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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. 

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, 
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 Přednemocniční neodkladná péče 
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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  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),        

- 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. 
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Přehled oblastních středisek : 
  
Oblastní středisko Děčín 
Výjezdová základna Děčín 
Výjezdová základna Česká Kamenice 
Výjezdová základna Rumburk 
Výjezdová základna Velký Šenov 
 
 Oblastní středisko Chomutov 
Výjezdová základna Chomutov 
Výjezdová základna Jirkov 
Výjezdová základna Kadaň 
Výjezdová základna Vejprty 
 
Oblastní středisko Litoměřice 
Výjezdová základna Litoměřice 
Výjezdová základna Roudnice 
Výjezdová základna Lovosice 
Výjezdová základna Úštěk 
 
Oblastní středisko Most 
Výjezdová základna Most 
Výjezdová základna Litvínov 
Výjezdová základna Klíny  
 
Oblastní středisko Teplice 
Výjezdová základna Teplice 
Výjezdová základna Bílina 
 
Oblastní středisko Ústí nad Labem 
Výjezdová základna Ústí nad Labem (včetně výjezdové základny letecké výjezdové skupiny  RLP3 a 
zdravotnického operačního střediska) 
 
Oblastní středisko Louny 
Výjezdová základna Louny 
Výjezdová základna Žatec 
Výjezdová základna Podbořany 
 
 

1.3. Výjezdové základny  

jsou pracoviště, odkud jsou na pokyn operátora zdravotnického operačního střediska vysílány 

výjezdové skupiny pozemní výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), pozemní výjezdové 

skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP4), nebo letecká výjezdová skupina RLP (LVS5, nebo také LZS). 

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 
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Ústeckého kraje dne  28.6.2017 usnesením č. 025/18R/2017, aktualizovaného Radou Ústeckého kraje 

dne 2.10.2019 usnesením č. 014/78R/2019 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 2020 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-RV RLP RZP v.sk. ve spád.obl.* Rozloha* km
2
 

Ústí n.L. Ústí n. L. 1  1 3 5 
 

  

Celkem Ústí n.L.   1 0 1 3 5 110 933 405 

Litoměřice Litoměřice    1 1 2    

Litoměřice Roudnice    1 1 2    

Litoměřice Lovosice    1  1 2    

Litoměřice Úštěk    1 1   

Celkem Litoměřice   0 0 3 4 7 119 177 1 032 

Děčín Děčín    1 2 3    

Děčín Č.Kamenice    1  1 2    

Děčín Rumburk   1 
 

2 2    

Děčín Velký Šenov       1 1    

Celkem Děčín   0 1 2 6 9 128 449 909 

Teplice Teplice    1 3 4    

Teplice Bílina       1 1    

Celkem Teplice   0 0 1 4 5 128 830 469 

Louny Žatec    
 

2 2    

Louny Louny    1 2 3    

Louny Podbořany    1 1  2    

Celkem Louny   0 0 2 5 7 86 364 1 121 

Chomutov Chomutov    1 2 3    

Chomutov Jirkov      1 1    

Chomutov Kadaň    1 1 2    

Chomutov Vejprty       1 1    

Celkem Chomutov   0 0 2 5 7 124 600 936 

Most Most    1 2 3    

Most Litvínov    
 

2 2    

Most Klíny    1 1   

Celkem Most   0 0 1 5 6 118 651 467 

Celkový součet 1 1 12 32 46 817 004  5 339 

*Údaje jsou k 31.12.2020  

 

1.4. Vybavení výjezdových základen  

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

kraje tak na konci roku 2020 provozuje 121 sanitních vozidel ZZS, tj. rychlé lékařské pomoci (RLP) a 

rychlé zdravotnické pomoci (RZP).  

Dále provozuje speciálně upravená vozidla 

- 4 vozidla rychlé lékařské pomoci v systému randez-vous (RLP-RV, případně RV)   

- 2 vozidla speciálně upravená pro provoz ve složitějších terénních podmínkách včetně 

zlepšené průchodnosti vodou s možností nasazení při povodňových situacích, 
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- 2 vozidla  speciálně upravena pro převozy pacientů s vysoce virulentní nákazou (VVN),  

- 1 vozidlo je speciálně upraveno pro převozy s možností poskytnutí intenzivní péče posádkou 

RLP nebo RZP pro dva pacienty současně.  

- 7 vozidel HPZ speciálně upravených pro převoz většího počtu lehce zraněných při 

mimořádných událostech 

- 7 vozidel HPZ speciálně upravených pro převoz zdravotnického materiálu na místo 

mimořádné události 

- 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 je 1 vozidlo 

speciální servisní. 2 služební vozidla jsou uzpůsobena pro zajištění poskytování RLP-RV k využití také 

jako záložní vozidla. 

V roce 2020 bylo pořízeno celkem 9 vozidel ZZS, z toho 1 vozidlo ZZS z prostředků dotace Fondu 

zábrany škod (FZŠ) České kanceláře pojistitelů (ČKP) a 1 vozidlo ZZS s vybavením pro převoz pacientů 

s vysoce virulentní nákazou (VVN) z prostředků dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, dále 3 vozidla 

RLP-RV, z toho 2 vozidla byla pořízena z nadačního příspěvku Nadace ČEZ a 1 služební vozidlo. 7 

vozidel RLP bylo přestavěno pro zajištění mimořádných událostí k převozu většího množství 

zdravotnického materiálu a techniky z prostředků dotace Ministerstva zdravotnictví ČR a 2 vozidla 

byla přestavěna pro zajištění mimořádných událostí na vícemístná určená pro přepravu většího počtu 

lehce zraněných. Vyřazena nebyla žádná vozidla, vyřazení vozidel bylo vzhledem k možným potřebám 

pro zajištění řešení pandemické situace odloženo na rok 2021.  

 
 

1.5.    Výjezdové skupiny  

Přednemocniční neodkladnou péči poskytují výjezdové skupiny, které mají povahu: 

a) skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka složená z 

řidičů-záchranářů ZZS nebo středních zdravotnických pracovníků-záchranářů, z nichž jeden je 

vedoucím skupiny. V roce 2020 bylo v Ústeckém kraji 32 posádek RZP/den a 28 RZP 

posádek/noc. 

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

pracovníci uvedení pod písmenem a) a dále lékař, který je současně vedoucím skupiny. V roce 

2020 bylo v Ústeckém kraji 12 posádek RLP, 

c) skupiny rychlé lékařské pomoci v systému Randez-vous (RLP-RV, případně RV) s nejméně 

dvoučlennou posádkou, jejímiž členy jsou pracovník uvedený pod písmenem a) a dále lékař, 

který je současně vedoucím skupiny. V roce 2020 byla v Ústeckém kraji 1 posádka RLP-RV, 

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

dvoučlenná ve složení lékař a záchranář. V roce 2020 byla v Ústeckém kraji 1 posádka LVS.                          

Výjezdové skupiny používají ke své činnosti speciálně upravené a vybavené pozemní nebo vzdušné 

dopravní prostředky, pracovní oděv a další potřeby pro výkon odborné činnosti. 

Činnost výjezdových skupin probíhá v nepřetržitém provozu a má charakter činnosti u lůžka 

neodkladné a rizikové práce. 
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Výjezdové skupiny zabezpečují : 

a) primární výkony, jimiž se rozumí realizace požadavků zdravotnického operačního střediska k 

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

doprava do nejbližšího vhodného nebo smluvně zajištěného zdravotnického zařízení podle 

stupně postižení zdravotního stavu a spolupráce při akutním příjmu postiženého, 

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

přednemocniční neodkladné péče mezi zdravotnickými zařízeními po předchozí dohodě 

příslušných zařízení, 

c) likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof nebo jiných mimořádných 

situací v přednemocniční fázi,  

d) při souběhu požadavků a omezeném počtu sil a prostředků má zabezpečení primárních 

výkonů přednost před zabezpečením výkonů sekundárních,  

e) vyšetření a ošetření výjezdová skupina neposkytne v těch případech, kdy by jejich provedení 

vážně ohrozilo zdraví nebo život členů skupiny, 

f) o své činnosti vede výjezdová skupina zvláštní dokumentaci, 

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

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

h) dopravu tkání a orgánů k transplantaci. 

