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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  PNP1  na území celého Ústeckého kraje. 

                                                           
1 Přednemocniční neodkladná péče 

http://www.zzsuk.cz/


 5 

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.  

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 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 IZS2,  

 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,  

 dopravu infekčních pacientů,  

 dopravu nemocných a raněných ze zahraničí do České republiky (tzv. repatriace),        

                                                           
2 Integrovaný záchranný systém 
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 výukovou  činnost a školení pro zdrav. pracovníky  v problematice PNP, 

 zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol a studentů z lékařských fakult, 

 zajišťování činností podporujících poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče a 

její úroveň, zejména kontinuální vzdělávání všech svých zaměstnanců, složek základních IZS a 

dále vzdělávání zaměstnanců jiných daných organizací v rámci udělené akreditace v oboru 

Urgentní medicína vzdělávací program specializačního vzdělávání lékařů, 

 zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně 

poskytování první pomoci (realizace bude spočívat v prevenci, výchově a edukaci obyvatelstva 

a v prezentaci přednemocniční neodkladné péče zejména v kooperaci s ostatními složkami 

IZS). 

1.2. Oblastní střediska 
jsou organizačními jednotkami ZZS ÚK, p. o. Tyto organizační jednotky nemají právní subjektivitu. V 
čele oblastního střediska jsou příslušní vedoucí pracovníci (vedoucí lékař OS a vedoucí záchranář OS). 
Oblastní střediska zajišťují základní servis a přímé řízení pracovníků výjezdových základen v příslušné 
spádové oblasti. 
 
Přehled oblastních středisek : 
  
Oblastní středisko Děčín 
Výjezdová základna Děčín 
Výjezdová základna Česká Kamenice 
Výjezdová základna Rumburk 
Výjezdová základna Velký Šenov 
 
 Oblastní středisko Chomutov 
Výjezdová základna Chomutov 
Výjezdová základna Jirkov 
Výjezdová základna Kadaň 
Výjezdová základna Vejprty 
 
Oblastní středisko Litoměřice 
Výjezdová základna Litoměřice 
Výjezdová základna Roudnice 
Výjezdová základna Lovosice 
Výjezdová základna Úštěk 
 
Oblastní středisko Most 
Výjezdová základna Most 
Výjezdová základna Litvínov 
Výjezdová základna Klíny  
 
Oblastní středisko Teplice 
Výjezdová základna Teplice 
Výjezdová základna Bílina 
 
Oblastní středisko Ústí nad Labem 
Výjezdová základna Ústí nad Labem (včetně výjezdové základny letecké výjezdové skupiny  RLP a 
zdravotnického operačního střediska) 
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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  28.6.2017 usnesením č. 025/18R/2017 tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a 
městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut (dle §5 
odst. 2., Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě). 
 
V roce 2019 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 5 119 338 40 474 

Litoměřice Litoměřice   1 1 2    

Litoměřice Roudnice   1 1 2    

Litoměřice Lovosice   1  1 2    

Litoměřice Úštěk   1 1   

Celkem Litoměřice   0 3 4 7 119 668 103 241 

Děčín Děčín   1 2 3    

Děčín Č.Kamenice   1  1 2    

Děčín Rumburk   1 2 2    

Děčín Velký Šenov     1 1    

Celkem Děčín   0 3 6 9 129 542 90 877 

Teplice Teplice   1 3 4    

Teplice Bílina     1 1    

Celkem Teplice   0 1 4 5 129 072 46 892 

Louny Žatec    2 2    

Louny Louny   1 2 3    

Louny Podbořany   1 1  2    

Celkem Louny   0 2 5 7 86 691 112 100 

Chomutov Chomutov   1 2 3    

Chomutov Jirkov     1 1    

Chomutov Kadaň   1 1 2    

Chomutov Vejprty     1 1    

Celkem Chomutov   0 2 5 7 124 946 93 569 

Most Most   1 2 3    

Most Litvínov    2 2    

Most Klíny   1 1   

Celkem Most   0 1 5 6 111 708 46 710 
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Celkový součet 1 13 32 46 820 965    
*Údaje jsou k 31.12.2019, od 1.11.2019 byl navýšen počet výjezdových skupin ZZS o 1x RZP na výjezdové základně Rumburk. 

1.4. Vybavení výjezdových základen 
ZZS Ústeckého kraje k účelům zabezpečení přednemocniční neodkladné péče na území Ústeckého 

kraje tak na konci roku 2019 provozuje 132 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.  

- 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 12 ostatních služebních vozidel, z tohoto počtu jsou 1 vozidlo 

speciální servisní.  

V roce 2019 bylo pořízeno celkem 17 vozidel ZZS a 1 služební vozidlo, vyřazena byla 3 vozidla. 2 vozidla 

budou z referentských převedena na RV k zajištění nové poskytované zdravotní služby. Předpokládá se 

vyřazení 10 vozidel v roce 2020 a přestavba 7 vozidel na vozidla pro mimořádné události k převozu 

většího množství zdravotnického materiálu a techniky a 1 vozidla na speciální mobilní zdravotní 

operační středisko pro řízení mimořádných událostí.  

1.5. Výjezdové skupiny 
Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny, které mají povahu: 

- 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 2019 bylo v Ústeckém kraji 32 posádek RZP/den a 28 RZP 

posádek/noc. Od 1. 11.2019 došlo k navýšení počtu výjezdových skupin ZZS o 1 posádku 

RZP přes den (Rumburk) a 2 posádky RZP v noci (Rumburk, Česká Kamenice) a to vzhledem 

k omezení provozu nemocnice v Rumburku, 

- 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 2018 bylo v Ústeckém kraji 13 posádek RLP, 

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

dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. V roce 2018 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. 
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Činnost výjezdových skupin probíhá v nepřetržitém provozu a má charakter činnosti u lůžka 

neodkladné a rizikové práce. 

Výjezdové skupiny zabezpečují: 

- primární výkony, jimiž se rozumí realizace požadavků zdravotnického operačního střediska 

k poskytování PNP včetně jízdy, popřípadě letu k postiženému, jeho vyšetření a ošetření, 

doprava do nejbližšího vhodného nebo smluvně zajištěného zdravotnického zařízení podle 

stupně postižení zdravotního stavu a spolupráce při akutním příjmu postiženého, 

- sekundární výkony, jimiž se rozumí doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách 

přednemocniční  neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními po předchozí dohodě 

příslušných zařízení, 

- likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných mimořádných 

situací v přednemocniční fázi,  

- při souběhu požadavků a omezeném počtu sil a prostředků má zabezpečení primárních 

výkonů přednost před zabezpečením výkonů sekundárních,  

- vyšetření a ošetření výjezdová skupina neposkytne v těch případech, kdy by jejich 

provedení vážně ohrozilo zdraví nebo život členů skupiny, 

- f ) o své činnosti vede výjezdová skupina zvláštní dokumentaci, 

- v rámci neodkladné péče (NP) při ohrožení života dopravu lékaře ke specializovanému a 

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

- dopravu tkání a orgánů k transplantaci. 

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,  
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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. 

 

 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 NZO3 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. - 123.964 
Celkem počet volání – je 340 za 24 hod, to je 14 volání za 1 hod. 
 

                                                           
3 HZO - Náhlá zástava oběhu 
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V roce 2019 ZZS ÚK, p.o., řešila 83.418 událostí, realizováno bylo 88.714 výjezdů, ve kterých poskytla 
péči 86.980 pacientům. 
Počet akcí LVS – 435, z toho primárních - 407, sekundárních akutních- 28 
Počet výjezdů RLP - 15.009, z toho primárních – 14.602, sekundárních - 407  
Počet výjezdů RZP – 73.270, z toho prim. – 71.538, sekundárních – 1.732  
Počet primárních výjezdů 86.547, dojezd do 20 minut - 83.924, nad 20 minut - 2.623, to je 3,03% akcí. 
Počet ošetřených dle příčin zásahů: traumatická – 19.424, počet somatických onemocnění: tj. int, 
neur., ak. bolesti, gyn.por. - 63.606 a jiné a neznámé příčiny – 3.950 ošetřených. 
 
Počet pacientů s vybranou diagnózou z primárních výjezdů: 
AKS4 – 681, 
CMP5 – 2.007, 
polytraumata - 109. 
Počet předaných pacientů z primárních i sekund. výjezdů na specializovaná pracoviště: 
Ikt. jedn. – 1.111, 
PCI6 katetrizace - 644, 
Traumacentrum - 624 
 
Počet úmrtí – 728 
Počet zahájených KPCR7 – 529 z toho - 197 primárně úspěšných. 
V roce 2019 klesá počet výjezdů, zároveň se ale prodlužuje doba výjezdu ZZS. Jako další negativní vliv 
na provoz ZZS má omezování příjmu pacientů v lůžkových zdravotnických zařízení v prakticky celém 
kraji (nejvíce nemocnice Žatec, Most a Rumburk). S největším problémem se ale ZZS potýká ve 
Šluknovském výběžku, kde je více než pravděpodobné, že dojde k uzavření Lužické nemocnici v 
Rumburku. Další pokles jsme zaznamenali v LVS, kdy nám vzlety vrtulníku poklesli o 70 letů oproti roku 
2018. Poklesl i počet hovorů na lince 155 oproti roku 2018 o 4.776 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.  
 
