IM00657 – škoda na vozidle, vyřazení vozidla, dooprávkování ve výši 621 391,75 Kč 
Kopírka DEVELOP, inv.č.,IM01026 – bezúplatný převod movitých věcí ze dne 11.9.2017 (ÚK) ve výši 
128 441,00 Kč. Kopírka byla se zůstatkovou hodnotou 0 Kč.  
 
B.I. zásoby:  stav k 1.1.2017 ve výši 5 828 984,38 Kč. 
  

Druh zásob počáteční stav 
k 1.1.2017 

Zůstatek 
k 31.12.2017 

Materiál na skladě - léky 497 875,31 430 379,31 

Materiál na skladě – zdravotnický materiál 2 629 991,54 2 377 148,44 

Materiál na skladě – plyny medicínské 249 757,00 277 483,50 

Materiál na skladě – OOPP 424 138,03 322 187,15 

Materiál na skladě – ND autodílna Důlce 1 482 705,66 2 242 225,42 

Materiál na skladě – kancelářské potřeby 30 803,08 46 422,13 
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Materiál na skladě – tonery 99 875,35 51 379,76 

Materiál na skladě - PHM 286 173,76 273 654,27 

Materiál na skladě – ostatní materiál 127 664,65 152 907,96 

 
Stav zásob k 31.12.2017 ve výši   6 173 787,94 Kč.    
Materiál na skladě – plyny medicínské je zaúčtován metodou typu B. Z důvodu ukončení smluvního 
vztahu s dodavatelem na dodávky náhradních dílů dne 7.8.2017 a dlouhotrvajícímu probíhajícímu 
výběrovému řízení na dodávky ND a opravy, bylo nutné se předzásobit ND. 
 
C.III.3 výsledek hospodaření předcházejících účetních období: stav k 1.1.2017 ve výši 0,00 Kč.  Stav 
k 31.12.2017 ve výši   0,00 Kč.  
 
D. III. Krátkodobé závazky: stav k 1.1.2017 ve výši 77 184 604,82 Kč, stav k 31.12.2017 ve výši 
81 735 509,48 Kč, rozdíl ve výši 4 550 904,66 Kč je způsoben:  Zvýšení stavu závazků u dodavatelů o 
4 564 tis. Kč,   zvýšení stavu u zaměstnanců o 2 994 tis.Kč, zvýšení stavu u sociálního zabezpečení o 
788 tis.Kč, zvýšení stavu u zdravotního pojištění o 530 tis. Kč, zvýšení u ostatních daní a poplatků o 
792 tis. Kč, snížení stavu u přijatých záloh na transfery o 2 631 tis. Kč, zvýšení stavu u dohadných účtů 
pasivních o 198 tis. Kč. Zvýšení u daně z přidané hodnoty o 384 tis. 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.  

Rozhodnutím č. BKŘ/2/1102/2018 Ministerstvo zdravotnictví ČR přidělilo ZZS ÚK, p. o. dotaci ve výši 
5 213 770,00 Kč na „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 
záchranné službě“. Podrobný rozpis výkazu zisku a ztráty uveden dále. 
Skutečnost k 31.12.2017 ve výši  5 187 751,78 Kč. Vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 
26 018,22 Kč byla odeslána dne 11.1.2018 na účet zřizovatele. 
 
Z dotace přidělené MZ ČR v roce 2017 byly hrazeny tyto náklady: 
Účet 501 – spotřeba materiálu:   K 31.12.2017  vykázána spotřeba materiálu ve výši  861 998,51 Kč.  

- Z toho spotřeba materiálu – zdravotnický materiál – ve výši 234 571,90 Kč – fixace pánve, 

zdravotnické batohy, splint dlahy, zavaděče adult, vybavení zdravotnických batohů 

- spotřeba materiálu DKHM – ve výši 196 096,70 Kč –  hrudní blokanty, židle, transportní 

vyšetřovací plachty, univerzální záchranářské nůžky, trakční dlahy, pediatrické batohy, ušní 

teploměry 

- Ostatní materiál – ve výši  384 104,00 Kč – paměťové karty, materiál pro účel maskování akce 

Rallye Ostrov, lano, čelové svítilny, náramky, sluchátka, držáky, externí akustické sady, brašny 

- Kancelářské potřeby ve výši 43 300,00 Kč 

- PHM – ve výši 3 925,91 Kč – PHM v rámci zahraničního leteckého výcviku 

 

Účet 512 – cestovné - ve výši  225 132,63 Kč 

Účet 513 – Reprezentace  - ve výši  1 015,00 Kč 

Účet 518 – ostatní služby – v celkové výši  198 127,34 Kč 
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- Z toho revize a servisní služby – ve výši 63 832,34 Kč – PBTK plicních ventilátorů 

- Psychosoc.intervenční služby – ve výši 83 000,00 Kč 

- Ostatní služby ve výši 39 235,00 Kč – tiskové služby 

- Nájemné ve výši 12 060,00 Kč – výjezdní zasedání 

 

Účet  521 -  mzdové náklady – v celkové výši  1 298 185,00 Kč v rámci OON 

 

Účet 524 – zákonné sociální pojištění – v celkové výši  80 845,886 Kč 

 