 

 

1.6.   Zdravotnické operační středisko   

ZOS6 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 se 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 NZO7 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. - 121.733 
Celkem počet volání – je 333,55 za 24 hod, to je 13,9 volání za 1 hod. 
 
Výjezdové základny a výjezdové skupiny 
V roce 2020 ZZS ÚK, p. o. řešila 82.600 událostí, realizováno bylo 88.867 výjezdů, ve kterých poskytla 
péči 83.928 pacientům. 
Počet akcí LVS – 459, z toho primárních - 442, sekundárních akutních - 15, sekundárních na vyšší 
pracoviště - 2 
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Počet výjezdů RLP - 13.576, z toho primárních – 12.939, sekundárních – 637 
Počet výjezdů RV - 753  
Počet výjezdů RZP – 74.079, z toho prim. – 71.741, sekundárních – 2.338  
Počet primárních výjezdů 85.876, dojezd do 20 minut - 83.137, nad 20 minut - 2.739, to je 3,2% akcí. 
Počet ošetřených dle příčin zásahů: traumatická – 16.732, počet somatických onemocnění: tj. int, 
neur., ak. bolesti, gyn.por. - 64.068 a jiné a neznámé příčiny – 3.128 ošetřených. 
 
Počet pacientů s vybranou diagnózou z primárních výjezdů: 
AKS8 – 1.065, 
CMP9 – 2.263, 
polytraumata - 112. 
Počet předaných pacientů z primárních i sekund. výjezdů na specializovaná pracoviště: 
Ikt. jedn. – 1.074, 
PCI10 katetrizace - 664, 
Traumacentrum - 477 
 
Počet úmrtí – 775 
Počet zahájených KPCR11 – 624 z toho - 249 primárně úspěšných. 
V roce 2020 mírně stoupl počet výjezdů oproti roku 2019. Rok 2020 byl ve znamení boje  
s onemocněním COVID 19. Zcela zásadně se změnil přístup k jednotlivým pacientům. Ve spolupráci 
s KHS Ústeckého kraje vznikl Algoritmus pro ochranu VS ZZS. Zároveň se změnila i práce operátorů 
linky 155. Od každého volajícího zjišťovali epidemiologickou a cestovatelskou anamnézu. Přes léto a 
rozvolnění opatření se výjezdovost vrátila do své normy. Následnou podzimní vlnou ZZS až do konce 
roku postupně stoupal počet události s C19 pacienty. Podíl těchto pacientů ve všech událostech, 
které ZZS řešila, se vyšplhal na 33%. Zároveň v dubnu 2020 vznikla 1. výjezdová skupina Randez-Vouz 
na výjezdové základně v Rumburku.   
 
Doporučené postupy a odbornost v PNP 
Předávání pacientů do specializovaných center v rámci jednotlivých programů se meziročně ustálil, 
jen je vidět zásah pandemie, kdy oproti loňskému roku klesl 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.  
 
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. 
Na konci roku 2020 začaly přípravné práce vybudování výukového a záložního ZOS na výjezdové 
základně v Mostě. Prostory původního ZOS Most byly upraveny pro vybudování školícího a záložního 
ZOS. V prvním kvartále roku 2021 by ZZS ÚK měla ZZS ÚK přebírat hotové dílo. 
 
Spolupráce s ostatními složkami IZS a další spolupráce 
Spolupráce s ostatními složkami pokračuje ve stejné míře jako v letech minulých. Byla rozpoutána 
debata o možné úpravě zrychleného předání tísňových výzev z TCTV 112. Úspěšně pokračuje 
spolupráce v rámci projektu časné defibrilace, kdy ZZS spolupracuje s ostatními složkami IZS a 
strážníky městských policií jako s First respondery.  
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AKS - Akutní koronární syndrom; CMP - Cévní mozková příhoda 

 

Traumata 
20% 

Somatická 
onemocnění 

76% 

Jiné a neznámé 
4% 

Příčiny zásahů ZZS ÚK v roce 2020 

Traumata Somatická onemocnění Jiné a neznámé

Traumata 
78% 

Onemocnění 
15% 

jiný 
7% 

Příčiny zásahů LVS v roce 2020 

Traumata Onemocnění jiný



 12 

 

 

1.7.    Souhrn nežádoucích událostí, stížnosti, mimořádné události  

V roce 2020 obdržela organizace ZZS ÚK, p. o. celkem 12 stížností, z toho 11 bylo označeno jako 

neoprávněné a 1 částečně oprávněné. Bylo provedeno nápravné opatření, kdy pracovník byl pozván 

na osobní pohovor, ve kterém byly probrány nedostatky v jeho práci a byl důrazně upozorněn na 

následky v případě opakování . 

Organizace ZZS ÚK, p. o. obdržela v roce 2020 celkem 28 poděkování za poskytnutí kvalitní péče a 

profesionální přístup. 

Organizace ZZS ÚK, p. o.  v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje 

níže uvedené následující údaje: 

a)      počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí – 

žádné 

b)      počet podaných odvolání proti rozhodnutí – žádné 

c)      opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

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

žádné 

d)      výčet poskytnutí výhradních licencí – žádné 

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

vyřízení – stížnost 1 z důvodu prošetření vyřízení žádosti o poskytnutí informace,  přičemž 

nadřízený správní orgán na základě předložené dokumentace potvrdil správný postup při  

vyřízení této žádosti 

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

2.1. Organizační struktura    

ÚSEK   ŘEDITELE  
 Ředitel 

- asistentka ředitele 
- interní auditor 

 
EKONOMICKÝ   ÚSEK  
 Ekonomický náměstek 

- vedoucí personálně mzdového oddělení 
- personálně mzdový referent 
- hlavní účetní 
- účetní 
- administrativní pracovníci 
- vedoucí účtárny  
 - účetní 

- referent majetkové správy 
-  referent specialista 
-   obchodní referent 
-    skladový referent 
- vedoucí účtování zdravotní péče 

- kontrolor zdravotnické dokumentace 
- referent odbytu 
- vedoucí manažer projektu 

- manažer projektu 
 

TECHNICKÝ   ÚSEK 
      Technický náměstek 

- vedoucí dopravy a spojů 
- dopravní referent  
- koordinátor 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  ZDRAVOTNICKÝCH 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  
  - řidič vozidla ZZS  
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- 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, RV, LZS.  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, RV, LZS poskytuje specifickou 
ošetřovatelskou péči a to pod přímým vedením, pod odborným dohledem nebo bez 
odborného dohledu; 

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

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby 

 vykonává zdravotnické činnosti dle platné legislativy; 

 vykonává činnosti na úseku neodkladné péče při provádění diagnosticko-třídících činnosti 
v místě zásahu včetně obsluhy a údržby vozidel a jejich specifického zdravotnického 
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 31.12.2020 

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 3 38 1 5 119 116 

Most 16 17 4 1 0 1 38 35 

Litvínov 13 13 0 1 0 1 27 27 

Litoměřice 15 15 5 1 0 1 36 36 

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

Lovosice 8 8 3 0 0 0 19 19 

Děčín 16 16 9 2 0 1 43 43 

Č. Kamenice 10 10 5 1 0 1 26 26 

Rumburk 18 18 4 1 0 1 41 40 

Teplice 25 30 6 2 0 1 63 57 

Žatec 10 9 0 2 0 1 21 21 

Louny 12 12 3 1 0 1 28 28 

Podbořany 9 11 4 0 0 0 24 23 

Chomutov 14 14 3 1 0 1 32 32 

Kadaň 10 10 4 1 0 1 25 25 

Jirkov 5 6 0 0 0 0 11 10 

Vejprty 5 5 0 0 0 0 10 10 

CELKEM 216 262 59 53 1 17 590 575 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců na HPP v letech 2017 - 2020 
 Rok Řidiči Záchranáři Lékaři THP Dělníci Celkem 

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 

2020 214,27 247,03 49,68 34,90 16,21 562,09 
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Evidenční počet členěný na střediska - DPČ k 31.12.2020 