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, postupně vylepšujeme všechny dostupné 
podpůrné programy jak pro ZOS, tak i pro výjezdové skupiny. 
 
Spolupráce s ostatními složkami IZS a další spolupráce 
Úspěšně pokračujeme ve spolupráci s ostatními operačními středisky IZS, v roce 2019 jsme navázali 
bližší spolupráci s IOS PČR, kdy všichni operátoři byli provedeni operačním střediskem, kde se hlouběji 
seznámili jak s prací operátorů PČR a členěním celého operačního střediska, které je diametrálně 
odlišné od ZOS ZZS ÚK. 

                                                           
4 Akutní koronární syndrom 
5 Cévní mozková příhoda 
6 Perkutánní koronární intervence – katetrizační oddělení pro akutní srdeční infarkty 
7 Kardio-pulmo-cerebelární resuscitace = oživování 
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Úspěšně se rozvíjí i přeshraniční spolupráce se záchrannými službami a operačními středisky v 
sousedním Německu. Spolupráci neustále vylepšujeme a společných zásahů přibývá. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

                                                           
8 AKS – akutní koronární syndrom; CMP – cévní mozková příhoda 
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9 

                                                           
9 Primární zásahy – realizace požadavků zdravotnického operačního střediska, včetně jízdy, popř. letu 
k postiženému, jeho vyšetření a ošetření, doprava do nejbližšího zdravotnického zařízení podle stupně postižení 
a spolupráce při akutním příjmu postiženého.  
Sekundární zásahy – doprava raněných, nemocných a rodiček v podmínkách přednemocniční neodkladné péče 
mezi zdravotnickými zařízeními po předchozí dohodě příslušných zařízení.  
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1.7. Souhrn nežádoucích událostí, stížnosti, mimořádné události  
V roce 2019 obdržela organizace ZZS ÚK, p. o. celkem 13 stížností, z toho 8 bylo označeno jako 

neoprávněné, 3 částečně oprávněné a 2 neopodstatněné. Bylo provedeno nápravné opatření, kdy 

operátor obdržel upozornění na porušení pracovních povinností. 

Organizace ZZS ÚK, p. o. obdržela v roce 2019 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: 

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

– žádné 

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné 

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 

všech výdajů – žádné 

- výčet poskytnutí výhradních licencí – žádné 

- počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání  a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení –žádné 

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - žádné 
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2. PERSONÁLNÍ ČLENĚNÍ 
 

2.1. Organizační struktura    
ÚSEK   ŘEDITELE  
Ředitel 
- interní auditor 
 
EKONOMICKÝ   ÚSEK  
Ekonomický náměstek 
-   vedoucí manažer projektu 

- manažer projektu 
- vedoucí personálně mzdového oddělení 
 - personálně mzdový referent 
- 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) 
- PEER psychosociální intervenční služby  

-  vedoucí záchranáři 
  - zástupce vedoucího záchranáře výjezdové základny 
   - zdravotnický záchranář  
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   - 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; 

 poskytování dílčích výkonů specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční 
neodkladné  péče pod odborným dohledem. 

 
Lékař vykonává zdravotnické činnosti dle platné legislativy dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších změn a doplňků.  
        
Zdravotnický záchranář a řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává zdravotnické činnosti 
dle platné legislativy dle zákona č. 96/2004 Sb. 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.   
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Evidenční počet zaměstnanců členěný na střediska - HPP k 31.12.2019 

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 58 4 37 1 5 119 117 

Most 15 19 4 1 0 1 39 37 

Litvínov 13 13 0 1 0 1 27 26 

Litoměřice 15 15 4 1 0 1 34 34 

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

Lovosice 8 8 3 0 0 0 20 20 

Děčín 15 17 8 2 0 1 42 42 

Č. Kamenice 7 7 5 1 0 1 20 20 

Rumburk 15 16 4 1 0 1 36 35 

Teplice 25 30 6 2 0 1 63 59 

Žatec 10 10 0 1 0 0 21 21 

Louny 12 12 3 1 0 1 28 28 

Podbořany 10 10 5 0 0 0 25 25 

Chomutov 13 14 3 1 0 1 31 31 

Kadaň 10 10 3 1 0 1 24 24 

Jirkov 5 6 0 0 0 0 11 10 

Vejprty 5 5 0 0 0 0 10 10 

CELKEM 208 260 58 51 1 16 577 566 

 

 

10 

                                                           
10 THP – technicko-hospodářský pracovník 

10%

36%

9%

45%

Kategorie zaměstnanců na HPP v roce 2019

Lékaři

Řidiči

THP

Záchranáři



 18 

 

 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na HPP v letech 2016 - 2019  

Rok Řidiči Záchranáři Lékaři THP Dělníci Celkem 

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 

2018 208,34 242,56 44,17 34,48 15,24 544,79 

2019 208,27 243,61 47,65 34,46 15,41 549,40 
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Evidenční počet členěný na střediska - DPČ k 31.12.2019 
 

Středisko Řidiči Záchranáři Lékaři     

Ústí n. L. 4 7 14     

Most 2 1 1     

Litvínov 0 2 0     

Litoměřice 1 1 3     

Roudnice n. L. 0 0 0     

Lovosice 0 1 2     

Děčín 0 1 4     

Č. Kamenice 0 0 1     

Rumburk 0 2 2     

Teplice 0 3 10     

Žatec 2 3 0     

Louny 1 0 12     

Podbořany 1 1 6     

Chomutov 1 0 10     

Kadaň 0 0 6     

Jirkov 1 1 0     

Vejprty 0 0 0     

CELKEM 13 23 71     
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11 

 

Evidenční počet zaměstnanců členěný na střediska - DPP k 31.12.2019  

Středisko 
Krizová příprava LZS Krizová příprava vzdělávání Projekt 

Dělníci 
Celkový 
počet Lékaři Záchranáři Lékaři Záchranáři Řidiči Realizátor 

Ústí n. L. 8 7 14 52 20 74 2 177 

Most 0 0 1 17 16 21 0 55 

Litvínov 0 0 0 13 13 18 0 44 

Litoměřice 1 0 4 14 16 25 1 61 

Roudnice n. L. 0 0 5 10 10 12 0 37 

Lovosice 0 0 1 8 8 11 0 28 

Děčín 2 0 7 17 15 29 2 72 

Č. Kamenice 0 0 3 7 7 8 1 26 

Rumburk 0 0 4 17 15 30 0 66 

Teplice 0 0 2 29 25 49 1 106 

Žatec 0 0 0 12 11 12 0 35 

Louny 0 0 4 12 13 14 0 43 

Podbořany 0 0 2 10 10 13 0 35 

Chomutov 0 0 4 14 13 16 0 47 

Kadaň 0 0 2 10 10 22 0 44 

Jirkov 0 0 0 7 6 5 0 18 

Vejprty 0 0 0 5 5 10 0 20 

CELKEM 11 7 53 254 213 369 7 914 

 

                                                           
11 HPP – hlavní pracovní poměr; DPČ – dohoda o provedení činnosti 
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2.3. Objem mzdových nákladů a problematika zajištění personálního 

obsazení 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  21.11.2018 usnesení č. 024/53R/2018 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  352 015 tis. Kč.  

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 24.7.2019 usnesení č. 012/73R/2019 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  375 095 tis. Kč, zvýšení o 5 080 tis. Kč, z důvodu: 

Od 1. ledna 2019 došlo k nárůstu tarifních mezd u úseku NLZP ve výši 7%, u úseku LPP ve výši 2% a u 

ostatních zaměstnanců ve výši 5 %. 

 

V návrhu závazného ukazatele - objemu prostředků na platy pro rok 2019 nebyly však zahrnuty změny 

v oblasti zvláštních příplatků. U odměňování zaměstnanců zdravotnické záchranné služby je 

postupováno dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné službě 

a správě. Od 1.1.2019 vešla v účinnost změna nařízení vlády č. 263/2018 Sb., a nařízení vlády č. 

332/2018 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě a státních zaměstnanců. Zaměstnanci výjezdových skupin jsou nyní odměňovány v 

rozsahu zákonně přiznaných příplatků skupin II. a IV. Příplatky nejsou poskytovány v maximální výši dle 

platné legislativy, pouze v rozpětí stanovém platnou legislativou.   
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Na základě úpravy finančního plánu Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesení 

č. 024/84R/2019 stanovila objem prostředků na platy v absolutní výši  357 895 tis. Kč, zvýšení o 800 

tis. Kč, z důvodu: 

Na základě 10. jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje usnesení č. 03/11BR/2019 bylo navrhnuto 

zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v oblasti Šluknovského výběžku, za 

účelem zkrácení doby posádek ZZS v souvislosti s omezováním provozu nemocnice v Rumburku. 

                                                     

Zatím je tato kritická situace řešena formou přesčasových hodin a formou OON. Celkový navýšení 

přesčasových hodin by bylo o 3 770 hodin, což by představovalo navýšení mzdových nákladů ve výši 1 

360 tis. Kč.  Z důvodu, že zaměstnanci vykonávají tuto činnost také i v rámci dohod mimo pracovní 

poměr, dochází ke zvýšení objemu prostředků na platy ve výši 800 tis. Kč. 

 

 

Čerpání mzdových nákladů celkem ve výši  358 163 458,00 Kč.  Překročení ve výši 268 458,00 Kč 

pokryto čerpáním fondu odměn. 