Účet 527 – zákonné sociální náklady – v celkové výši  1 037 481,60 Kč 

- Z toho OOPP – ve výši  129 753,00 Kč 

- Vzdělávání letecký výcvik – ve výši  763 612,00 Kč 

- Vzdělávání ostatní – ve výši  144 116,60 Kč 

 

Účet 549 – ostatní náklady – v celkové výši 119 990,00 Kč – technické zhodnocení – rozšíření funkcí 

SW pro krizové řízení ZOS 

 

Účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku  - ve výši  1 364 975,82 Kč 

- Z toho náklady DDHM (3-20 tis. Kč) ve výši  1 056 062,82 Kč 

- Náklady DDHM (20-40 tis. Kč) ve výši 181 500,00 Kč 

- Náklady DDNM (7 - 20 tis. Kč) ve výši  48 203,00 Kč –  

- Náklady DDNM (20-60 tis. Kč) ve výši 79 210,00 Kč 

 

Z krizové připravenosti byla organizace dovybavena SW CorelDraw, multilicence MS Office,  

mobilními telefony, notebooky, resuscitačními modely, rozkládacími stoly, stojanem na lezecké 

vybavení LZS, bexateckyslíkovými taškami, resuscitačními vaky, laryngoskopickými sadami,  

přenosnými detektory plynu CO, kapnometry. 

 

Výnosy 

Účet 672 B – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů v celkové výši  

5 187 751,78 Kč.  

Rozhodnutím č. BKŘ/2/1102/2018 Ministerstvo zdravotnictví ČR přidělilo ZZS ÚK, p. o. dotaci ve výši 

5 213 770,00 Kč na „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické 

záchranné službě“. Podrobný rozpis výkazu zisku a ztráty uveden dále. 

Skutečnost k 31.12.2017 ve výši  5 187 751,78 Kč. Vratka nevyčerpaných prostředků ve výši 

26 018,22 Kč byla odeslána dne 11.1.2018 na účet zřizovatele. 

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

kalendářní rok 2016 

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 2017 ve výši 2 796 450,00 Kč.  

Účelové určení dotace: pořízení sanitního vozidla typu B  ve výši 2 500 000,00 Kč (investice), pořízení 

transportního ventilátoru ve výši 296 450,00 Kč (investice).  Nespotřebované finanční prostředky 

budou vráceny na účet poskytovatele.  

Z této dotace bylo čerpáno: 

- sanitní vůz VW Amarok ve výši  3 198 370,20 Kč (z dotace FZŠ uhrazeno 2 500 000,00 Kč, 

rozdíl  z Fondu investic) 

3.6 Neinvestiční a investiční příspěvek na projekt „Časná defibrilace 

v Ústeckém  kraji“  

Projekt Časné defibrilace v Ústeckém kraji 

Projekt zaměřený na plošné zlepšení dostupnosti kvalitní základní neodkladné resuscitace včetně 

časné defibrilace probíhá v Ústeckém kraji již od roku 2011 a jeho hlavním organizačním a 

koordinačním článkem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (ZZS ÚK). Krajský úřad 

Ústeckého kraje jej od začátku podporuje organizačně i ekonomicky, podílí se významnou měrou na 

jeho financování, stejně jako řada městských a obecních samospráv. Nosnými „výkonnými“ články 

projektu jsou příslušníci městských policií (MP), Policie České republiky (PČR), hasičského 

záchranného sboru (HZS) a horské služby (HS) (tedy příslušníci existujících součinnostních složek 

integrovaného záchranného systému) v roli tzv. first responderů (FR). 

Fungování tohoto systému je podmíněno vytvořením „síta“ na záchyt všech mimonemocničních 

náhlých zástav oběhu na území našeho kraje (= operační středisko Zdravotnické záchranné služby) a 

existencí „sítě“ v neodkladné resuscitaci proškolených first responderů vybavených AED (= registr 

AED) budované v racionálním kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich 

posádek. Propojením obou těchto modalit (vazba registru first responderů s AED na softwarové 

prostředí zdravotnického operačního střediska) vzniká systém zajištující dostupnost co nejčasnější 

neodkladné resuscitace včetně možnosti podání časného defibrilačního výboje těm pacientům, kteří 

ho potřebují.  

V posledních 2 letech jsme tuto síť „mobilních AED v rukách first responderů“ doplnili i o tzv. 

stacionární neveřejná AED v sociálních zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem a dále o AED pro 

veřejně přístupnou defibrilaci. U těchto veřejně přístupných AED se jedná celkem o 12 přístrojů v tzv. 

ochranných kabinetech (sloupech), které byly rozmístěny do lokalit s předpokládaným vysokým 

rizikem vzniku NZO (nádraží, turisticky atraktivní místa) a přitom současně obtížně dosažitelných 

našimi posádkami i případnými first respondery (např. Pravčická brána, vrchol Milešovky, hory Říp 

aj.). 

Nezbytnou podmínkou pro maximální využití potenciálu celého systému je důsledná péče o 

periodické proškolování všech účastníků projektu- a to jak zúčastněných  first responderů, tak i 

zaměstnanců sociálních zařízení a institucí, které byly v rámci projektu vybaveny AED přístrojem. 