Středisko Řidiči Záchranáři Lékaři THP Projekt Dělníci 
Celkový 
počet 

Ústí n. L. 4 8 15 27 0 0 54 

Most 2 2 2 4 0 0 10 

Litvínov 0 1 0 7 0 0 8 

Litoměřice 1 1 3 6 0 0 11 

Roudnice n. L. 0 0 0 4 0 0 4 

Lovosice 0 1 3 6 0 1 11 

Děčín 0 1 3 2 0 0 6 

Č. Kamenice 1 0 1 7 0 0 9 

Rumburk 0 1 2 4 0 0 7 

Teplice 0 2 10 4 0 0 16 

Žatec 2 2 0 5 0 1 10 

Louny 1 4 12 6 0 0 23 

Podbořany 1 2 6 5 0 1 15 

Chomutov 1 0 9 2 0 0 12 

Kadaň 0 0 6 5 0 1 12 

Jirkov 2 1 0 5 0 1 9 

Vejprty 0 0 0 1 0 1 2 

CELKEM 15 26 72 100 0 6 219 
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Evidenční počet zaměstnanců členěný na střediska - DPP k 31.12.2020 
 

Středisko 
Krizová příprava LZS Krizová příprava vzdělávání Projekt 

realizátor 
Dělníci 

Celkový 
počet Lékaři Záchranáři Lékaři Záchranáři Řidiči 

Ústí n. L. 7 8 13 55 19 0 4 106 

Most 0 0 1 16 17 0 0 34 

Litvínov 0 0 0 13 12 0 0 25 

Litoměřice 1 0 4 14 16 0 1 36 

Roudnice n. L. 0 0 5 10 10 0 0 25 

Lovosice 0 0 1 8 8 0 0 17 

Děčín 2 0 7 16 14 0 2 41 

Č. Kamenice 0 0 3 9 8 0 1 21 

Rumburk 0 0 4 17 17 0 1 39 

Teplice 0 0 2 29 25 0 1 57 

Žatec 0 0 0 10 11 0 0 21 

Louny 0 0 4 12 12 0 0 28 

Podbořany 0 0 1 10 9 0 0 20 

Chomutov 0 0 3 13 13 0 0 29 

Kadaň 0 0 3 10 10 0 1 24 

Jirkov 0 0 0 6 6 0 0 12 

Vejprty 0 0 0 5 5 0 0 10 

CELKEM 10 8 51 253 212 0 11 545 
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2.3. Objem mzdových nákladů a problematika zajištění personálního obsazení  

Mzdové náklady čerpány v celkové výši  410 472 769,00 Kč, z toho: mzdové náklady ve výši 

388 756 154,00 Kč, mzdové náklady COVID-19 ve výši 57 407 990,00 Kč,  mzdové náklady – odběrové 

týmy ve výši 103 995,00 Kč, OON ve výši  19 460 604,00 Kč,  OON COVID-19 ve výši 363 255,00 Kč, 

OON – odběrové týmy ve výši 19 130,00 Kč, OON – krizová připravenost ve výši  581 550,00 Kč,  

náhrada za nemoc ve výši   2 132 886,00  Kč .  

 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  20.11.2019  usnesením č. 019/82R/2019 stanovila 

objem prostředků na platy v absolutní výši  385 675 tis. Kč.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3.6.2020 usnesením č.051/100R/2020 rozhodla o 

zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2020 a zároveň rozhodla o zvýšení o 66 

tis. Kč na dorovnání příjmu zaměstnancům, kterým byl snížen z důvodu pracovní neschopnosti 

vyvolaných přímou péčí v ohniscích nákazy, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění 

zaměstnavatele. Mzdové náklady jsou ve výši 49 tis. Kč a odvody ve výši 17 tis. Kč. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  1.7.2020 usnesením č. 026/103R/2020 stanovila objem 

prostředků na platy v absolutní výši  443 428 tis. Kč.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 11.11.2020 usnesením č. 014/114R/2020 stanovila 

objem prostředků na platy v absolutní výši 444 578 tis. Kč.  

Skutečnost mzdových nákladů k 31.12.2020 ve výši 446 268 139,00 Kč, překročení mzdového limitu 

pokryto z Fondu odměn ve výši  1 690 139,00 Kč.  

Na základě usnesení vlády č. 518 ze dne 7.května 2020 o návrhu na jednorázovou odměnu určenou 

pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby byl organizaci přidělen 

jednorázový neinvestiční finanční příspěvek určený na odměny pro zaměstnance ZZS ÚK, kteří 

se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou ČR a mimořádnými 

opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v době řešení epidemie COVID-19 na území 

Ústeckého kraje za období 1.3.2020-31.5.2020. Na základě výše uvedeného bylo vydáno Rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. OKP/40/1102/2020 v celkové výši 91 135 189 Kč. Z toho na odměny 

včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance ve výši 68 112 997 Kč a na 

povinné odvody zaměstnavatele ve výši 23 022 192 Kč. Odměny byly vyplaceny ve výplatním termínu 

červenec se mzdou za červen 2020. Vratka ve výši 12 448 562,20 Kč byla zaslána na účet zřizovatele 

dne 30.9.2020. Závěrečná zpráva zaslána v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a 

uskutečněna dne 22.9.2020. 

Na základě usnesení vlády č. 518 ze dne 7. května 2020 o návrhu na jednorázovou odměnu určenou 

pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby byl organizaci přidělen 

jednorázový neinvestiční finanční příspěvek určený na krytí nezbytných výdajů souvisejících 

s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů, včetně mzdových nákladů pro členy těchto 

týmů v době řešení epidemie COVID-19 na území Ústeckého kraje za období 1.3.2020-31.5.2020. Na 

základě výše uvedeného bylo vydáno Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. OKP/53/1102/2020 

v celkové výši 164 742 Kč. Podmínky pro přidělení neinvestičních finančních prostředků, povinnosti 

příjemce neinvestičních finančních prostředků jsou uvedeny v Rozhodnutí. Celková výše skutečně 

čerpaných prostředků ve výši 164 738,00 Kč. Vratka ve výši 4,00 Kč byla zaslána na účet zřizovatele 



 20 

dne 30.9.2020. Závěrečná zpráva zaslána v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem 

uskutečněna dne 22. 9.2020. 

Vývoj mzdového limitu za poslední tři roky 

 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Mzdový limit 274 820 000,00 316 860 000,00 357 895 000,00 444 578 000,00 

 

2.4. Problematika zajištění personálního obsazení, uskutečněné nebo 

plánované motivační opatření  

V roce 2020 byl přijat do pracovního poměru lékař na výjezdovou základnu Kadaň. Na základě 

motivačního opatření byl vyplacen náborový příspěvek. Obsazenost na jednotlivých základnách je též 

za pomoci lékařů na DPČ. 

 

V roce 2020 organizaci chybělo celkem 14 lékařů. Nadále je vypsán inzerát na pozici lékař 

s náborovým příspěvkem ve výši 200 000,00 Kč. Z celkového přepočteného počtu lékařů 

zaměstnaných na hlavní pracovní poměr tvoří 23 % důchodci.  

 

U přesčasových hodin záchranářů a řidičů došlo na počátku roku 2020 k nárůstu. Důvodem bylo 

rozšíření RZP na základnách Česká Kamenice a Rumburk a vysoká pracovní neschopnost. Obsazenost 

těchto RZP byla řešena přijetím nových zaměstnanců na pozici zdravotnický záchranář a řidič ZZS ke 

konci 1. čtvrtletí 2020.  V období říjen a listopad byl nárůst přesčasových hodin ovlivněn zejména 

onemocněním zaměstnanců koronavirem (COVID – 19). 