 

 

Vývoj mzdového limitu za poslední tři roky 

 rok 2017 rok 2018 rok 2019 

Mzdový limit 274 820 000,00 316 860 000,00 357 895 000,00 

 

2.4. Problematika zajištění personálního obsazení, uskutečněné nebo 

plánované motivační opatření 
V roce 2019 se podařilo přijmout do Oblastního střediska Litoměřice lékaře do pracovního poměru 

a též na základny Děčín a Chomutov dva lékaře se sníženým úvazkem. Tím také došlo ke snížení 

přesčasových hodin lékařů. Obsazenost na jednotlivých základnách je též za pomoci lékařů na DPČ, 

kteří v roce 2019 odsloužili v přepočtu na úvazek 1,0 v rozsahu 9,2 lékaře. 

V roce 2019 organizaci chybělo celkem 15,5 lékařů.  Z celkového přepočteného počtu lékařů 

zaměstnaných na hlavní pracovní poměr tvoří 23 % důchodci.  

U přesčasových hodin záchranářů a řidičů došlo ke konci roku 2019 k nárůstu. Důvodem bylo náhlé 

rozšíření RZP na základnách Česká Kamenice a Rumburk od listopadu 2019. Obsazenost těchto RZP 

byla řešena přijetím nových zaměstnanců na pozici zdravotnický záchranář a řidič ZZS od ledna 2020.   

  

Porovnání přesčasových hodin dle profesí za období 2018, 2019: 

Lékaři 

Rok Měsíc Celkem Rok Měsíc Celkem Rozdíl 

2
0

1
8

 

1. 1 074,25 

2
0

1
9

 

1. 1 036,50 -37,75 

2. 1 053,50 2. 1 054,25 0,75 

3. 1 304,50 3. 980,75 -323,75 

4. 1 278,50 4. 1 112,25 -166,25 

5. 1 285,50 5. 992,25 -293,25 

6. 1 191,00 6. 1 086,00 -105,00 
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7. 1 524,00 7. 1 395,00 -129,00 

8. 1 526,50 8. 1 265,00 -261,50 

9. 1 498,75 9. 1 286,75 -212,00 

10. 1 457,75 10. 1 221,25 -236,50 

11. 1 173,75 11. 1 100,00 -73,75 

12. 1 256,25 12. 1 279,75 23,50 

Celkem 15 624,25 Celkem 13 809,75 -1 814,50 

 

Záchranáři, řidiči 

Rok Měsíc Celkem Rok Měsíc Celkem Rozdíl 

2
0

1
8

 

1. 2 339,50 

2
0

1
9

 

1. 2 205,75 -133,75 

2. 2 510,50 2. 2 509,25 -1,25 

3. 3 101,25 3. 2 895,00 -206,25 

4. 2 839,50 4. 2 755,00 -84,50 

5. 3 414,25 5. 3 007,50 -406,75 

6. 3 395,00 6. 3 131,00 -264,00 

7. 2 670,25 7. 2 162,00 -508,25 

8. 2 829,25 8. 3 021,50 192,25 

9. 3 230,25 9. 2 988,50 -241,75 

10. 4 298,50 10. 3 753,25 -545,25 

11. 3 475,75 11. 5 938,25 2 462,50 

12. 6 143,75 12. 7 295,75 1 152,00 

Celkem 40 247,75 Celkem 41 662,75 1 415,00 

 

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.  

V průběhu roku 2019 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 2019 

 

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      146 účastníků 

 

Školení operátorů v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL   5 termín  
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Celkem odškoleno hodin za školení operátorů    30 hodin 

Celkem proškoleno účastníků     26 účastníků 

 

Školení lékařů v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL   3 termíny  

Celkem odškoleno hodin za školení lékařů     18 hodin 

Celkem proškoleno účastníků      30 účastníků 

 

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        145 účastníků 

 

Školení lékařů v CV: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru CV   2 termín  

Celkem odškoleno hodin za školení lékařů   12 hodin 

Celkem proškoleno účastníků      18 účastníků 

 

 

Celkem jsme v obou vzdělávacích centrech v roce 2019 proškolili 365 zaměstnanců ZZS ÚK v časové 

dotaci 312 hodin/52 termínů. 

 

Metodické cvičení – školení složek IZS 2019 „Mimořádná událost s hromadným postižením osob“ – 

Božtěšice a Chomutov 

Na základě zkušeností z realizovaných cvičení v loňském roce se úsek Krizového řízení a Vzdělávací 

centrum ZZS ÚK rozhodlo pokračovat i v roce 2019 ve společném cvičení složek IZS tzv. „Metodické 

cvičení - školení posádek ZZS ve spolupráci s PČR“ v postupech (dle STČ 09 a 14) při zvládání 

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

a osvojení si třídění zraněných osob metodou START a MASS (třídění v nebezpečné zóně např. AMOK), 

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. Tato forma cvičení a úzká spolupráce s PČR je velice prospěšná pro všechny 

zúčastněné a má velmi pozitivní přínos na jejich připravenost a vzájemnou spolupráci při řešení HPZ. 

Božtěšice 

Celkem termínů         6 termínů 

Celkem proškoleno zaměstnanců ZZS ÚK    209 účastníků 

Celkem proškoleno příslušníků PČR    45 účastníků 

Celkem odškoleno       36 hodin  

Chomutov 

Celkem termínů        6 termínů 

Celkem proškoleno zaměstnanců ZZS ÚK    181 účastníků 

Celkem proškoleno příslušníků PČR     35 (cca) účastníků 
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Celkem odškoleno       36 hodin  

 

Celkem jsme proškolili v HPZ problematice v roce 2019 cca 470 zaměstnanců a příslušníků PČR 

v časové dotaci 72 hodin/12 termínů. 

 

Školení řidičů POLYGON 2019: 
Školení probíhalo v průběhu měsíců března a dubna v areálu Polygonu v Mostě. Obsahem školení byla 
jednak teoretická příprava (cca 2,5 hod) frekventantů s rozborem základních fyzikálních zákonitostí 
(vliv rychlosti, rozměrů, váhy vozidla, rozložení těžiště, přilnavosti pneumatik, adheze různých povrchů 
/voda, sníh, led/ apod.), které mají vliv na jízdu a jízdní vlastnosti vozidel. Dále pak rozbor některých 
konkrétních dopravních situací/kolizí s analýzou, jak situaci řešit a jak předejít vzniku kolize. Na závěr 
teoretické části byly probrány rozdílnosti v české a německé dopravní legislativě s důrazem na složky 
IZS. 
Zbylé cca 3,5 hod byly věnovány praktickému výcviku na kluzných plochách. A to zvláště brždění na 
površích s rozdílnou adhezí, průjezd vysokou vrstvou vody (aquaplaning), vyhýbací manévr pro 
objíždění překážky (tzv. losí test), zvládnutí smyku přední a zadní nápravy. Mimo to byly, s ohledem na 
požadavky na nové vozy, do praktické části zařazeny jízdy s vozidly s automatickou převodovkou tak, 
aby si všichni frekventanti mohli vyzkoušet jak jízdní vlastnosti, tak i ovládání a manévrování s těmito 
vozidly, které je oproti řízení vozidel s manuálním řazením přece jen odlišné. Součástí praktické části 
byla i resuscitace – praktický nácvik a okamžitá přístrojová zpětná vazba.  
  
Celkem termínů školení                                                        10 termínů  

Celkem odškolených hodin za školení řidičů                     60 hodin  

Celkem proškoleno účastníků                                              235 účastníků (z toho 24 SRN, zbytek CZ) 

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 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 centrem ZZS ÚK.  

Mimořádné události: 

Na území Ústeckého kraje evidujeme za celý rok 2019 celkem dvě mimořádné události. V prvním 

případě bylo využito prostředků a materiálu na zajištění a likvidaci MU a KS s HPZ/O, u druhého případu 

toto potřeba nebylo. Jednalo se o požár ve 4. p. budovy v Děčíně, s celkovým počtem 12 lehce 

zasažených osob a požár ve 2. p. ubytovny v Teplicích, s celkovým počtem 5 dospělých a 7 dětmi 

zasaženy lehce, nebo bez zranění) Ani u jedné z uvedených událostí neevidujeme zemřelé osoby. 

 

Taktická a metodická cvičení schválená BRÚK v roce 2019: 

Celkový počet naplánovaných cvičení dle schváleného plánu v roce 2018 bylo 12. K dnešnímu dni byla 

realizována všechna níže uvedená cvičení.  

 TC – „Požár Státního zámku Duchcov“  

 TC – „Požár kostela – Most“ 

 MC – „Rallye Ostrov 2019 – součinnostní cvičení složek IZS a posádek ZZS + SRN“ 
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 TC – „Letecká nehoda malého letadla s větším počtem zraněných osob“    

 MC – „Záchrana a vyproštění osob z havarovaných vozidel“  

 MC – „Záchyt osoby s podezřením na onemocnění vysoce nakažlivou nemocí – VNN“ 

 MC + TC – „Mezistátní cvičení SRN+ČR – dopravní nehoda na železnici po sesuvu půdy na 

mezinárodní trati Praha – Drážďany“ 

 MC – „Účast na bojovém zásahu HZS – Ústí nad Labem“ 

 TC – „Únik čpavku na zimním stadionu – Klášterec n/O.“ 

 TC – „AMOK 2019“ 

 TC – „Dopravní nehoda autobusu a dodávky – HPZ/O“ 

 Cvičení – školení složek IZS 2019 „Mimořádná událost s hromadným postižením osob“, pořádané 

v prostorách PČR – Božtěšice a Střední škola Chomutov 

 

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 
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.  