Vzdělávací centrum ZZS ÚK tak v tématu neodkladné resuscitace a první pomoci proškolí každoročně 

přibližně 1800 osob. 
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Výsledky 

K 31. 12. 2017 jsme v krajském registru AED evidovali celkem 175 AED přístrojů: 91 tzv. mobilních 

v rukou vyškolených first responderů, 72 stacionárních neveřejných (část z nich v sociálních zařízeních 

zřizovaných Ústeckým krajem, část v soukromém vlastnictví firem a institucí) a 12 stacionárních 

veřejně přístupných AED.  

Za celou dobu fungování projektu, tedy v období od 1.4.2011 do 31.12.2017- provedlo naše ZOS 

celkem 784 aktivací (193 v roce 2017) first responderů s mobilním AED. Ve 367 případech (46,81 % 

všech aktivací) se jednalo o posádkou ZZS potvrzenou náhlou zástavu oběhu vyžadující neodkladnou 

resuscitaci. U 75,20 % těchto resuscitovaných pacientů stihla hlídka first responderů nalepit 

defibrilační elektrody před příjezdem posádky ZZS; 28,61 % těchto pacientů mělo vstupně 

defibrilovatelný rytmus a byl jim first respondery podán defibrilační výboj. Úspěšné sekundární 

přežití NZO (v našem souboru takto označujeme pacienty s cerebral performance category (CPC) 1-2 

30 dnů po příhodě) jsme dosáhli u 37 pacientů.  

Během necelých 2 let existence stacionárních veřejně přístupných AED byli laičtí zachránci 

dispečerem ZOS celkem 4x navigováni k jejich použití. Jednou byl v těchto případech zastižen 

defibrilovatelný rytmus (FiK u hypotermické srdeční zástavy – Hlavní vlakové nádraží UL), ale 

sekundární přežití vlivem užití veřejně dostupného přístroje AED zatím neevidujeme. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 2. 10. 2017 schválila Usnesení č.032/25R/2017 o 

poskytnutí neinvestičního příspěvku pro rok 2017 ve výši 625 tis. Kč, na zajištění financování 

udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 17.8.2016 schválila Usnesení č. 17/118R/2016 o 

poskytnutí neinvestičního příspěvku pro rok 2016 ve výši 770 tis. Kč, na zajištění financování 

udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ a o zvýšení závazného 

ukazatele – účelový investiční příspěvek – pro rok 2016 o částku 130 tis. Kč na celkový objem 130 tis. 

Kč, na zajištění instalace veřejně přístupných AED a financování udržitelnosti  projektu „Časná 

defibrilace v Ústeckém kraji“. 

K 31.12.2016 byl investiční příspěvek vyčerpán  a neinvestiční byl čerpán ve výši 570 101,02 Kč.  

V roce 2017 byl dočerpán neinvestiční příspěvek ve výši  199 898,98 Kč. 

Předmět zakázky Financováno v Kč 

Baterie - LP 1000 75 625,00 

Monitoring bezp. S. 3 964,23 

Propagace 97 495,90 

Vesty 22 184,10 

Telekom.poplatky 629,75 

Celkem  199 898,98 
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Investiční a neinvestiční prostředky byly vyúčtovány  v termínu k 28.2.2017. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 2.10.2017 usnesením č. 032/25R/2017 schválila o 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2017 ve výši 625 tis. Kč, na zajištění 

financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ s termínem 

vyúčtování k 30.6.2018. 

K 31.12.2017 byl neinvestiční příspěvek čerpán ve výši 280 170,86 Kč, a to následovně: 

Předmět zakázky Financováno v Kč 

Spotřeba materiálu – zdrav. materiál - defibril. elektrody, baterie,  nal. elektr. 74 657,00 

Revize a servisní služby zdrav. - monitoring bezp. skříněk. 19 723,34 

Cestovné  792,00 

Spotřeba materiálu – ND zdrav. mat. - training adapter quick  combo - elektrody 2 750,66 

Revize a serv.služby ostatní - elektrorevize 1 911,80 

Telekomunikační služby - poplatky 7 521,06 

Mzdové náklady včetně odvodů 137 983,00 

DDHM – pult, propag.roll 9 794,00 

Propagace - odznaky 25 038,00 

Celkem  280 170,86 

 

3.7. Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v  oblasti zdravotnických 

záchranných služeb  

V rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko  byla uzavřena Smlouva o 

poskytnutí dotace v rámci projektu Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 

zdravotnických záchranných služeb na kalendářní rok 2017 – 2020 ve výši  cca 827 000,00 euro, 

z toho investiční náklady tvoří cca 188 000,00 euro.  

Cílem projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 

služeb“ je zlepšení spolupráce zdravotnických záchranných služeb (ZZS) v ČR a v Sasku za účelem 

zajištění vyšší kvality a efektivity poskytování veřejných zdravotnických služeb v blízkosti hranic.  