 

 

 
Porovnání přesčasových hodin dle profesí za období 2019 a 2020: 
 

 Záchranáři, řidiči 
     Rok Měsíc Celkem Rok Měsíc Celkem Rozdíl 

2
0

1
9

 

1. 2 205,75 

2
0

2
0

 

1. 4 206,25 2 000,50 

2. 2 509,25 2. 4 263,50 1 754,25 

3. 2 895,00 3. 4 019,25 1 124,25 

4. 2 755,00 4. 2 850,50 95,50 

5. 3 007,50 5. 3 628,25 620,75 

6. 3 131,00 6. 3 226,00 95,00 

7. 2 162,00 7. 3 075,00 913,00 

8. 3 021,50 8. 3 892,00 870,50 

9. 2 988,50 9. 5 017,25 2 028,75 

10. 3 753,25 10. 7 475,00 3 721,75 

11. 5 938,25 11. 5 745,75 -192,50 

12. 7 295,75 12. 6 246,00 -1 049,75 

Celkem 41 662,75 Celkem 53 644,75 11 982,00 
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Lékaři 
      Rok Měsíc Celkem Rok Měsíc Celkem Rozdíl 

2
0

1
9

 

1. 1 036,50 

2
0

2
0

 

1. 919,00 -117,50 

2. 1 054,25 2. 1 033,75 -20,50 

3. 980,75 3. 1 099,50 118,75 

4. 1 112,25 4. 836,25 -276,00 

5. 992,25 5. 1 046,00 53,75 

6. 1 086,00 6. 1 084,00 -2,00 

7. 1 395,00 7. 1 377,00 -18,00 

8. 1 265,00 8. 1 480,50 215,50 

9. 1 286,75 9. 1 331,50 44,75 

10. 1 221,25 10. 1 339,50 118,25 

11. 1 100,00 11. 1 259,50 159,50 

12. 1 279,75 12. 1 593,75 314,00 

Celkem 13 809,75 Celkem 14 400,25 590,50 

 

Uskutečněné nebo plánované motivační opatření 

V rámci motivačního opatření v Platovém řádu ZZS ÚK, p. o.  s účinností od 1.1.2020 došlo ke změně 

doby přiznání osobního příplatku, který je přiznán každoročně na dobu určitou do 30.6. daného roku. 

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

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

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.  

 

Činnost vzdělávacího střediska za rok 2020: 

Vzdělávací Ústí nad Labem 

Zdravotnické školení v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL   24 termínů  

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  19 termínů 

Celkem odškolených hodin za zdravotnické školení v UL  30 hodin  

Celkem proškoleno účastníků      57 účastníků 

 

Školení operátorů v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL   10 termínů  
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Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  9 termínů 

Celkem odškoleno hodin za školení operátorů    6 hodin 

Celkem proškoleno účastníků     5 účastníků 

 

Školení lékařů v UL: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL   5 termíny 

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  5 termínů 

Celkem odškoleno hodin za školení lékařů     0 hodin 

Celkem proškoleno účastníků      0 účastníků 

 

Školení Efektivní komunikace: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru UL   15 termínů 

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  12 termínů 

Celkem odškoleno        18 hodin 

Celkem proškoleno účastníků      36 účastníků 

 

Vzdělávání Chomutov 

Zdravotnické školení v CV: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru CV   17 termínů  

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  13 termínů 

Celkem odškolených hodin za zdravotnické školení v CV  24 hodin 

Celkem proškoleno        44 účastníků 

 

Školení lékařů v CV: 

Celkem termínů školení ve vzdělávacím centru CV   4 termín 

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  4 termínů  

Celkem odškoleno hodin za školení lékařů   0 hodin 

Celkem proškoleno účastníků      0 účastníků 
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Školení řidičů 2020: 

Teoretické školení zaměřené na prohlubování znalostí potřebných k výkonu profese řidič ZZS. 
Praktický nácvik obsluhy hydraulických nosítek, vyhodnocování dopravních nehod 
z kamerových záznamů pořízených z provozu vozidel ZZS.  

 
Celkem termínů školení                                                         14 termínů  

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19          10 termínů 

Celkem odškolených hodin za školení řidičů   24 hodin  

Celkem proškoleno účastníků                                        68 účastníků 

Školení řidičů bylo přesunuto na E-learning   161 přihlášení 

Celkem jsme v obou vzdělávacích střediscích v první polovině roku 2020 proškolili 210 

zaměstnanců ZZS ÚK v časové dotaci 102 hodin/17 termínů. 

 

Metodické cvičení – školení složek IZS 2020 „Mimořádná událost s hromadným postižením 

osob“  

Petrovice (HZS) 

Celkem termínů        4 termíny 

Celkem bylo zrušeno vlivem pandemie COVID-19  4 termíny 

Celkem proškoleno zaměstnanců ZZS ÚK    0 účastníků 

Celkem proškoleno příslušníků PČR     0 účastníků 

Celkem odškoleno       0 hodin  

 

Mezinárodního metodického cvičení složek IZS Rallye Ostrov 2020: 

Z důvodu pandemie COVID-19 bylo toto metodické cvičení složek IZS zrušeno. 

 

Činnost vzdělávacího střediska v době pandemie COVID-19: 

Činnosti vzdělávacího střediska v době krize COVID-19 byly z důvodu dodržení hygienicko-

epidemických opatřeních a personálního zajištění pro potřeby zachování kontinuity v poskytování 

zdravotní péče přesunuty z prezenční na distanční formu studia, prostřednictvím interního E-

learningu. Veškeré naplánované vzdělávací akce a taktická cvičení byla pozastavena. 

Kurzy na E-learningu byly sestaveny dle schváleného vzdělávacího plánu pro rok 2020 a byly 

koncipovány, aby byly přínosné pro každodenní činnosti při výkonu našeho povolání. Dále jsme kurzy 
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přizpůsobili dle pracovního zařazení a byly povinné pro všechny zaměstnance, kteří se letos nemohli z 

jakéhokoliv důvodu účastnit prezenčního školení.     

Do interního E-learningu ZZS ÚK se celkem přihlásilo 612 zaměstnanců: 

o Kurz Školení řidičů 2020 - absolvovalo 220 zaměstnanců 

o Kurz Zdravotnické školení 2020 – absolvovalo 392 zaměstnanců (211 záchranářů, 161 

řidičů a 20 lékařů) 

Vzdělávací centrum neustále monitorovalo situaci k pandemii COVID-19 a analyzovalo dostupné 

materiály k této problematice a distribuovalo mezi zaměstnance ZZS ÚK. Veškerá interní doporučení 

v poskytování PNP jsou tvořeny v kontextu s doporučenými postupy, které vydala SUMMK12 a 

Ministerstvo zdravotnictví. Nařízení a doporučení v naší organizaci jsou neustále aktualizována dle 

vývoje situace.  

 

2.6. Úsek Krizového řízení a připravenosti ZZS ÚK  

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

rámci své agendy k zajištění krizové připravenosti. Nedílnou součástí roku 2020 se bohužel stalo i 

řešení vzniklé pandemie SARS CoV2, které při jeho zvládání zaměstnalo a dostatečně prověřilo 

všechny úseky a složky ZZS ÚK v zachování akceschopnosti a poskytování PNP, vč. úseku krizového 

řízení. Mezi jednou z hlavních činností byla potřeba zajištění všech typů ochranných osobních 

prostředků (OOP) pro bezpečnost a ochranu našich zaměstnanců. Tento stav nadále trvá, tak jako 

ostatní činnosti s tím spojené. I přes vzniklé problémy v souvislosti s pandemií SARS CoV2 byla nadále 

součástí i příprava a koordinace plánovaných vzdělávacích akcí vlastních nebo externích s ostatními 

složkami IZS či subjekty participující na těchto činnostech. Veškerá tato aktivita byla proto přesunuta 

na vzdělávání, tzv. e-learningu, nebo na formu distančního vzdělávání, více viz. kapitola 2.5. 

Rozšiřování kvalifikace, vzdělávání, semináře. 

Na základě dohody zástupců KÚÚK a všech složek IZS bylo rozhodnuto o přeložení plánovaných 

taktických a metodických cvičení dle schváleného plánu cvičení GŘ HZS a Bezpečnostní radou 

Ústeckého kraje pro rok 2020 na následující rok 2021. 

 Mimořádné události: 

Na území Ústeckého kraje evidujeme za celý rok 2020 celkem tři mimořádné události. Ani v jednom 

z těchto případů nebylo využito prostředků a materiálu na zajištění a likvidaci MU a KS s HPZ/O. 

Jednalo se o požár budovy DOZP – Kavkaz ve Vejprtech s celkovým počtem 26 lehce, 4 těžce 

zasažených osob a 8 zemřelých osob, v druhém případě se jednalo o dopravní nehodu autobusu s 

lehkými zraněními nebo bez zranění v celkovém počtu 68 osob. Nikdo při této události nebyl těžce 

zraněn a ani nezemřel. Poslední třetí evidovanou událostí byl požár bytového domu v Kadani – 

Prunéřov s celkovým počtem 15 lehce a s 3 těžce zraněnými osobami. 

Financování úseku Krizového řízení a připravenosti ZZS: 

 Finanční prostředky vynaložené na činnosti úseku Krizového řízení jsou popsány v kapitole 3. 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE. 

                                                           
12

 Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 
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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. 

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. 