Mezi nejvýznamnější realizované akce v roce 2019 pro širokou veřejnost byl v květnu celorepublikový 

Den tísňové linky 155, který jsme pořádali ve spolupráci s obchodním centrem Forum Ústí nad Labem. 

Další významnou akcí byl v červnu již XI. ročník Den záchranářů Ústeckého kraje na Střeleckém ostrově 

v Litoměřicích. Obě tyto akce byly zaměřené nejen na prezentaci naší činnosti jako základní složky 

Integrovaného záchranného systému ČR, ale zejména na edukaci o správném volání na TL 155 a 

základních principů poskytování první pomoci, laické kardiopulmonální resuscitace dětí a dospělých 

včetně využití přístrojů AED.  

Velký mediální zájem v letošním roce zaznamenalo Metodické cvičení posádek RZP Rallye ostrov 2019. 

Během dvou dnů záchranářské posádky splnily deset úkolů, které vycházejí z našich reálných výjezdů. 

Celkem 21 posádek plnilo úkoly, které byly medicínsky a často i fyzicky náročné. Letos už potřetí bylo 

cvičení mezinárodní, zúčastnilo se pět německých posádek (v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce 

a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“). Jedna posádka byla také z řad studentů a 

budoucích absolventů oboru záchranář. Cvičení slouží nejen k prověření posádek Zdravotnické 

záchranné služby Ústeckého kraje, ale má také vzdělávací charakter. Nejlepší výkon v rámci plnění 

úkolu podala posádka z Kadaně, na druhém místě se umístila posádka z Litoměřic a třetí byla posádka 

z Rumburku. 

V následujícím roce 2020 plánujeme za podpory zřizovatele posilovat a budovat veřejné a mediální 

vztahy na území Ústeckého kraje s možností public relations naší organizace napříč republikou. 
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Celkově vynaložené náklady na vzdělávání a rozšiřování kvalifikace k 31.12.2019 včetně 

sekundárních nákladů činí: 

- z dotace zřizovatele 2 810 435,00 Kč 

- z dotace MZ krizová připravenost 3 634 830,86 Kč 

- z dotace Přeshraniční spolupráce 1 510 556,90 Kč 

celkem náklady 7 315 198,67 Kč      
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3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
Vybrané položky výkazu zisku a ztráty v roce 2019: 

Číslo 
účtu 

Vybrané položky výkazu zisku a ztráty 

Upravený rozpočet (UR) na r. 
2019 

Skutečnost k 31. 12. 2019 

Celkem 

z toho 

Celkem 

z toho 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

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

Náklady celkem (položka A) 652 475 652 475 0 651 276 651 276   

501 Spotřeba materiálu 35 337 35 337 0 36 651 36 651   

502 Spotřeba energie 4 713 4 713 0 4 504 4 504   

511 Opravy a udržování 12 844 12 844 0 12 008 12 008   

518 Ostatní služby 15 683 15 683 0 15 043 15 043   

521 

Mzdové náklady, z toho: 382 097 382 097 0 382 754 382 754   

ZU - objem prostředků na platy v absolutní 
výši 

357 895 357 895 0 358 163 358 163   

ostatní osobní náklady 23 612 23 612 0 23 802 23 802   

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní 
neschopnost 

590 590 0 789 789   

551 

Odpisy dlouhodobého majetku 45 415 45 415 0 45 548 45 548   

u majetku nepořízeného z transferu (účet 
401) 

28 379 28 379 0 28 336 28 336   

u majetku pořízeného z transferu (účet 
403) 

17 036 17 036 0 17 211 17 211   

558 
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 

4 431 4 431 0 4 298 4 298   

591 Daň z příjmů 0 0 0 0     

Výnosy celkem (položka B) 652 475 652 475 0 651 276 651 276   

601-
604 

Výnosy za dané účty celkem 209 691 209 691 0 208 829 208 829   

648 Čerpání fondů 4 942 4 942 0 3 278 3 278   

649 Ostatní výnosy z činnosti 3 076 3 076 0 4 178 4 178   

672 

výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z 
toho: 

434 669 434 669 0 434 776 434 776   

A - výnosy z nároků na prostředky z 
rozpočtu ÚK celkem, z toho: 

406 955 406 955 0 406 942 406 942   

ZU - příspěvek na provoz 405 787 405 787 0 405 787 405 787   

ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054) 0 0 0 0     

ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 
00209,...) 

      1 155 1 155   

ostatní účelové neinvestiční příspěvky z 
rozpočtu ÚK 

1 168 1 168 0 0     

B - výnosy z transferů ze SR 10 678 10 678 0 10 622 10 622   

C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK 0 0 0 0     

D - časové rozlišení přijatého investičního 
transferu 

17 036 17 036 0 17 211 17 211   

E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS 
č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první 

0 0 0 0     

Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 29 

3.1.  Výnosy  
V roce 2019 byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 651 276 tis. Kč. Výnosy z činnosti (bez finančních 

výnosů a výnosů z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC) činily 244 334 tis. Kč.   

3.1.1. Výnosy od zdravotních pojišťoven 
 

 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

počet výjezdů 88 714 91 987 93 762 88 501 82 570 

počet pacientů 86 980 89 000 91 654 85 627 81 508 

počet kilometrů 2 020 185 2 046 795 2 174 701 1 982 039 1 666 347 

 

Systém úhrad výkonů poskytované zdravotní péče od zdravotních pojišťoven je meziměsíčně velmi 

rozdílný. Úhrada poskytované péče stanovena dle vykázaného časového intervalu. Taktéž úhrada 

výkonu sanitního vozu je závislá na počtu ujetých kilometrů. Výnosy příspěvkové organizace není 

možné přesně odhadnout, neboť se odvíjí od složitosti poskytnutého zdravotního ošetření, počtu 

najetých km aj.  V průběhu roku proto dochází k případné aktualizaci předpokládaných výnosů.  

Porovnání výnosů z prodeje služeb – výnosy za provedené zdravotní výkony za období rok 2017-2019 

jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Období Rok   2019 Rok   2018 Rok   2017 

Výnosy z prodeje služeb 208 067 630,04 197 199 785,57 192 794 719,43 
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3.1.2. Čerpání fondů  
Čerpání fondů – 3 278 421,50 Kč. 

Čerpání rezervního fondu ve výši  258 284,82 Kč na další rozvoj činnosti, čerpání rezervního fondu – 

použití darů ve výši  51 678,68 Kč (vyhřívaná přikrývka ve výši  39 678,68 Kč – dar Vršanská uhelná a.s., 

intraoseální vrtačky ve výši 12 000,00 Kč – dar Severočeská teplárenská a.s. , čerpání fondu odměn ve 

výši 268 458,00 Kč k vyrovnání závazného ukazatele na mzdy, čerpání investičního fondu ve výši 

2 700 000,00 Kč na opravy a údržbu. 

 

3.1.3. Ostatní výnosy z činnosti  
Významnou položkou ve výnosech jsou ostatní výnosy z činnosti v celkové výši  4 178 092,30 Kč,  

z toho:  

- náhrady škod od pojišťoven ve výši    3 809 124,00  Kč, za způsobené škody na vozidlech 

- náhrady škod od zaměstnanců ve výši     238 532,00  Kč; za způsobené škody organizace, 

pojistná spoluúčast 

- ostatní výnosy z činnosti ve výši  66 198,00 Kč -  šrot, reklamace, dobropisy, uznání dluhu za 

zaměstnancem akredit.kval.kurz 

- ostatní výnosy z činnosti – bezúplatně ve výši  51 748,40 Kč – Nadační fond -  dar Kryštůfek ve 

výši 25 748,80 Kč (160 ks), přehrávač Samsung ve výši 2 490,00 Kč, poukázka OMV v hodnotě 

199,00 Kč, sluchátka bezdrátová ve výši 3 999,00 Kč, Nadační fond – dar Kryštůfek ve výši 

19 311,60 Kč  (120 ks) .   

 

Další nejvýznamnější položkou ve výnosech jsou výnosy vybraných místních vládních institucí z 

transferů v celkové výši  434 775 578,66  Kč.  

 

- Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  21.11.2018 usnesení č. 024/53R/2018 
stanovila příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz organizace ve výši  404 866 tis. Kč.  

 
- Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  12.12.2018 usnesení č. 029/55R/2018 

schválila účelový neinvestiční příspěvek - na financování nákladů spojených s preventivně 
výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytování první 
pomoci ve výši 1 000 tis. Kč., vyúčtování dotace k 31.12.2019. 

 
- Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  9.5.2019 usnesení č. 018/68R/2019 schválila 

účelový neinvestiční příspěvek - projekt Časná defibrilace ve výši 168 tis. Kč,  vyúčtování 
dotace k 31.1.2020.  
 

- Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  11.12.2019 usnesení č. 024/84R/2019 
stanovila příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz organizace ve výši  405 787 tis. Kč.  

 
- Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  21.11.2018 usnesení č. 024/53R/2018 

stanovila příspěvek zřizovatele – investiční účelový příspěvek 14 000 tis. Kč na pořízení 4 
ks sanitních vozidel.  
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3.2.  Náklady 
V roce 2019 byly vytvořeny náklady celkem v objemu 651 276 tis. Kč. 