 

V rámci projektu je plánováno více než 150 aktivit pro 2000 účastníků z řad politiků a správy z oblasti 

pracovníků ZZS, studentů oboru záchranářství, pedagogů a odborné veřejnosti. Aktivity probíhají 

formou workshopů, konferencí, studijních cest, praxí, výměnných praxí, jazykových kurzů, závěrečná 
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konference atd. (např. Rallye Ostrov –cvičení, Polygon – školení s nácvikem, Cvičení ZZS v Sasku, 

konzultace Rumburk/Sebnitz, konzultace Pirna/Děčín a Ústí n.L. , konzultace Dippoldiswalde/Teplice 

a Ústí n.L., konzultace Annaberg-Buchholz / Vejprty, Kadaň). 

Celkové náklady projektu jsou 22 352 022,54,  z toho investiční část 5 076 000,00 Kč, neinvestiční část 

17 276 022,54 Kč, náklady obsahují předfinancování projektu a účast ZZS ÚK ve výši 10%. Finanční 

prostředky budou Saskou bankou zaslány ex post na základě předložených monitorovacích zpráv.  

Podrobný rozpis výkazu zisku a ztráty uveden dále. 

Investice – rok 2017 - plán: 

2x výukový model 

1x výuková zástavba sanitního vozidla 

1x SW přeshraniční e-health 

1x SW pro přeshraniční zásahy CZ/D 

 

Investice – rok 2019: 

SW – propojení ZOS CZ/D 

 

Investice – rok 2017 skutečnost: 

- Simulátor SimJunior –projekt Přeshraniční spolupráce ve výši 1 206 881,50 Kč 

- Simulátor SimJunior –projekt Přeshraniční spolupráce ve výši 1 206 881,50 Kč 

- Software pro přeshraniční zásahy v rámci projektu Přeshraniční spolupráce ve výši 

1 089 000,00 Kč 

 

Z dotace byly hrazeny tyto náklady: 

Účet 501 – spotřeba materiálu:   K 31.12.2017  vykázána spotřeba materiálu ve výši  27 863,05 Kč.  

- Z toho spotřeba materiálu DKHM – ve výši 2 369,00 Kč –   razítko Shiny 

- Ostatní materiál – ve výši  2 698,05 Kč – razítko Shiny, vlajková sada stolní 

- Kancelářské potřeby ve výši 22 796,00 Kč 

 

Účet 512 – cestovné - ve výši  145 758,19 Kč 

- Z toho cestovné tuzemské ve výši  46 420,00Kč 

- Cestovné zahraniční ve výši  99 338,19 Kč 

 

Účet 518 – ostatní služby – v celkové výši  150 216,99 Kč 

- Z toho nájemné – ve výši  17 991,23 Kč  

- Bankovní poplatky  – ve výši  11 401,76 Kč 

- Cateringové služby ve výši  120 824,00 Kč 

 

Účet  521 -  mzdové náklady – v celkové výši  1 609 790,00 Kč  

- Z toho mzdové náklady – ve výši  512 707,00 Kč 

- OON – ve výši  1 097 083,00 Kč 

 

Účet 524 – zákonné sociální pojištění – v celkové výši  266 119,20  Kč 
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Účet 549 – ostatní náklady – v celkové výši  29 040,00 Kč – technické zhodnocení do limitu software 

 

Účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku  - ve výši  196 847,95 Kč, z toho: 

- náklady DDHM         (3-20tis. Kč)  ve výši  138 357,95 Kč  

- Náklady DDHM (20-40 tis. Kč) ve výši  58 490,00 Kč 

Z projektu  Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 

služeb byla organizace dovybavena  vlajková sadou , tiskárnami, LED monitory, tablety, notebooky, 

propagačními  rollery. 

 

 

Výnosy 

Účet 672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů EU v celkové výši  

2 185 313,78 Kč. 

 

3.8 . Komentář k  hospodaření  

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. k 31.12.2017 vykázala vyrovnaný hospodářský 

výsledek ve výši 0,00 Kč.    

 

Na hospodaření příspěvkové organizace se vysokou měrou odrazila kritická personální situace, 

k vyrovnanému hospodářskému výsledku bylo nutné použít prostředky z rezervního fondu.  

Z důvodu nedostatku finančních prostředků na běžném účtu byl nastaven úsporný režim do konce 

května 2017. Byly omezeny nákupy na minimální úroveň.  

Začátkem roku musíme pokrýt tento časový nesoulad na překlenutí nedostatku finančních 

prostředků. V letošním roce jsme do konce ledna uhradili pojistné ve výši 3 000 tis. Kč, v únoru 

nájemné láhve medic.plyny ve výši 2 800 tis. Kč. Do konce dubna jsme převáděli prostředky 

z rezervního fondu   5 700 tis. Kč, které jsme po zaplacení finančních prostředků za poskytnutí 

zdravotní péče od VZP v měsíci květnu, vyrovnali. 

Od poloviny měsíce června byly uvolněny finanční prostředky  na dovybavení jednotlivých základen, 

ať už materiálové, technické, zdravotnické.  Zahájeny opravy a udržování jednotlivých základen. 

V rámci oprav vozového parku a nákupu náhradních dílů do autodílny Důlce byla vyhlášena nadlimitní  

veřejná zakázka s termínem podání nabídek do 18.11.2017. Opravy budou čerpány z této veřejné 

zakázky. Z tohoto důvodu ZZS ÚK, p.o. pokračuje v úsporném režimu. 