Epidemická opatření a pandemická situace s onemocněním COVID-19, nouzový stav trvající několik 
měsíců, jak v 1. pololetí, tak i ve 2. pololetí roku 2020 přinesla v rámci budování veřejných vztahů 
mnoho omezení. Přesto se nám podařilo v době uvolnění epidemické situace uskutečnit na třicet 
významných akcí. Nejvýznamnější realizované akce v roce 2020 s velmi pozitivním hodnocením a 
mediálním zájmem byly jarní soutěž hlídek zdravotníků základních škol v chomutovském OC 
Chomutovka, letní kampaně Na kole jen s přilbou a Letní putování s aplikací Záchranka. Obě tyto 
velké letní kampaně  jsme letos poprvé  realizovali ve spolupráci s hlavními organizátory.  
 
V následujícím roce 2021 plánujeme za podpory zřizovatele posilovat a budovat veřejné a mediální 
vztahy na území Ústeckého kraje s možností public relations naší organizace napříč republikou.  
 
 
Náklady na vzdělávání a rozšiřování kvalifikace k 31.12.2020 

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

Celkové náklady tohoto střediska činily  2 386 026,79 Kč.  

Ostatní náklady související se vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace 

527        Zákonné sociální náklady – vzdělávání 385 595,32 Kč 

Z toho: 

 

akredit..kval.kurz řidiče 262 607,15 

reg.popl. zdrav.školení 3 617,90 

Přezkoušení jeřábníků a vazačů 1 452,00 

ostatní školení, metodiky, zákony 117 918,27 

celkem 385 595,32 

 

Ostatní náklady související se vzděláváním a rozšiřováním kvalifikace – z dotace MZ krizová 

připravenost 

512       Cestovné 35 293,40 Kč 

518       Psychosoc.intervenční služby 40 000,00 Kč 

521       Mzdové náklady včetně OON 581 550,00 Kč 

527       Zákonné sociální náklady – vzdělávání 484 699,06 Kč 

              Z toho:  
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Zákonné sociál.nákl.-vzděláv.letec.výcvik(KRIZ.) 478 449,06 

Zákonné sociální náklady - vzdělávání (KRIZ.) 6 250,00 

celkem 484 699,06 

 

Celkem náklady na vzdělávání z dotace MZ krizová připravenost 1 141 542,46 Kč 

 

Celkově vynaložené náklady na vzdělávání a rozšiřování kvalifikace k 31.12.2020 včetně 

sekundárních nákladů činí: 

- z dotace zřizovatele 2 771 622,11 Kč 

- z dotace MZ krizová připravenost 1 141 542,46 Kč 

celkem náklady 3 913 164,57 Kč      

 

 

3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 
Vybrané položky výkazu zisku a ztráty v roce 2020: 

Číslo 
účtu 

Vybrané položky výkazu zisku a ztráty 

Upravený rozpočet (UR) na r. 2020 Skutečnost k 31. 12. 2020 

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) 812 979 812 979 0 822 568 822 568   

501 Spotřeba materiálu 48 859 48 859 0 48 803 48 803   

502 Spotřeba energie 5 576 5 576 0 5 576 5 576   

511 Opravy a udržování 16 099 16 099 0 16 099 16 099   

518 Ostatní služby 17 710 17 710 0 17 672 17 672   

521 

Mzdové náklady, z toho: 468 826 468 826 0 468 826 468 826   

ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši 446 268 446 268 0 446 268 446 268   

ostatní osobní náklady 20 425 20 425 0 20 425 20 425   

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 2 133 2 133 0 2 133 2 133   

551 

Odpisy dlouhodobého majetku 55 040 55 040 0 55 041 55 041   

u majetku nepořízeného z transferu (účet 401) 33 374 33 374 0 33 375 33 375   

u majetku pořízeného z transferu (účet 403) 21 666 21 666 0 21 666 21 666   

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 10 382 10 382 0 10 382 10 382   

591 Daň z příjmů 0 0 0 0     

Výnosy celkem (položka B) 812 979 812 979 0 822 568 822 568   

601-
604 

Výnosy za dané účty celkem 250 454 250 454 0 250 370 250 370   

648 Čerpání fondů 2 889 2 889 0 2 889 2 889   

649 Ostatní výnosy z činnosti 12 703 12 703 0 22 401 22 401   

672 

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

546 820 546 820 0 546 711 546 711   

A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho: 440 593 440 593 0 440 489 440 489   

ZU - příspěvek na provoz 438 479 438 479 0 438 479 438 479   

ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054) 0 0 0 0     
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ZU - účelový neinvestiční příspěvek (UZ 00209,...) 2 114 2 114 0 2 010 2 010   

ostatní účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu ÚK 0 0 0 0     

B - výnosy z transferů ze SR 84 561 84 561 0 84 557 84 557   

C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK 0 0 0 0     

D - časové rozlišení přijatého investičního transferu 21 666 21 666 0 21 666 21 666   

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 

 

 

3.1.  Výnosy  

V roce 2020 byly vytvořeny výnosy celkem v objemu 822 568 tis. Kč. Výnosy z činnosti (bez finančních 

výnosů a výnosů z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC) činily 275 660 tis.  Kč.   

 

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

výkony ), a v celkové výši   250 199 497,19  Kč 

 

 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

počet výjezdů 88 867 88 714 91 987 93 762 88 501 82 570 

počet pacientů 83 928 86 980 89 000 91 654 85 627 81 508 

počet kilometrů 2 021 964 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.  

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

vyúčtování zdravotní péče, došlo k značnému snížení pohledávek za poskytnutou zdravotní péči u 

samoplátců a cizinců bez zdravotního pojištění a naopak ke zvýšení úhrad u cizinců se smluvním 

pojištěním.  

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

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

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

11/110R/2016.  

K navýšení úhrad výkonů poskytované zdravotní péče od zdravotních pojišťoven došlo na základě 

vyhlášky č. 305/200 Sb. O stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad hrazené služby od 

1.7.2020. U výkonů došlo k navýšení o 0,08 Kč/bod a u dopravy o navýšení o 0,07 Kč/bod. 

 Porovnání výnosů z prodeje služeb – výnosy za provedené zdravotní výkony za období rok 2017-2020 

jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

Období Rok   2020 (Kč) Rok   2019 (Kč) Rok   2018 (Kč) Rok   2017 (Kč) 

Výnosy z prodeje služeb 250 199 497,19   208 067 630,04 197 199 785,57 192 794 719,43 
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Přijaté dary ZZS ÚK k 31. 12. 2020 

Zkrácený název 
organizace 

Dary v Kč k 31. 12. 2020 

Dárce Účel Peněžní Věcný 

neúčelový účelový účelový 

ZZS ÚK 

    25 787,20 
Nadační fond 
Kryštůfek 

160 ks plyš. figurka Kryštůfek 

    26 652,80 
Nadační fond 
Kryštůfek 

160 ks plyš. figurka Kryštůfek 

    180 000,00 Solvent ČR s.r.o. 600 ks slevových kupónů 

    15 600,00 Lovochemie a.s. 400 l dezinfekce Anti-COVID 

    351 505,00 
Energetický a 
průmyslový 
holding a.s. 

10 ks Systémové osobní ochrany 
dýchacích cest včetně ochranné kukly CA-
10 a odpovídajících filtrů 

    1 840,00 
Valdemar Grešík - 
NATURA s.r.o. 

Nektar Rakytníkový 0,2 l GREŠÍK 5 ks, 
Nektar Šípkový 0,2 l 5 ks, Kolekce 
Bylinných čajů 5x4 GREŠÍK 3 ks, Kolekce 
Ovocných čajů 5x4 GREŠÍK 3 ks, Kolekce 
Černých čajů 4x5 GREŠÍK 3 ks, Rakytníkové 
bonbóny s medem 100g GREŠÍK 5 ks, 
Šípkové bonbóny s vitamínem C 100g 
GREŠÍK 5 ks, Zázvorové bonbóny 
s pomerančovou příchutí 100g GREŠÍK 5 
ks, Imunostin 20 – Devatero bylin GREŠIK 
5 ks, Káva Brasil Santos 1 kg GREŠÍK 1 ks 

    52 164,00 

BOHEMIA 
HEALING 
MARIENBAD 
WATERS a.s 

minerální voda HEAD voda Perlivá 0,5 l  
v množství 2 592 ks, minerální voda 
Rudolfův pramen 0,5 l v množství 1 296 ks 

    903 000,00 
O2 Czech Republic 
a.s. 

software (O2 SOS) včetně provozní 
podpory v délce trvání 60 měsíců 

  12 000,00   
Severočeská 
teplárenská, a.s. 

resuscitační model Little Baby QCPR 

Celkem (Kč) 0,00 12 000,00 1 556 549,00     

0
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Výnosy z prodeje služeb 
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Všem uvedeným dárcům patří nejen naše významné poděkování, ale zároveň si velice vážíme jejich 

vstřícnosti a solidarity pro všechny naše zaměstnance v obtížné době probíhající pandemie. 