Nejvýznamnější položkou v nákladech byly mzdové náklady, a to v celkové výši v celkové výši  

377 874 157,00 Kč.  

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  21.11.2018 usnesení č. 024/53R/2018 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  352 015 tis. Kč.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 24.7.2019 usnesení č. 012/73R/2019 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  375 095 tis. Kč, zvýšení o 5 080 tis. Kč. 

Na základě úpravy finančního plánu Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesení 

č. 024/84R/2019 stanovila objem prostředků na platy v absolutní výši  357 895 tis. Kč, zvýšení o 

800 tis. Kč.    

S touto položkou souvisí zákonné sociální pojištění v celkové výši 125 997 621,00 Kč. 

 

Významnou položkou je spotřeba materiálu, která činila výši 35 500 819,04  Kč. Položky s největším 

objemem:  

- spotřeba materiálu – medicínské plyny ve výši  1 944 605,60 Kč  

- spotřeba materiálu – zdravotnický materiál ve výši  7 558 088,40 Kč  

- spotřeba materiálu – PHM ve výši 9 516 341,37 Kč  

- spotřeba materiálu - náhradní díly k vozidlům ve výši 8 347 351,25  Kč  

   

Dále k nákladům organizace patří opravy a udržování v celkové výši  11 993 768,30 Kč. Položky 

s největším objemem: 

- opravy a udržování budov a staveb ve výši  2 936 915,12 Kč 

- opravy a udržování vozového parku ve výši   8 201 757,95  Kč 

- opravy a udržování str., přístr. ve výši 413 518,34 Kč 

- opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši  379 694,38 Kč 

 

Mezi významné položky v oblasti nákladů patří také odpisy dlouhodobého majetku ve výši  

45 547 608,80 Kč. 

 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  11.12.2019 usnesení č. č.024/84R/2019 schválila 

upravený odpisový plán na rok 2019 v celkové výši 45 415 tis. Kč a to následovně: 

- odpisy majetku pořízeného z transferu: 

 Odpisy movitého majetku ve výši 17 036 tis. Kč 

 Odpisy nemovitého majetku ve výši 0 Kč 
 

- odpisy majetku nepořízeného z transferu: 

 Odpisy movitého majetku ve výši 20 173 tis. Kč 

 Odpisy nemovitého majetku ve výši 8 206 tis. Kč 
 
 

Skutečnost k 31.12.2019 ve výši   45 547 608,80 Kč, z toho: 
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- odpisy majetku pořízeného z transferu: 

 Odpisy movitého majetku ve výši   17 211 412,40 Kč 

 Odpisy nemovitého majetku ve výši 0 Kč 

 

- odpisy majetku nepořízeného z transferu: 

 Odpisy movitého majetku ve výši   20 129 838,40 Kč 

 Odpisy nemovitého majetku ve výši    8 206 358,00 Kč 

 

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

14 412 050,41  Kč. 

Položky s největším objemem:  

- Nájemné – lahve medicínské plyny ve výši    2  885 967,99  Kč   

- Nájemné ve výši  873 277,53 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  1 329 287,19 Kč. Jedná se o služby pro svolávací server Mobil, 

Voice Change, služby pro Fleetware a jiné.   

- Revize a servisní služby ostatní ve výši    1 923 436,48 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  741 625,94  Kč.   

 

 
 

 

 

61%

6%

21%

2%
8%

2%

Položky výdajové

Mzdové náklady

Spotřeba materiálu

Zákonné sociální pojištění

Opravy a údržba

Odpisy

Ostatní služby



 33 

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.OKP/26/1102/2019 Ministerstvo zdravotnictví ČR přidělilo ZZS ÚK, p. o. dotaci ve výši 

5 707 890,00 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“.  

 
Záloha na neinvestiční prostředky ve výši  2 000 000,00 Kč převedena na účet zřizovatele  a následně 
na účet naší organizace dne 11.3.2019. Doplatek ve výši 3 707 890,00 Kč převeden na účet dne 
6.6.2019. 
 
K 31.12.2019 vyčerpány neinvestiční prostředky ve výši 5 693 444,19 Kč, investiční ve výši 0,00 Kč. 
Vyúčtování zasláno dne 8.1.2020, vratka ve výši  14 445,81 Kč proběhla dne 7.1.2020 na účet 
zřizovatele. 
 
Investiční záměr odevzdán dne 9.4.2018 na dotaci ve výši 2 500 000,00 Kč. Jedná se o: 

- přestavba zadní části interiéru na 7 ks stávajících san.vozidel ZZS k likvidaci následků 
hromadného postižení  osob/zdraví při vzniku mimořádné události a krizové situace ve výši 
950 000,00 Kč, 

- pořízení 4 ks nových stanů včetně příslušenství pro potřebu zajištění potřeb ošetření osob za 
nepřízně počasí zasahujícími posádkami při vzniku a likvidaci MU a KS ve výši 1 550 000,00 Kč. 

- Speciální sanitní vozidlo pro přepravu pacientů v intenzivní péči z místa mimořádné události 
v počtu 1 ks ve výši 3 000 000,00 Kč 

Dne 4.10.2018 jsme obdrželi Registraci MZ ČR výše uvedených investičních akcí s termínem ukončení 
realizace k 30.9.2019, závěrečné vyhodnocení akce k 31.3.2020.  
Dne 6.3.2019 došlo k posunutí termínu následovně: 

- Přestavba zadní části interiéru na 7 ks stávajících san. vozidel  a pořízení 4 ks nových stanů – 
ukončení  realizace  k 30.6.2020, závěrečné vyhodnocení akce k 30.9.2020 

- Speciální sanitní vozidlo – ukončení realizace k 31.12.2019, závěrečné vyhodnocení akce 
k 31.3.2020 

 Dne 16.9.2019 zažádáno o posunutí termínu u Speciálního sanitního vozidla – ukončení realizace 
k 31.12.2020, závěrečné vyhodnocení akce k 30.6.2021. 
 
Informace k investičním záměrům:  

- Přestavba zadní části interiéru na 7 ks stávajících sanitních vozidel a pořízení 4 ks nových - 
zakázka připravena k vyhlášení a po odsouhlasení zadávací dokumentace ze strany MZd bude 
zakázka vyhlášena.  Tato zakázka má návaznost na nadlimitní zakázku pořízení sanitních 
vozidel, kdy pořízení bylo realizováno ke konci roku 2019. Začátkem ledna dojde k přeřazení 
sanitních vozidel staršího typu na přestavbu dle investičního záměru. Tato zakázka musí být 
vysoutěžena dohromady dle platné Metodiky MZD ČR. 

 
- Speciální sanitní vozidlo pro přepravu pacientů v intenzivní péči z místa mimořádné události - 

zakázka soutěžena v roce 2019. Vzhledem k tomu, že Zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek 
nebyla doručena žádná nabídka, je Zadavatel nucen toto zadávací řízení zrušit. Současně 
Zadavatel v roce 2020 vypíše v souladu se ZZVZ jednací řízení bez uveřejnění.  
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3.5. Finanční prostředky z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů na 

kalendářní rok 2018 
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 2019 ve výši 2 696 916,00 Kč.  

Účelové určení dotace: pořízení sanitního vozidla typu B  ve výši 2 300 000,00 Kč (investice), pořízení 4 

ks tabletů ve výši 396 916,00 Kč (investice).  

K 31.12.2019  čerpání ve výši  2 583 764,36 Kč, a to následovně: 

- Auto VW T6 2,0 TDI skříň ve výši  2 594 478,56 Kč (dotace z Fondu zábran škod) – transferový 

podíl ve výši 2 300 000,00 Kč, z FI ve výši 294 478,56 Kč 

- Tablet Dell včetně příslušenství ve výši  283 764,36 Kč v počtu 4 ks (70 941,09  Kč/ks) - dotace 

z Fondu zábran škod, 100% transferový podíl 

Vratka ve výši  113 151,64 Kč proběhla dne 6.1.2020 na účet České kanceláře pojistitelů. 

 

3.6. Neinvestiční a investiční účelový příspěvek na projekt „Časná 

defibrilace v Ústeckém kraji“ 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 5.6.2018 usnesením č.  036/41R/2018 schválila poskytnutí 

účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2018 ve výši 596 tis. Kč, na zajištění financování 

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

k 31.7.2019. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 5.6.2018 usnesením č. 036/41R/2018 schválila poskytnutí 

účelového investičního příspěvku pro rok 2018 ve výši 100 tis. Kč, na zajištění financování udržitelnosti 

u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ s termínem vyúčtování k 31.7.2019. 

 

K 31.12.2018 byl neinvestiční příspěvek čerpán ve výši 431 419,65 Kč a investiční příspěvek ve výši 

96 800,00 Kč, celkem 528 219,65 Kč. 

Vratka zřizovateli ve výši  167 780,35 Kč byla provedena dne 15.4.2019. 

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 9.5.2019 usnesením č.  018/68R/2019 schválila poskytnutí 

účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019 ve výši 168 tis. Kč, na zajištění financování 

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

k 31.1.2020. 

K 31.12.2019 čerpáno ve výši 167 780,00 Kč. Jedná se o spotřebu elektrické energie, telekomunikační 

služby, revize a servisní služby zdrav.techniky, mzdové náklady – OON, sociální a zdravotní pojištění, 

cestovné.  