Nastaly komplikace s výběrovým řízením na ochranné pracovní prostředky, kdy snahou ZZS ÚK, p.o. 

bylo uzavřít  nadlimitní veřejnou zakázku na období 4 let. Tuto zakázku podal uchazeč k šetření na 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výběrové řízení bylo zrušeno. Dovybavení jednotlivých 

základen OOPP bylo do vyhlášení nového výběrového řízení pozastaveno. Do konce roku 2017 byly 

základny dovybaveny potřebným OOPP dle platné směrnice na základě uzavřené zakázky VZMR. 

Nastavením nového systému  evidence a vymáhání pohledávek ZZS ÚK, p.o. , vytvořením úseku 

vyúčtování zdravotní péče, vzrostly výnosy z prodeje služeb za poskytnutí zdravotní péče.  Byla 

vytvořena Prováděcí pravidla pro správu pohledávek a jejich vymáhání, organizace učinila veškeré 

kroky k vymáhání pohledávek i ve spolupráci s advokátní kanceláří a v souladu s pravidly pro správu a 

vymáhání pohledávek schválené v RÚK  usnesením č. 15/48R/2010 ve znění usnesení č. 

11/110R/2016. Po nastavení kontrolních opatření došlo k značnému snížení pohledávek.   
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V rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 

záchranných služeb probíhají aktivity probíhají formou workshopů, konferencí, studijních cest, praxí, 

výměnných praxí, jazykových kurzů , záchranářských cvičení .  

 V letošním roce proběhly hospitace v DRK Dippoldiswalde, hospitace v DRK Pirna, hospitace 

v Sebnitz našich zaměstnanců. Hospitace německých partnerů z DRK Pirna na výjezdové základně 

v Děčíně, v Rumburku, v Teplicích. 

Byla zahájena  konzultace v Annaberg-Buchholz. V rámci jednodenní konzultace proběhlo 

představení okresního Sdružení Annaberg, popsána struktura a jejich činnosti, seznámení 

s výjezdovou základnou v Annabergu – prohlídka prostor, ukázka vybavení  - vozidla a zdravotnického 

vybavení a v úplném závěru byla zajištěna prohlídka prostor a představení dispečinku v Annabergu.   

Dále proběhly semináře pro všechny projektové partnery za účelem rekapitulace proběhlých aktivit 

v projektu. 

Proběhlo záchranářské cvičení Rallye Ostrov. Metodické cvičení  bylo koncipováno jako interaktivní 

výuka a prostředek k předvedení určitého standardu při řešení běžných stavů, se kterými se setkávají 

záchranáři při své práci. Cvičení se účastnili i zástupci německých partnerů.  

V listopadu proběhl workshop v Ústí nad Labem v prostorách Ústeckého kraje. 

 

4. INVESTICE 

V r. 2017 byla realizovány stavební investiční akce  

 „Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezdové brány“  

 „Výměna oken objektu u heliportu v Ústí nad Labem“ 

  „Výměna garážových vrat na VZ Teplice“ 

 „Výměna plynového kotle na VZ Podbořany“ 
 

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

1 Krytý zůstatek k :1.1.2017 34 844 

2 z toho: dary z minulých let 0 

3            projekty, dotace, příspěvky zřizovatele 30 182 

4 Odpisy z dlouhodobého hmot.majetku v roce  - nemovitý majetek 8 026 

5 Odpisy z dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku v roce  - movitý majetek 24 433 

6 Odpisy celkem 32 459 

7 Příjmy z prodeje DNM a DHM: 62 

8 Převod z rezervního fondu (název akce):   

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): 3 418 

12 Fond zábran škod  2 797 

13 
Zůstatková cena vyřazeného vozu 

621 

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

15         

16 Tvorba (zdroje) celkem:     70 783 

17 Čerpání - neinvestiční  (NIV):      tis. Kč 

18 (Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):   

19     

20 Čerpání NIV celkem:     0 



 44 

21 Čerpání - investiční  (IV):      tis. Kč 

22 (Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):   