 

 

3.2.  Náklady  

V roce 2020 byly vytvořeny náklady celkem v objemu 822 568 tis. Kč. 

Nejvýznamnější položkou v nákladech byly mzdové náklady, a to v celkové výši 410 472 769,00 Kč, 

z toho: mzdové náklady ve výši 388 756 154,00 Kč, mzdové náklady COVID-19 ve výši 57 407 990,00 

Kč,  mzdové náklady – odběrové týmy ve výši 103 995,00 Kč, OON ve výši  19 460 604,00 Kč,  OON 

COVID-19 ve výši 363 255,00 Kč, OON – odběrové týmy ve výši 19 130,00 Kč, OON – krizová 

připravenost ve výši  581 550,00 Kč,  náhrada za nemoc ve výši   2 132 886,00  Kč, podrobný 

komentář viz str. 20. 

 

S tím souvisí i zákonné sociální pojištění ve výši 135 301 150,00 Kč. 

Významnou položkou je spotřeba materiálu, která činila výši 47 471 167,04  Kč.  

Položky s největším objemem:  

- spotřeba materiálu – medicínské plyny ve výši  2 716 163,00 Kč  

- spotřeba materiálu – zdravotnický materiál ve výši  13 780 538,88 Kč  

- spotřeba materiálu – PHM ve výši 9 411 338,23 Kč  

- spotřeba materiálu - náhradní díly k vozidlům ve výši 8 586 599,24  Kč  

   

Dále k nákladům organizace patří opravy a udržování v celkové výši  16 099 384,24 Kč. Položky 

s největším objemem: 

- opravy a udržování budov a staveb ve výši  4 308 719,62 Kč 

- opravy a udržování vozového paku ve výši   10 161 303,56  Kč 

- opravy a udržování strojů, přístrojů ve výši 650 890,88 Kč 

- opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši  903 375,56 Kč 

Opravy vozidel řešeny v rámci pojištění záruky Cargarant a individuální podpory výrobce podvozku 

vozidel ve vyšší míře než v předchozích letech. Toto má za následek i zvýšení výnosů od pojišťovny.  

 

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

17 626 785,15  Kč. 

Položky s největším objemem:  

- Nájemné – lahve medicínské plyny ve výši    2 896 113,24  Kč   

- Nájemné ve výši  883 836,22 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  4 064 577,45 Kč. Jedná se o služby pro svolávací server Mobil, 

Voice Change, služby pro Fleetware, servisní činnost serveru a IT zařízení, servisní smlouvy 

dle IOP 11 – diskové pole, IS OŘ, SOS. 

- Servisní služby – zabezpečení komunikačních systémů IOP 10 ve výši 1 174 910,00 Kč.  

- Revize a servisní služby ostatní ve výši    867 697,22 Kč.  Jedná se o  revizi a servisní služby 

systému Matra – Pegas, revize tlakových nádob, požární ochrany, elektro revize. 

- Revize a servisní služby zdrav.techniky  ve výši  681 298,07  Kč.   
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3.3.  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/26/1102/2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR přidělilo ZZS ÚK, p. o. dotaci ve výši 

5 709 650,00 Kč na „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 

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

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

Záloha na neinvestiční prostředky ve výši  2 000 000,00 Kč převedena na účet zřizovatele  a následně 
na účet naší organizace dne 1.4.2020. Doplatek ve výši 3 709 650,00 Kč převeden na účet dne 
18.6.2020. 

 
K 31.12.2020 vyčerpány investiční prostředky ve výši  5 386 224,00 Kč a neinvestiční prostředky ve 
výši 5 705 220,52 Kč. Vratka neinvestičních prostředků ve výši 4 429,48 Kč zaslána na účet zřizovatele 
dne 12.1.2021. 
  
Z dotace přidělené MZ ČR v roce 2020 byly hrazeny tyto náklady: 
Účet 501 – spotřeba materiálu:   k 31.12.2020 vykázána spotřeba materiálu ve výši  1 331 552,06 Kč:  

- Z toho spotřeba materiálu – zdravotnický materiál – ve výši 944 514,38 Kč – ochranná 

kombinéza, respirátor, ochranné čepice 

- spotřeba materiálu DKHM – ve výši 81 789,34 Kč –  MT Nokia, clipboard, svářečka fólií 

- Ostatní materiál – ve výši  127 231,14 Kč – karabiny, smyčky, operační paměť, baterie, 

postřikovače na dezinfekci 

- Kancelářské potřeby ve výši 133 007,20 Kč 

- Tonery – ve výši 45 010,00 Kč 

 

Účet 512 – cestovné - ve výši  35 293,40 Kč 

 

Účet 518 – ostatní služby – v celkové výši  44 998,00 Kč – pořízení DHNM a psychosociál.intervenční 

služby 
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Účet  521 -  mzdové náklady – v celkové výši  581 550,00 Kč v rámci OON 

 

Účet 524 – zákonné sociální pojištění – v celkové výši  118 539,00 Kč 

 

Účet 527 – zákonné sociální náklady – v celkové výši  3 157 061,06 Kč 

- Z toho OOPP – ve výši  2 672 362,00 Kč 

- Vzdělávání letecký výcvik – ve výši  478 449,06 Kč 

- Vzdělávání ostatní – ve výši  6 250,00 Kč 

 

Účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku  - ve výši  436 227,00 Kč 

- Z toho náklady DDHM (3-20 tis. Kč) ve výši  92 927,50 Kč 

- Náklady DDHM (20-40 tis. Kč) ve výši 283 305,50 Kč 

- Náklady DDNM (7 - 20 tis. Kč) ve výši  59 994,00 Kč   

Z krizové připravenosti byla organizace dovybavena SW MS Office, externí disk, letecká záchranná síť, 

detektor CO, notebooky HP ProBook, notebooky Dell Inspiron 

 

Výnosy 

Účet 672 B – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů v celkové výši  5 705 220,52 

Kč.  

 

3.3 .1. Finanční prostředky z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů na 

kalendářní rok 2020  

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 2020 ve výši 2 573 258,00 Kč.  

Účelové určení dotace: pořízení sanitního vozidla typu B  ve výši 2 690 473,00 Kč (investice), vlastní 

zdroje 117 215,00 Kč, dotace 2 573 258,00 Kč. 

Realizace dodávky sanitního vozidla dne 18.12.2020 ve výši 2 574 408,29 Kč.  Doplatek z FI ve výši 

1 150,29 Kč. 

 

3.3 .2. Neinvestiční a investiční účelový příspěvek na projekt „Časná defibrilace 

v Ústeckém kraji“  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 18.3.2020 usnesením č.  025/91R/2020 schválila 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 662 tis. Kč, na zajištění 

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

vyúčtování k 30.5.2021. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 18.3.2020 usnesením č.  025/91R/2020 schválila 

poskytnutí účelového investičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 100 tis. Kč, na zajištění financování 

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

k 30.5.2021. 
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K 31.12.2020 byl neinvestiční příspěvek čerpán ve výši 557 676,59 Kč a investiční příspěvek ve výši 96 

800,00 Kč, celkem 654 476,59 Kč a to následovně: 

NÁZEV ROZPOČET FAKTURACE 

Provozní náklady na udržení projektu  

náhradní elektrody Philips 70 000,00 69 575,00 

náhradní baterie do AED Philips 80 000,00 83 187,50 

náhradní baterie do AED LP 1000 182 000,00 181 500,00  

školení  117 000,00 84 112,00 

revize a opravy 25 000,00 0,00  

monitoring AIVIA 28 000,00 24 909,46 

tréninkové elektrody Philips 12 000,00 12 438,80 

AED Philips 75 000,00 74 252,86 

telekomunikační poplatky 11 000,00 10 412,90 

el. Energie 1 000,00  1 717,79 

ambuvaky 7 000,00 6 534,00  

propagace AED 50 000,00 0,00  

Oprava AED Sněžník 4 000,00 9 036,28 

Celkem za provoz 662 000,00 557 676,59 

Investiční náklady - Rozvoj projektu  

AED LP 1000 100 000,00 96 800,00 

Celkem za investice 100 000,00  96 800,00 

 

3.3 .3. Neinvestiční účelový příspěvek na financování nákladů spojených 

s preventivně výchovnou činností  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3.6.2020 usnesením č.  051/100R/2020 schválila zvýšení 

příspěvku na provoz pro rok 2020, z toho 500 tis. Kč jsou určeny na financování nákladů spojených 

s preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytování 

první pomoci,  s termínem vyúčtování do 31.3.2021. 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 11.11.2020 usnesením č.  014/114R/2020 schválila 

snížení příspěvku na provoz pro rok 2020, z toho 189 tis. Kč jsou určeny na financování nákladů 

spojených s preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně 

poskytování první pomoci,  s termínem vyúčtování do 31.3.2021. 