Účelový neinvestiční příspěvek byl vyčerpán, vyúčtování proběhne k 31.1.2020. 
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3.7. Neinvestiční účelový příspěvek na financování nákladů spojených 

s preventivně výchovnou činností  
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 12.12.2018 usnesením č.  029/55R/2018 schválila 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019 ve výši 1 000 tis. Kč, na  financování 

nákladů spojených s preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče 

včetně poskytování první pomoci,  s termínem vyúčtování k 31.12.2019. 

Preventivně výchovná činnost se zaměřuje na edukaci o systému ZZS jako základní složky Integrovaného 

záchranného systému ČR, zejména ve spolupráci s ostatními složkami IZS  Ústeckého kraje. Dále se 

zaměřujeme na edukaci poskytování první pomoci pro celé věkové spektrum, poskytujeme informace 

jak správně volat na tísňovou linku 155, včetně využití technických prostředků – výjezdových sanitních 

vozů, tréninkových figurín pro nácvik kardiopulmonální resuscitace a dalšího zdravotnického vybavení 

pro záchranu životů. 

V roce 2019 jsme realizovali celkem 151 těchto akcí.  

 

Dále jsme uskutečnili přes 100 projektových dnů se zaměřením na edukaci o činnosti ZZS a první 

pomoci. Akce se konali nejen ve spolupráci s mateřskými, základními a středními školami napříč celým 

Ústeckým krajem. Také jsme uskutečnili na tři desítky exkurzí po výjezdových základnách ZZSÚK. Dále 

jsme se podíleli na desítce akcí pod záštitou městských či obecních úřadů a různých organizací, které 

uspořádali pro laickou veřejnost projektové dny pro prezentaci a výuku poskytování laické první 

pomoci, včetně ukázky činnosti zdravotnických záchranářů naší organizace. 

 

V roce 2020 se budeme opět podílet a realizovat ve spolupráci se složkami IZS Ústeckého kraje 

významné preventivní akce. Velké díky patří Ústeckému kraji, pod jehož záštitou se mnohé tyto akce v 

loňském roce konaly. Nadále také pokračuje spolupráce na projektu Hasiči pro školy, připravujeme 

výukový materiál pro 8. ročník základních škol. 

 

Dle dostupných zpětných ohlasů zaznamenává preventivně výchovná činnost naší organizace velmi 

kladné ohlasy. Jedná se o činnost, která má významný podíl na šíření povědomosti o činnosti ZZS v 

systému IZS a poskytování první pomoci. Včasná a správně poskytnutá první pomoc zvyšuje šanci na 

přežití. 

 
K 31.12.2019 čerpáno ve výši  987 259,73 Kč. Jedná se o čerpání – spotřeba materiálu, propagace, 

cestovné, mzdové náklady – OON, sociální a zdravotní pojištění, vzdělávání. 

Vyúčtování k 31.12.2019 zasláno zřizovateli, vratka ve výši  12 740,27 Kč proběhla dne 13.1.2020 na 

účet zřizovatele. 

3.8. 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.  
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K 31.12.2019 vyčerpány neinvestiční prostředky ve výši 5 476 317,04 Kč, z toho dotace EU ve výši 

4 654 869,49 Kč, dotace SR ve výši  273 815,85 Kč a vlastní výnosy – výnosy z prodeje služeb ve výši 

547 631,70 Kč.  Investiční prostředky byly vyčerpány do konce roku 2018. 

 

3.9. Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK 

V rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR organizace 

obdržela registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03K000215 s názvem projektu 

Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK ve výši  14 972 540,00 Kč. 

Spolufinancováno z  85% EU a 5% MMR ČR a 10% spoluúčast ZZS ÚK.  Realizace projektu do 22.11.2019, 

financování projektu do 31.5.2020, závěrečné vyhodnocení projektu do 30.11.2020. 

Obsahem projektu bylo pořízení technických prostředků, které budou v souladu se zákonem č. 

181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, zejména nástroj pro zjištění fyzické bezpečnosti, ochranu 

integrity komunikačních sítí, nástroj pro ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových 

oprávnění, nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, nástroj pro zaznamenávání činnosti KII a VIS, 

jejich uživatelů a administrátorů, nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, nástroj 

pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, nástroje pro zajištění aplikační 

bezpečnosti, kryptografické prostředky, nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací.   

 

Dne  17.7.2019  ukončena  nadlimitní veřejná zakázka s názvem Zabezpečení komunikačních a 

informačních systémů ZZS ÚK. Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a 

implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních 

opatření. Součástí plnění veřejné zakázky jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.  

Vítěznou nabídku dodavatel O2 Czech Republic a.s. ve výši 11 378 000,00 Kč bez DPH za dodávku a ve 

výši 3 884 000,00 Kč bez DPH za servis.  

Dne 22.11.2019 ukončen projekt. Monitorovací zpráva zaslána dne 13.12.2019  na CRR. V současné 

době probíhá kontrola Zprávy o průběhu projektu a uznatelnosti předložených  finančních prostředků. 

 

4. Komentář k hospodaření 
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. k 31.12.2019 vykázala vyrovnaný hospodářský 

výsledek ve výši 0,00 Kč.    

 

K vyrovnanému hospodářskému výsledku bylo nutné použít prostředky z rezervního fondu, prostředky 

z fondu investic a prostředky z fondu odměn.  

 

Začátkem roku pokrývá příspěvková organizace časový nesoulad na překlenutí nedostatku finančních 

prostředků. Od měsíce června bývají obvykle uvolněny finanční prostředky na dovybavení jednotlivých 

základen, ať už materiálově, technicky, nebo zdravotnickými potřebami. Dále byly zahájeny opravy a 

udržování jednotlivých základen, opravy vozového parku a nákup náhradních dílů do autodílny Důlce. 

 

Organizace se potýká s velkým problémem dovybavení zaměstnanců OOPP dle platné legislativy. Dne 

28.listopadu 2019 proběhla předběžná tržní konzultace na dodávku OOPP na období 4 let, vzhledem 
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k nutnosti správného a kvalitního nastavení parametrů veřejné soutěže a specifikace jednotlivých 

pracovních oděvů. V současnosti probíhá příprava zadávací dokumentace. Organizace tuto zakázku 

bude realizovat formou outsourcingu právní kanceláře.  

 

Organizace ZZS ÚK se potýká s kritickou situací při poskytování přednemocniční neodkladné péče 

v oblasti Šluknovského výběžku. Na základě 10. jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje usnesení č. 

03/11BR/2019 bylo navrhnuto zvýšení počtu výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby v této 

oblasti, za účelem zkrácení doby posádek ZZS v souvislosti s omezováním provozu nemocnice 

v Rumburku. Nemocnice v Rumburku zavírá jednotlivá oddělení. Pacienti musí být převezeni do Děčína 

nebo České Lípy, ale tam pouze akutní případy. Průměrný čas zásahu je kolem 1 hodiny (od výzvy až 

po předání pacienta).  Nefunkční Rumburská nemocnice ohrožuje dostupnost a plán pokrytí. 

5. INVESTICE 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  21.11.2018 usnesení č. 024/53R/2018 stanovila příspěvek 

zřizovatele – investiční účelový příspěvek 14 000 tis. Kč na pořízení 4 ks sanitních vozidel.  

Dne17.12.2019 pořízeno sanitní vozidlo VW Crafter skříň v počtu 4 ks, celkem ve výši  14 976 664,80 

Kč (ve výši  3 764 166,20 Kč/vozidlo). Rozdíl dofinancován z Fondu investic. 

 

V roce 2019 byly realizovány, dokončeny stavební investiční akce:  

 „Realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“. Manipulační plocha slouží jako 

obslužná, pro manipulaci s pacienty přepravované letecky, dále pro občasné parkování vozidel 

zaměstnanců ZZS ÚK, p.o., případně krátkodobé ukládání materiálu potřebného pro přilehlý 

heliport. 

 „Sanace trhlin zdiva Zdravotnického operačního střediska ZZS ÚK, p.o.“. V rámci 
investiční akce byla provedena sanace trhlin obvodového a vnitřního zdiva a vyztužení 
základů budovy ZOS ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem, včetně souběžně prováděného 
průzkumu základových pasů a základové půdy této budovy. 

 „Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň“, která byla realizována vzhledem 
k havarijnímu stavu stávající přípojky.   

 

Dále byly realizovány, dokončeny menší  investiční akce, v rámci správy a údržby objektů: 

 „Instalace protisněhových zábran na střechu VZ Teplice“ 

 „Instalace oběhového čerpadla topného systému VZ Žatec“ 

 „Výměna plynového kotle budovy heliportu“ 

 „Rekonstrukce podesty před vchodem do VZ Rumburk“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
V roce 2019 bylo pořízeno 18 vozidel  

- v březnu 1 služební vozidlo Škoda Kodiaq,  

- v říjnu 2019 byla pořízena 4 sanitní vozidla ZZS VW T6 4-Motion 2,0 BTDi, která jsou přidělena 

na výjezdové základny Jirkov, Litvínov, Lovosice, Žatec a 1 sanitní vozidlo ZZS typu B VW T6 4-

Motion 2,0 BTDi pořízené, k řešení zásahů při mimořádných událostech a dopravních 

nehodách, s dotací Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a dofinancované z Fondu 

investic, přidělené na výjezdovou základnu Děčín 
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- v prosinci 2019 bylo pořízeno a převzato 12 nových sanitních vozidel ZZS typu B VW Crafter 4-

Motion 2,0 BTDi přidělených na výjezdové základny Rumburk, Česká Kamenice, Děčín, 

Litoměřice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny, Podbořany, Chomutov 

a Kadaň. 