23 Stavební úpravy budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L. (pol.7) 52 

24 Rekonstrukce vytápění objektu VZ Chomutov (pol. 9) 
207 

25 Rekonstrukce rozvodů vody VZ Chomutov, realizace vodovodní přípojky (pol. 10) 

26 Rekonstrukce elektrorozvaděče včetně rozvodů objektu u heliportu v Ústí n.L. (pol. 13) 249 

27 Montáž zástavby 8U7 5678 (pol. 37) 38 

28 Projekty příhraniční spolupráce 2014-2020 (předfinancování, rezerva) Simulátor Sim Junior (pol. 5) 121 

29 Projekty příhraniční spolupráce 2014-2020 (předfinancování, rezerva) Simulátor Sim Junior (pol. 5) 121 

30 Projekty příhraniční spolupráce 2014-2020 (předfinancování, rezerva) SW pro přeshraniční spolupráci CZ/D (pol.5) 109 

31 SW MS Office multilicence (pol. 38) 182 

32 MIS SW Codexis (pol. 34) 79 

33 Výměna oken objektu u heliportu v Ústí n.L. (pol. 24) 48 

34 
SQL server HW + SW Zařaz.IM01029 - Server Dell Power Edge 
(pol. 16) 

    321 

35 SQL server HW + SW Zařaz.IM01030 - SW SQL Server 2017 (pol. 16) 180 

36 Mzdový software -- AVENSIO IM01031 (pol. 35)     237 

37 
Podlahový mycí stroj - VZ Teplice, VZ Děčín a VZ Chomutov (pol. 25) 

  186 

38 Sanitní vozidlo - VW Amarok (příspěvek FZŠ - 2 500 tis. Kč) pol. 20 698 

39 Sanitní vozidlo - VW Amarok (příspěvek FZŠ - 2 500 tis. Kč) pol. 20 2 500 

40 Referentské vozidlo - Škoda Fabia (pol. 6) 301 

41 SW - svolávací server inv.č.IM00755 - rozšíření funkcí (pol. 28) 290 

42 SW Modul Přeshraniční informace inv.č.IM00686 - rozšíření funkcí (pol. 29) 297 

43 Výměna telefonní ústředny na VZ Teplice (pol. 2) 236 

44 Rošíření SW systému pro evidenci a sledování vozidel Fleetware (pol. 15) 301 

45 Výměna plynového kotle na VZ Podbořany (pol. 27) 125 

46 Výměna garážových vrat VZ Teplice (pol. 33) 74 

47 Výměna vjezdové brány na VZ Chomutov, oprava asf. ploch. (pol. 11)   
1 785 

48 Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna 2 ks garážových vrat (pol. 12) 

49 Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň (správní poplatek, IČ ) pol. 18)   40 

50 
Projekty - Zabezp.komun.a inf.syst.-zpracov.žádosti,studie (pol. 
39) 

    165 

51 Proj.dokum.-realiz.manip.plochy areál UL(042) pol. 22     37 

52 Čerpání IV celkem:     8 979 

53 Odvod zřizovateli     8 026 

54 Mimořádný odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 0 

55 Odvod do rozpočtu zřizovatele r. 2016 (nemovitý majetek) 8 026 

56 Čerpání celkem (ř.28+ř.40+ř.41):     17 005 

57 Zůstatek fondu investic k  (ř.16-ř.42):     53 778 
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V prosinci 2017 byla pořízena a převzata 2 nová vozidla - 1 sanitní vozidlo ZZS typu B řešení zásahů při 

mimořádných událostech a dopravních nehodách pořízeného s dotací Fondu zábrany škod České 

kanceláře pojistitelů a 1 zdravotnického referenčního vozidla. V květnu 2017 bylo 

realizováno vyřazení 2 ks sanitních vozidel. 

Na úseku informačních technologií byla realizována investiční akce s názvem „SQL server“ v rámci níž 

byl dodán HW a SW pro MS SQL server 2016 včetně SW pro zálohování. Dále byl pořízen nový 

personální a mzdový systém Avensio a byl započat zkušební provoz. 

  

4.1. Investice realizované ve prospěch příspěvkové o rganizace zřizovatelem  

žádné 

 

4.2. Projekty EU investičního charakteru  

Projekty v realizaci 

Investiční část realizovaného Projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Förderung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Ausbildung im Rettungsdienst / Podpora přeshraniční 

spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ je uvedena v čl. 5 Projekty EU 

ostatní „Cíl 2“.  

 

 

Připravované projekty 

IROP výzva 27  

Ústeckým krajem (příjemce dotace) byla podána žádost na realizaci projektu s názvem „Vybavení a 

obnova výukových středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje“. Tomuto 

projektu byla schválena a přidělena dotace na konci října 2017 a bude realizován v letech 2018-2019.  

Cílem projektu je vybavení školicích středisek ZZS ÚK za účelem zvýšení připravenosti poskytování 

PNP a PP složkami IZS, odbornou a laickou veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním 

cíle projektu bude dosaženo: - zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území dotčené mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické 

veřejnosti - zkrácení časové dotace pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě včasného 

poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem výjezdových ZZS ÚK - vyšší 

ochrana zdraví a života osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací subjekty, které 

budou připraveny poskytnout PP a PNP v kvalitě odpovídající současným znalostem a trendům Mimo 

uvedených cílů bude zajištěno vybavení školicích středisek moderním vybavením a zvýšení kvality 

výuky při poskytování PP a PNP vyškolenými osobami ze složek IZS, odborné a laické veřejnosti. 
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IROP Výzva 10 (projekt „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů“) 

ZZS ÚK, p.o. (příjemce dotace) podala v r. 2017 žádost na realizaci projektu s názvem „Zabezpečení 

komunikačních a informačních systémů“ v rámci Výzvy 10. Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. 

významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti 

kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k 

zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné 

správy.  

Předkládaný projekt řeší otázku zabezpečení komunikačních a informačních systému v souladu se 

zákonem č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů. 

Předmětem zamýšleného projektu je pořízení komunikační a informační techniky a specializovaného 

softwaru pro ZZS ÚK. 