Vyúčtování proběhlo 21.10.2020 ve výši 188 940,00 Kč.  

Datum Název akce 
Náklady v Kč 

(předpokládané) 
Skutečné náklady 

k 30.9.2020 

31.8.2020 Den s kamiony 10 000 9 475,00 

15.9.2020 Safety Road - Louny 5 000 zrušeno 

16.9.2020 Safety Road - Litoměřice 5 000 zrušeno 

17.9.2020 Safety Road - Kadaň 5 000 zrušeno 

22. - 24.9.2020 Hasiči pro školy - Kroměříž 5 000 zrušeno 

16.10.2020 ERC -Evropský den záchrany života 50 000 zrušeno 

19.10.2020 Projekt Měkké cíle 20 000 zrušeno 

16.11.2020 Projekt Měkké cíle 20 000 zrušeno 
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09/2020 -12/2020 
Den s první pomocí, Den s IZS, 50 akcí , 
realizováno 22 akcí 250 000  

 
60 413,00 

  Propagační a vzdělávací materiál 92 503 29 079,00 

1.1. - 31.3.2020 Realizované akce PVČ 37 497 32 566,00 

 22.9.2020  Hasiči pro školy – film o dopravní nehodě   17 991,00 

11.-18.9.2020 Zahrada Čech – prezentace ZZS  39 416,00 

Rok 2020 Předpokládané náklady celkem 500 000 188 940,00 

 

3.3.4. Účelový investiční a neinvestiční příspěvek na zajištění nákupu 

nezbytného vybavení a materiálu v  souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 16.3.2020 usnesením č.  004/90R/2020 schválila 

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 1 558 tis. Kč, na zajištění nákupu 

nezbytného vybavení a materiálu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.  

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 16.3.2020 usnesením č.  004/90R/2020 schválila 

poskytnutí účelového investičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 442 tis. Kč, na zajištění nákupu 

nezbytného vybavení a materiálu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.  

Na základě předložené žádosti o změnu v rozložení investic a neinvestic Rada Ústeckého kraje na 

svém zasedání dne 3.6.2020 usnesením č.  051/100R/2020 schválila poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku pro rok 2020 ve výši 1 452 tis. Kč, na zajištění nákupu nezbytného vybavení 

a materiálu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.  

Na základě předložené žádosti o změnu Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 3.6.2020 

usnesením č.  051/100R/2020 schválila poskytnutí účelového investičního příspěvku pro rok 2020 ve 

výši 548 tis. Kč, na zajištění nákupu nezbytného vybavení a materiálu v souvislosti s epidemií viru 

SARS-CoV-2.  

  

RÚK č. 
004/90R/2020 ze 
dne 16.3.2020 dodavatel Celkem 

změna RÚK č. 
051/100R/2020 ze dne 
3.6.2020 

neinvestice         

germicidní zářič   LABOR-KOMPLET, s.r.o. 235 708,00   

generátor ozonu   Expondo GmbH 85 490,00   

bezkontaktní teploměry   POINT.X, spol. s r.o. 127 050,00   

empíry   MULTITEX 84 704,24   

empíry   MULTITEX 36 301,82   

empíry   MULTITEX 36 301,82   

respirátory FFP2, KN95   MEDIATRADE, s.r.o. 417 450,00   

rukavice   STIMAX International, s.r.o. 299 937,48   

empíry   MULTITEX 36 301,82   

empíry   MULTITEX 36 301,82   

rukavice   SENECA Ústí spol. s r.o. 59 895,00   

celkem 1 558 000,00   1 455 442,00 1 452 000,00 

          

investice         
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nocolyse Oxypharm   Stanislav Kotlár 450 846,00   

parní čistič   Stanislav Kotlár 96 631,00   

celkem 442 000,00   547 477,00 548 000,00 

          

Celkem neinvestice a investice 2 000 000,00   2 002 919,00 2 000 000,00 

 

3.4. Projekty v přípravě z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů na 

kalendářní rok 2021-2022 

 „Pořízení techniky nebo věcných prostředků“ 

ZZS ÚK, p.o. použije finanční prostředky na pořízení techniky: 

Sanitní vozidlo ZZS - typ B, 1 ks, 

Tablety posádky, 2 ks, 

Vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, 1 ks. Realizace projektu je 1.1.2021 do 

31.12.2021. 

 

Finanční prostředky z fondu celkem: 4 145 358,- Kč 

Náklady celkem: 4 388 623,34 Kč 

Vlastní zdroje: 243 265,34 Kč 

 „Systémové vzdělávání řidičů“ 

ZZS ÚK, p.o. se bude podílet na pilotním projektu systémového vzdělávání řidičů záchranářů a 

zdravotnických záchranářů, kteří řídí vozidla typu RV, RZP a RLP.  

Realizace projektu je 1.1.2021 do 31.12.2022. 

Školení bude probíhat ve dvou stupních:  

I. Teoretický seminář zaměřený na legislativu, zásadní techniky defenzivní jízdy včetně 

specifik jízdy vozidel s právem přednostní jízdy doplněný o psychologii provozu a řízení 

vozidel 

II. Trénink zvládání krizových situací -„kurz bezpečné jízdy“ 

 

Hlavní realizátoři a příjemci dotace: Platforma VIZE 0, z.ú. 

Celkové náklady projektu: 5 880 000,- bez DPH 

 

3.5 . Komentář k  hospodaření  

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: stav k 1.1.2020 ve výši 0,00 Kč.  Stav 

k 31.12.2020 ve výši   0,00 Kč.  
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4. INVESTICE 
Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne  20.11.2019 usnesením č. 019/82R/2019 stanovila 

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

vozidel.  

Dne 15.12.2020 byla pořízena sanitní vozidla VW Crafter v počtu 4 ks, v celkové ceně ve výši  14 733 

861,00 -Kč (ve 3 683 465,25 -Kč/vozidlo). Rozdíl oproti poskytovanému účelovému příspěvku 

zřizovatele byl dofinancován z Fondu investic ZZSÚK. 

 

V roce 2020 byly realizovány, dokončeny stavební investiční akce:  

 „Výměna garážových vrat budovy ZZS ÚK v Ústí n.L. (4 ks), výjezdové základny v 
Podbořanech (1ks) a výjezdové základny v Kadani (2ks)“, v rámci níž byly vyměněna stará, 
dosluhující, nespolehlivá vrata za nová, rychloběžná. 

 „Realizace oplocení areálu VZ Litoměřice“, v rámci níž byla výjezdová základna ZZS ÚK 
v Litoměřicích situovaná v areálu Nemocnice Litoměřice a.s. kompletně oplocena.  
Investorem akce byla ZZS ÚK, p.o. 

 „Rekonstrukce vodovodního potrubí 1. NP budovy ZZS ÚK a objektu LZS v Ústí n.L.“. 
Investorem akce byla ZZS ÚK, p.o. 

 „Základová deska, patky pro lezecký trenažér“. Na tuto investiční akci, jejímž investorem 
byla ZZS ÚK, p.o., navázala dodávka a montáž lezeckého trenažéru, který byl financován 
z projektu „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS 
Ústeckého kraje“ realizovaného Ústeckým krajem v rámci výzvy č. 27 Integrovaného 
regionálního operačního programu s názvem Vzdělávací a výcviková střediska IZS. 