Z toho 4 sanitní vozidla byla pořízena s příspěvkem zřizovatel Ústeckého kraje. 

V rámci obnovy komunikační infrastruktury proběhla před koncem roku výměna telefonní ústředny na 

výjezdové základně v Mostě. 

Před koncem roku došlo také k rozšíření licencí a funkcí přístupového systému a SW pro plánování 

směn ShiftMaster. 

Na úseku informačních technologií byly realizovány investiční akce s názvem: 

 „Tablety“ v rámci níž bylo dodáno 4 ks tabletů pro výjezdové posádky pro mobilní zadávání 

data při výjezdu. 

 „SW DMS eDoCat“ v rámci níž byly pořízeny licence a implementace SW pro správu 

elektronických dokumentů 

  

5.1. Investice realizované ve prospěch příspěvkové organizace zřizovatelem 
V roce 2019 probíhala realizace stavební investiční akce s dokončením v r. 2020, s názvem 

„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky výjezdové základny v 

Podbořanech“, v rámci níž bude vybudována myčka s ručním mytím sanitních vozidel a garáž. 

V novostavbě ve stávajícím areálu VZ Podbořany tak vzniknou 2 nová stání sanitních vozidel, nutná 

vzhledem ke stávající nedostatečné kapacitě garážových stání a vzhledem k nevyhovujícím 

rozměrovým dispozicím stávající garáže výjezdové základny. Investorem této akce je Ústecký kraj. 

 

5.2. Projekty EU investičního charakteru 
 

IROP výzva 27 – připravovaný projekt 

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 a dokončen do 31.12.2020.  

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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Předpokládané náklady projektu budou činit  60 739 822,00 Kč, jedná se o investiční náklady, přičemž 

spolufinancováno z  85% EU a 5% MMR ČR a 10% spoluúčast ZZS ÚK.  

V roce 2019 byla podána žádost o prodloužení termínu do 31.12.2020, rozdělení na 3 etapy (1.e 

modely a lezecká stěna - 2018, 2.e ZOS - 2019, 3.e simulační místnosti a simulátor vozidla ZZS - 2020) 

a změna počtu proškolených osob (výpočet dle stávajících prezenčních listin). 

V roce 2019 byly pořízeny dodávky vybavení: 

Vybavení 
Použitá cena do 
rozpočtu s DPH Vysoutěžená cena Dodavatel 

Výukový model člověka – novorozenec 1 184 590,00 Kč 1 264 208,00 HELAGO-CZ, s.r.o. 

Simulátor/figurína – porod 1 857 350,00 Kč 1 232 990,00 S &T Plus s.r.o. 

Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocením – dospělý 436 810,00 Kč 308 550,00 S &T Plus s.r.o. 

Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním – novorozenec 496 100,00 Kč 173 756,00 S &T Plus s.r.o. 

Trenažér laické resuscitace 623 150,00 Kč  603 185,00 S &T Plus s.r.o. 

Trenažér pro obtížné vyprošťování 249 260,00 Kč 151 250,00 HELAGO-CZ, s.r.o. 

Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest 202 070,00 Kč  177 507,00  S &T Plus s.r.o. 

Trenažér zajištění dýchacích cest – trauma hrudníku 448 910,00 Kč 409 899,60 HELAGO-CZ, s.r.o. 

Lezecký trenažér 928 070,00 Kč  2 011 746,00 TR-walls s.r.o.  

Dnes 18.3.2020 Rada ÚK schválila veřejnou zakázku na výstavbu školícího zdravotnického operačního střediska. V současné 

době čeká zřizovatel na vyjádření CRR k zadávací dokumentaci.  

 

7. REZERVNÍ FOND 
Počáteční stav fondu k 1.1.2019 6 545 179,96 Kč 

Tvorba fondu 51 678,68 Kč 

Čerpání fondu – ostatní čerpání 309 963,50 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2019      6 286 895,14 Kč 
Rezervní fond byl vytvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření,  čerpání  prostředků k dalšímu rozvoji 

činnosti organizace. 

8. FKSP 
Počáteční stav fondu k 1.1.2019 2 548 250,03 Kč 

Tvorba fondu – základní příděl 7 179 043,82 Kč 

Čerpání fondu 6 232 382,00 Kč 

- Stravování 2 780 365,00 Kč 

- Rekreace 0,00 Kč 

- Kultura, tělovýchova a sport 15 000,00 Kč 

- Poskytnuté peněžní dary 340 000,00 Kč 

- Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4 068 600,00 Kč 

- Úhrada části pojistného na soukromé živ.poj. 19 200,00 Kč 



 40 

Konečný stav fondu k 31.12.2019 2 504 128,85 Kč  

9. FOND ODMĚN 
Počáteční stav fondu k 1.1.2019 2 287 711,84 Kč  

Tvorba fondu 0,00 Kč 

Čerpání fondu 268 458,00 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2019 2 019 253,84 Kč  

Čerpání finančních prostředků  k dodržení závazného ukazatele mzdových prostředků. 

 

10. VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Ve dnech 30.3.-8.4.2020 proběhl audit účetní závěrky sestavené k 31.12.2019 za účetní období 

1.1.2019-31.12.2019 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 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Byl proveden audit projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 

záchranných služeb“ v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 

za dílčí období trvání projektu, tj. od 1.ledna 2019 do 31.prosince 2019, realizovaného na základě 

Smlouvy o poskytnutí dotace, č. žádosti 100267296, uzavřené mezi příjemcem a Saskou rozvojovou 

bankou – dotační bankou s tímto závěrem: 

Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, 

která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami 

hospodaření s přidělenou dotací určenými příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace za období 

1.1.2019-31.12.2019. Po ukončení projektu bude vydána Závěrečná zpráva za celé podpořené období, 

tj. 21.1.2016-31.3.2020. 

 

11. KONTROLNÍ ČINNOST 

11.1. Kontrolní činnost v roce 2019 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 

Předmět kontroly: Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního  prostředí a 

pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

tzn.: 

- Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP – pravidelné ověřování 

jejich znalostí a soustavné vyžadování a kontrolování jejich dodržování § 103 odstavec (2) a (3) 

zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění  

- Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a desinfekční 

prostředky a ochranné nápoje dle § 104 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění. 

- Evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání dle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., Nařízení 

Vlády č. 201/2010 Sb.  

- Pracovnělékařské služby dle § 103 odstavec (1) zákona č. 262/2006 Sb.  
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- Prověrky BOZP dle § 108 odstavec (5) zákona č. 262/2006 Sb.  

- Prevence rizik dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb.  

- Kategorizace prací dle § 103 odstavec (1) písm. b) zákona č. 262/2006 Sb.  

- Fyzická kontrola provedena v sídle ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem, VZ Ústí nad Labem a VZ 

letecké výjezdové skupiny. Kontrola dokumentace byla provedena celoplošně. 

Termín provedené kontroly dne: 14.3.2019 

Kontrolní zjištění: Kontrola s výsledkem – bez závad. 

22HLAV s.r.o. 
Předmět kontroly: audit účetní závěrky organizace Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace k 31.12.2018 
Termín provedení auditu dne: 25.3.2019 – 4.4.2019 
Kontrolované období: 1.1.2018 – 31.12.2018 
Kontrolní zjištění: 
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy. 
 