 

5. PROJEKTY EU OSTATNÍ 
 

Cíl 2  

V roce 2016 byla podána žádost na realizaci projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Förderung 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Ausbildung im Rettungsdienst / Podpora 

přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ jehož Lead 

partnerem je ZZS ÚK, p.o. a partnery jsou Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 

zdravotnická,p.o. Ústí nad Labem, okresní svazy Německého červeného kříže (DRK - DRK 

Kreisverband Dippoldiswalde e.V., DRK Kreisverband Pirna e.V., DRK Kreisverband Sebnitz e.V., DRK 

Kreisverband Annaberg-Buchholz e.V.),  DRK Bildungswerk Sachsen gGmbH (střední zdravotnická 

škola DRK) a  Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH, Management Akademie Sachsen na 

německé straně.  

Tento projekt byl schválen a na konci listopadu 2016 započala jeho realizace. V rámci tohoto projektu 

jsou realizovány činnosti (investiční i neinvestiční) důležité pro zlepšení kvality spolupráce ZZS na 

obou stranách hranice.  

V jeho investiční části ZZS ÚK, p.o. realizovala v r. 2017 pořízení výukových modelů a pořízení SW pro 

podporu zajištění přeshraniční komunikace s pacienty.  

Dále byly v r. 2017 realizovány jednotlivé dílčí neinvestiční aktivity tzn. společná cvičení partnerů 

projektu s názvem „Rallye Ostrov“ (6/2017) organizované ZZS ÚK a cvičení ZZS „Prehospital Circle 

Dippoldiswalde 2017“ (10/2017), jednodenní konzultace a týdenní hospitace mezi sousedními 

výjezdovými základnami z obou stran hranice se SRN, společná školení 11/2017 a worhshop 

„Organizace a kompetence zdravotnické záchranné služby v České republice a v Německu (Sasku)“ 

(28.11.2017) pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje, pana RSDr. Stanislava Rybáka. 
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6. REZERVNÍ FOND 
Počáteční stav fondu k 1.1.2017    17 340 524,92 Kč 

Tvorba fondu 0,00 Kč 

Čerpání fondu – ostatní čerpání 2 329 445,35 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2017 15 011 079,57 Kč 

Rezervní fond byl vytvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření,  čerpání  prostředků k dalšímu 

rozvoji činnosti organizace. 

 

7. FKSP 
Počáteční stav fondu k 1.1.2017 2 429 678,97 Kč 

Tvorba fondu – základní příděl 5 514 651,68 Kč 

Čerpání fondu 5 514 109,50 Kč 

- Stravování 1 407 204,00 Kč 

- Rekreace 498 056,50 Kč 

- Kultura, tělovýchova a sport 168 293,20 Kč 

- Poskytnuté peněžní dary 280 000,00 Kč 

- Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 3 089 600,00 Kč 

- Úhrada části pojistného na soukromé živ.poj. 16 500,00 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2017 2 430 221,15 Kč 

 

8. FOND ODMĚN 
Počáteční stav fondu k 1.1.2017 2 407 201,84 Kč 

Tvorba fondu 0,00 Kč 

Čerpání fondu 0,00 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2017 2 407 201,84 Kč 

Čerpání finančních prostředků  k dodržení závazného ukazatele mzdových prostředků. 

 

9. VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Ve dnech 19.3.-29.3.2018 proběhl audit účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 za účetní období 

1.1.2017-31.12.2017 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 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

10. KONTROLNÍ ČINNOST 

10.1. Kontrolní činnost v  roce 2017 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Předmět kontroly: kontrola vykázané zdravotní péče, ověření správnosti vyúčtování cen zvlášť 

účtovaných léčivých přípravků (ZULP) a zvlášť účtovaného materiálu (ZUM). 

Kontrola zahájena dne: 27.12.2017 
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Kontrolované období: 1.1.2016 do 31.12.2016 

Kontrolní zjištění: 

1. Neoprávněně  vyšší vykázané ceny ZUM vyúčtované poskytovatelem zdravotních služeb 

budou nahrazeny za ceny dle faktur/dodacích listů. 

2. Duplicitní vykázání ZUM – maska laryngeální LMA supreme s drenáží pro dospělé, límec 

fixační krční. Tento duplicitně vykázaný ZUM odmítnut bez možnosti náhrady.     

Organizace přijmula opatření z provedené kontroly. Nedostatky odstranila. 

 

10.2 . Kontrolní činnost v  roce 2016 

V roce 2016 byly provedeny v organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace následující kontroly: 

22HLAV s.r.o. 

Předmět kontroly: audit účetní závěrky organizace Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, 

příspěvkové organizace k 31.12.2015  

Termín provedení auditu dne: 4.4.2016-13.4.2016 

Kontrolované období: 1.1.2015 – 31.12.2015 

Kontrolní zjištění: 

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba 

Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích 

Předmět kontroly: výkon spisové služby Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 

organizace. Předmětem kontroly bylo dodržování § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 68a, § 69a 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a dále dodržování §§ 2 až 24 a § 26 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech 

výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.  

Kontrola zahájena dne: 24.10.2016, v 9 hodin 

Kontrolní zjištění: 

1. Na úřední desce nebo internetových stránkách doplnit náležitosti dle §2 odst. (3) písmeno b), 

e) až i) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. 

2. Na vlastních analogových dokumentech původce neuvádí počet listů, počet příloh a počet 

listů příloh nebo počet svazků příloh v listinné podobě a počet a druh příloh v digitální nebo 

jiné nelistinné podobě. 