22HLAV s.r.o. 
Předmět kontroly: audit k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 
zdravotnických záchranných služeb“  k 31.12.2018 
Termín provedení auditu dne: 15.1.2019, 15.7.2019 
Kontrolované období: 1.1.2018 – 31.12.2018 
Kontrolní zjištění: 
Nezjištěna žádná významná skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny 
v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření s přidělenou dotací určenými příslušnou 
Smlouvou o poskytnutí dotace za období 1.1.2018-31.12.2018. Po ukončení projektu bude vydána 
Závěrečná zpráva za celé podpořené období, tj. 21.1.2016-30.9.2019. 
22HLAV s.r.o. 
Předmět kontroly: audit k projektu „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK“  
v rámci Programu 11703 – Integrovaný regionální operační program za období trvání projektu, tj. od 
1.října 2017 do 22.listopadu 2019 
Termín provedení auditu dne: 30.11.2019 
Kontrolované období: 1.10.2017 – 22.11.2019 
Kontrolní zjištění: 
Nezjištěna žádná významná skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny 
v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření s přidělenou dotací určenými Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.   
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Předmět kontroly: kontrola projektu „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK“ –  
1. a 2.fáze kontrola VZ včetně posouzení uzavření smlouvy na plnění zakázky Otevřené řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění /dodávky 
Kontrolní zjištění:  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky konstatovalo, že ze strany CRR ČR byla identifikována 
zjištění, výhrady či připomínky s doporučením k nápravě a to, že se jedná o závažné podezření na 
porušení §36, odst.1 a zároveň §6 ZZVZ a s ohledem na stav zadávacího řízení (smlouva s vybraným 
dodavatelem není podepsána) je nutné zrušit zadávací řízení a opětovně vyhlásit. Je třeba upravit 
technickou specifikaci tak, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny dodavatele.  
Organizace ZZS ÚK námitky rozporovala. 
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Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Předmět kontroly: kontrola projektu „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK“ – 
3.fáze kontrola dokončení VZ včetně posouzení uzavření smlouvy na plnění zakázky Otevřené řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění /dodávky 
Kontrolní zjištění:  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky konstatovalo, že po posouzení námitek došlo 
k přehodnocení závěrů uvedených ve Stanovisku ze dne 19.8.2019 a sdělilo, že bylo zcela vyhověno 
námitkám podaným dne 26.8.2019 a vydalo Stanovisko, že ze strany CRR ĆR nebyla identifikována 
zjištění, výhrady či připomínky.  
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Předmět kontroly: kontrola projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 
zdravotnických záchranných služeb“ – kontrola Zprávy o průběhu projektu,  kontrola předložených 
výdajů   
Termín provedení kontroly dne: 1.2.2019 -10.5.2019 
Kontrolované období: 1.8.2018 – 31.1.2019 
Kontrolní zjištění:  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky schválilo Zprávu o průběhu projektu bez výhrad, a 
zároveň uznalo předložené výdaje v plné výši.  
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
Předmět kontroly: kontrola projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 
zdravotnických záchranných služeb“ – kontrola Zprávy o průběhu projektu,  kontrola předložených 
výdajů   
Termín provedení kontroly dne:  30.8. 2019 – 15.11.2019 
Kontrolované období: 1.2.2019 – 31.7.2019 
Kontrolní zjištění:  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky schválilo Zprávu o průběhu projektu bez výhrad, a 
zároveň uznalo předložené výdaje v plné výši.  
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR 
Předmět kontroly: kontrola dokladů o školení zaměstnanců z BOZP, směrnice a seznam pro 
poskytování OOPP, registrace pracovních úrazů a chorob z povolání, práce zakázané ženám, závodní 
preventivní péče, veřejné prověrky BOZP, riziková pracoviště a prevence rizik, bezpečnostní značky a 
signály a stav pracovních podmínek a pracovního prostředí na vybraných pracovištích. 
Termín provedení kontroly dne:  14.3.2019 
Kontrolní zjištění:  
Zaměstnavatel naplňuje ustanovení § 103 Zákona č. 262/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 2019. 
Kontrola zahájena dne: 18.6.2019 
 
Kontrolované období: leden – duben 2019 
Na základě kontrolního zjištění byl vydán Příkaz ředitele č. 2/2019 k odstranění  nedostatků zjištěných 
při kontrole hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. 
a) zákona o  finanční kontrole za období roku 2019 s účinností od 23.září 2019.  
 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  11.9.2019 
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Kontrolované období: 1.1.2018 – 31.3.2018 
Kontrolní zjištění:  
V ojedinělých případech duplicitně vykázaný zvlášť účtovaný materiál.  Předložená zdravotnická 
dokumentace jednoznačně svou kvalitou odpovídá velmi vysokému standardu. 
 
Ministerstvo financí ČR, odbor kontroly 
Předmět kontroly: hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které poskytl zřizovatel zřízené 
příspěvkové organizaci. Byly prověřeny oblasti – hospodaření a nakládání s majetkem, nakládání 
s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky poskytnutými ze státního 
rozpočtu a státních fondů a nakládání s prostředky vlastních peněžních fondů, systém řídící kontroly a 
ostatní (povinné zveřejňování a jiné podstatné skutečnosti). 
Kontrola zahájena dne:  16.9. – 20.9.2019 
Kontrolované období: leden – srpen 2019 
Kontrolní zjištění:  
Byla zjištěno, že nebyla zveřejněna v registru objednávka ze dne 4.6.2019. Na základně upozornění 
kontrolní skupiny na neplatnost smluvního vztahu, ze kterého již bylo plněno, organizace ještě 
v průběhu kontroly vyhotovila Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení mezí příspěvkovou 
organizací a dodavatelem, která byla zveřejněna v registru smluv dne 18.9.2019 včetně původní 
objednávky ze dne 4.6.2019. 
Byl zjištěn dílčí nedostatek, který neměl vliv na hospodaření organizace. Příspěvková organizace má 
vytvořeny předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání se svěřeným majetkem a s příspěvky, které 
organizaci poskytl. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  21.3.2019 
Kontrolované období: 7.2014 – 4.2015 
Kontrolní zjištění:  
Vykázání dokladů na klienta jiné zdravotní pojišťovny. Výkony byly vykázány a zahrnuty do úhrad VZP 
v době, kdy ZZ ani VZP neměla informaci o změně pojišťovny klientem. Změna příslušnosti ke zdravotní 
pojišťovně byla zjištěna kontrolními mechanismy VZP až po nahlášení změny novou zdravotní 
pojišťovnou. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  25.3.2019 
Kontrolované období: 1.2018 – 12.2018 
Kontrolní zjištění:  
Kontrolou v informačním systému VZP ČR a porovnáním vykázaných časů výkonů bylo zjištěno vykázání 
výkonů 79111 s 06713 ve stejném nebo překrývajícím se časovém úseku. 
Závěrem VZP ČR odmítá celé doklady s vykázanými výkony 06713 s možností opravy, tj. předložení 
opravných dávek dokladů se správně uvedenými počty výkonů. 
VZP ČR odmítá doklady, kdy byla zdravotní péče vykázána ve shodném časovém intervalu více než 
jednou, a u kterých došlo k překrytí vykázaných výkonů o jednu a více čtvrthodin, s možností opravy, 
tj. předložení opravných dávek dokladů se správně uvedenými počty výkonů.  
VZP ČR odmítá doklady, kde byla zdravotní péče vykázána jednou posádkou, ve shodném časovém 
intervalu, více pacientům s možností opravy, tj. předložen opravné dávky se správně uvedenými počty 
výkonů. 
VZP ČR odmítá poskytovateli duplicitně vykázané doklady bez možnosti náhrady.  
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VZP ČR odmítá doklady, kde byla zdravotní péče vykázána, ve shodném časovém intervalu, dvěma 
shodnými posádkami z jedné výjezdové základny s možností opravy, tj. předložení opravné dávky se 
správně uvedenými počty výkonů.  
VZP ČR odmítá řádky v dokladech, obsahující duplicitně vykázaný ZUM/ZULP. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  13.6.2019 
Kontrolované období: 1.2019 – 1.2019 
Kontrolní zjištění:  
Pacientka byla přepravována v režimu PPNP z chirurgického oddělení nemocnice v Děčíně na hranice 
s Německem. Na dokladu Příkaz ke zdravotnímu transportu uvedeno „jiné ZZS – Německo předání na 
hranici s Německem“. 
VZP ČR odmítá poskytovateli zdravotních služeb úhradu za přepravu pacienta vykázanou v rozporu se 
zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  17.9.2019 
Kontrolované období: 2.2018 – 7.2018 
Kontrolní zjištění:  
Kontrolou dat v informačním systému VZP bylo zjištěno vykazování stejných výkonů, včetně 
ZUM/ZULP, vykázaných na stejné pacienty ve stejný den na dvou různých dokladech, příp. v jednom 
dokladu opakovaně. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  9.8.2019 
Kontrolované období: 3.2019 – 3.2019 
Kontrolní zjištění:  
Kontrolou dat v informačním systému VZP a fyzickou kontrolou dokladů bylo zjištěno chybné vykázání 
počtu kilometrů. U dokladů byl kontrolován počet kilometrů jednotlivých převozů pacientů 
zdravotnickými vozidel dle stanovených smluvních podmínek. Vykázaný počet kilometrů s předaným 
údajem Odkud a Kam neodpovídá kontrolované vzdálenosti dle Kilometrovníku PRO Z. 
VZP ČR odmítá celé doklady s možností předložení opravné dávky se správně uvedeným počtem 
kilometrů a počtem zdravotních výkonů. 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního pojištění 
Termín provedení kontroly dne:  27.12.2019 
Kontrolované období: 4.2019 – 5.2019 
Kontrolní zjištění:  
Vykázání dokladů na klienta jiné zdravotní pojišťovny. Výkony byly vykázány a zahrnuty do úhrad VZP 
v době, kdy ZZ ani VZP neměla informaci o změně pojišťovny klientem. Změna příslušnosti ke zdravotní 
pojišťovně byla zjištěna kontrolními mechanismy VZP až po nahlášení změny novou zdravotní 
pojišťovnou. 
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13. 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 dle požadavku pro zajištění přednemocniční neodkladné péče v požadované 

kvalitě.  Limitujícím faktorem pro zajištění dostatečné funkčnosti systému přednemocniční neodkladné 

péče nadále přetrvává nedostatek erudovaného zdravotnického personálu, pramenící hlavně 

z neatraktivnosti oboru – vysoká míra zodpovědnosti, vysoké požadavky na odbornost či psychická i 

fyzická náročnost činnosti.  

Závěrem lze konstatovat, že organizace v roce 2019 splnila všechny potřebné úkoly, které si stanovila 

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

úkolů v roce 2020. 

 

 

         MUDr. Ilja Deyl 

                                                                                                    ředitel ZZS ÚK, p. o.  

 

V Ústí nad Labem, 27.4.2020 

 

 

 

 
Vysvětlivky zkratek 

AKS  Akutní koronární syndrom 

CMP  Cévní mozková příhoda 

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,  

ZOS  Zdravotnické operační středisko 

ZZS ÚK  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 