3. Původce v rozporu se svým spisovým řádem používá samostatnou evidenci dokumentů – 

ekonomický informační systém JASU. 

4. Původce nevede evidence o zapůjčování a nahlížení do dokumentů a spidů. Postup pro 

zapůjčování dokumentů uvedený ve spisovém řádu původce není dodržován. Tato evidence 

by měla být vedena v elektronickém systému spisové služby původce. 

5. Elektronický systém spisové služby původce provádí automatickou konverzi digitálních 

dokumentů do výstupního datového formátu PDF/A bez připojení doložky dle § 69 a odst. (4) 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.  
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Doporučení: 

1. Nedostatky zjištěné při kontrole vyřešit v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 

259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.  

2. V souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., Zákon o kontrole (kontrolní řád) hlava III § 10 odst. (2) 

předložit písemnou zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou do 31.5.2017. 

Organizace přijmula opatření z provedené kontroly, formou příkazu ředitele stanovila nápravná 

opatření a nedostatky odstranila. 

Písemnou zprávu organizace předá kontrolnímu orgánu ve stanoveném termínu. 

 

10.3 . 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: 

6. 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 

7. 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 

8. Účtování majetku – nebyly zjištěny nedostatky 
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9. Odpisy majetku – zjištěn nedostatek nepřeřazení majetku do nových odpisových skupin 

10. Zásoby – nedostatek – chybějící podpis na výdejkách 

11. Inventarizace majetku a závazků – zjištěn nedostatek – plán inventur neobsahoval seznam 

inventurních soupisů 

12. 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 

- Rezervní fond – nebyly zjištěny nedostatky 

- Investiční fond – nebyly zjištěny nedostatky 

13. Veřejné zakázky – nebyly zjištěny nedostatky 

14. Náležitosti účetních dokladů a správnost účtování – nebyly zjištěny nedostatky 

15. Autoprovoz a cestovní náhrady – nebyly zjištěny nedostatky 

16. 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: 

3. Kontrola oznamovací povinnosti– nebyly zjištěny nedostatky 

4. 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 

5. 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 

6. Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného – nebyly zjištěny nedostatky 

7. 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. 
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11. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „ZZS ÚK, p. o.“), 

zadává veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu se Směrnicí  Krajského úřadu Ústeckého kraje 

poř. č. S-06/2016 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 

příspěvkovými organizacemi“ ze dne 13.10.2016 ve znění pozdějších změn a doplňků a Směrnicí 

ředitele ZZS ÚK, p. o. č. 9/2016  „Zadávání a vedení evidence veřejných zakázek ZZS ÚK, p.o.“ ze dne 

1. 12.2016.  

 

ZZS ÚK, p. o., jako veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. d) ZZVZ, 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 2017 byly zahájeny tyto veřejné zakázky: 

- 3 nadlimitní veřejné zakázky 

- 1 podlimitní veřejná zakázka  

- 82 veřejných zakázek malého rozsahu  

Mezi  nejvíce realizované zakázky patří zakázky na dodávky OOPP, zdravotnických přístrojů a 

pomůcek, dodávky pneumatik, autobaterií, dodávky počítačů, kancelářských potřeb a tiskopisů, 

dodávky náhradních dílů vozidel, sanitní vozidla. Co se týká služeb, jsou to telekomunikační služby, 

elektroinstalační práce, pravidelné bezpečnostně technické kontroly zdravotnických přístrojů, opravy 

a servis vozidel. V menší míře jsou realizovány zakázky na stavební práce.  

 

Nejvýznamnější  zakázky:  

- Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. 

- Zdravotnický materiál 
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- Nákup sanitního vozu 2017 

- Ochranné pracovní oděvy ZZS ÚK 

- Defibrilátory 2017 

- Pneumatiky 

- Vybavení zdravotnických zásahových batohů 

- Simulační figurína životních funkcí osob 

- Pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK) 2017 

- Stavební úpravy v garážích VZ Chomutov, výměna vjezd.brány 

 

12. ZÁVĚR 
Zdravotnická záchranná služba je jako služba definována zákonem 372/2011 Sb., jako instituce 

definována zákonem 374/2011 Sb. dostatečně legislativně ukotvena a provázána se systémem 

zdravotní péče v České republice. Organizační struktura, profesní a technická vybavenost je 

v požadované míře definována a odborně i technicky přijatelná dostupnost ZZS, kterou řeší plán 

plošného pokrytí území kraje, nebrání v případě potřeby dalšímu navyšování počtu výjezdových 

základen a posádek. Ovšem je třeba si uvědomit, že jistým limitujícím faktorem funkčnosti zajištění 

kvalitní přednemocniční neodkladné péče je řešení problému, kterým je přetrvávající nedostatek 

lékařů. Toto je v současné době jeden z největších a přetrvávajících úkolů. 

Závěrem lze konstatovat, že organizace v roce 2017 splnila všechny potřebné úkoly, které si stanovila 

pro zajištění kvalitní přednemocniční neodkladné péče a zároveň vytvořila předpoklad pro splnění 

úkolů v roce 2018. 

 

 

 

         MUDr. Ilja Deyl 

                                                                                                    ředitel ZZS ÚK, p. o.  

 

V Ústí nad Labem, 20.4.2018 

 
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 

LVS  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 