 „Výukové středisko CV - simulátor MU a vozidla – stavební připravenost“, „Výukové 
středisko UL simulátor bytu – stavební připravenost“ a „Stavební úpravy výukového 
(záložního) ZOS v Mostu“. Prostory připravené v rámci těchto investičních akcí budou 
následně vybaveny technologiemi a technikou určenými pro výuku a odbornou přípravu 
(simulační technologie, výukové SW, výcvikové a školicí pomůcky…), financovanými 
z projektu „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS 
Ústeckého kraje“ realizovaného Ústeckým krajem v rámci výzvy č. 27 Integrovaného 
regionálního operačního programu s názvem Vzdělávací a výcviková střediska IZS (příjemce 
dotace ÚK, viz odst. „Ostatní“). Investorem těchto dvou akcí byla ZZS ÚK. 

 

Dále byly realizovány, dokončeny menší  investiční akce v rámci správy a údržby objektů či oprav 
vozidel. např. instalace změkčovače vody na VZ Rumburk, pořízení diagnostiky vozidel VW (HW a SW) 
pro autodílnu ZZS ÚK v Ústí nad Labem a realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad 
Labem. 

V roce 2020 bylo pořízeno 13 vozidel, z toho: 

- 1 služební vozidlo Škoda Octavia,  

- 3 vozidla RLP-RV Škoda Kodiaq, z toho 2 vozidla byla pořízena z nadačního příspěvku Nadace 

ČEZ v rámci grantového řízení Podpora regionů 2020 (přidělena na výjezdové základny 

Rumburk a Ústí nad Labem) a 1 vozidlo bylo pořízeno z Fondu investic ZZS ÚK (přiděleno na 

výjezdovou základnu Litoměřice) 

- 1 sanitní vozidlo ZZS typu B VW Crafter 4-Motion 2,0 BTDi s vybavením pro zajištění převozu 

pacientů s vysoce nakažlivými nákazami, které bylo přiděleno na výjezdovou základnu Ústí 

nad Labem. 

- 1 sanitní vozidlo ZZS VW T6 4-Motion 2,0 BTDi, které bylo přiděleno na výjezdovou základnu 

Roudnice nad Labem 

- 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 
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kanceláře pojistitelů a dofinancované z Fondu investic, přidělené na výjezdovou základnu 

Teplice 

- 6 sanitních vozidel ZZS typu B VW Crafter 4-Motion 2,0 BTDi přidělených na výjezdové 

základny Rumburk, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Louny a Chomutov. Z toho 4 sanitní 

vozidla byla pořízena se zapojením investičního účelového příspěvku zřizovatele, Ústeckého 

kraje. 

Dále byly provedeny úpravy dvou vozidel ZZS určených pro přepravu zdravotnických pracovníků a 

zdravotnického materiálu na a z místa mimořádné události, v rámci HPZ. 

V rámci komunikační infrastruktury proběhly běžné činnosti oprav a údržby. 

Před koncem roku došlo k rozšíření funkcí SW GIS Fleetware pro evidenci a sledování vozidel 

 

Na úseku informačních technologií byly realizovány investiční akce s názvem: 

 „Výměna stávajícího serveru v Ústí,.L. (server pro monitoring)“ v rámci níž byl dodán 1 server 

pro monitoring stavu počítačové sítě ZZS UK 

 „HW pro operační řízení SOS (server)“ v rámci níž byly dodány 2 servery pro zajištění provozu 

SW pro operační řízení. 

 „Virtualizační sever 1 ks“ v rámci níž byl dodán 1 server pro virtualizaci serverů pro operační 

řízení 

 „Virtualizační server – 1 ks (výměna za stávající v Ústí n. L.)“  v rámci níž byl dodán 1 server 

pro virtualizaci serverů pro administrativu ZZS UK 

  „Tablety“ v rámci níž bylo dodáno 16 ks tabletů včetně příslušenství pro posádky 

výjezdových skupin 

  

4.1. Investice realizované ve prospěch příspěvkové organizace zřizovatelem  

V roce 2020 byla realizována, dokončena stavební investiční akce „Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje, p. o.  – výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech“, v rámci níž byla 
vzhledem k nedostatečné kapacitě pro garážování sanitních vozidel a rozměrům stávající garáže 
výjezdové základny v Podbořanech realizována 2 stání v novostavbě - garáži a myčce (myčka s ručním 
mytím sanitních vozidel). Investorem této akce byl Ústecký kraj. 

Rozpracovány byly v r. 2021 stavební investiční akce: 

 „ZZSÚK - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“, realizovaná zejména z důvodu 
potřeby zajištění vhodných prostorů ve stávajícím objektu sídla a výjezdové základny ZZS ÚK 
v Ústí n.L., pro následné vybavení technologiemi a technikou pořizovaných v rámci projektu 
„Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého 
kraje“ - výzva č. 27 (příjemce dotace ÚK, viz odst. „Ostatní“)). V přístavbě budou v 2. NP 
situovány kanceláře vedení ZZS ÚK a v 1. NP garáže vozidel ZZS ÚK. Investorem této akce je 
Ústecký kraj, v r. 2020 byla započata výstavba. 

 “Výstavba výjezdové základny ZZS ÚK v Lovosicích“, v rámci níž bude vybudována výjezdová 
základna pro výjezdové skupiny ZZS ÚK s kompletním zázemím pro zaměstnance (pokoje, 
kanceláře, denní místnost, kuchyňka s jídelnou, denní místnost, šatny M a Ž se sprchami, WC, 
úklidové místnosti …), garážemi (4 garážová stání), ruční myčkou vozidel, místností pro 
desinfekci vozů a sklady (sklad léků a zdrav materiálu, sklad použitého prádla, sklad čistého 
prádla, sklad nádob O2, sklad NO atd.). Dále je součástí stavby realizace zpevněných ploch v 
oploceném areálu s parkovacími místy pro soukromá vozidla zaměstnanců, včetně veškerých 
přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Nový objekt nahradí stávající prostory výjezdové 
základny v ul. Přívozní 1036/9 v Lovosicích, která se nachází v záplavové oblasti. Stávající 
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výjezdová základna je umístěna v pronajatých prostorech, které nebyly primárně určeny pro 
výjezdovou základnu  ZZS a tudíž nejsou prostory jak rozměry, tak dispozicemi pro zázemí 
výjezdových skupin dostatečné. Investorem této akce je Ústecký, v r. 2020 byla započata  
výstavba. 

 „Výstavba garáží výjezdové základny ZZS ÚK v Mostě“, kde se vypracovává projektová 
dokumentace a probíhá inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Bude se jednat 
jednopodlažní přístavbu garáží ke stávajícímu objektu výjezdové základny ZZS ÚK v Mostě, 
jejímž účelem je rozšíření stávajícího objektu o 2 garážová stání vozidel ZZS a skladovací 
prostory (kapacity pro garážování vozidel a skladovací kapacity ve stávajícím objektu 
výjezdové základny jsou nedostačující). Investorem akce je Ústecký kraj a je připravena 
projekčně, včetně platného stavebního povolení. 

 

 

4.2. Projekty EU investičního charakteru  

Projekty v udržitelnosti 

IROP, Výzva č.10 

„Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK“ 

Projekt byl realizačně a finančně ukončen dne 22.11.2020 předložením Závěrečné zprávy a Žádosti o 

platbu.  Dne 27.2.2020 byl vystaven Pokyn k platbě ve výši 13 060 377,00. Nyní se projekt nachází 

v období udržitelnosti po dobu 5 let.  

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 

„Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ 

Realizace výše uvedeného projektu byla úspěšně ukončena. Na projekt se vztahuje doba účelového 

vázání prostředků trvající do 08.11.2025 

 

 

Projekty v realizaci 

IROP, Výzva č.27 

„Vybavení a obnova výukových středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje“ 

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 

2.8.2021.  

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 
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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. 

Předpokládané náklady projektu budou činit  60 764 022,00 Kč, jedná se o investiční náklady, přičemž 

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

Vybavení 

Použitá cena do 

rozpočtu s DPH Vysoutěžená cena Dodavatel 

Datum předání 

Výukový model člověka – novorozenec 

1 184 590,00 Kč 

1 045 000,00 Kč bez 

DPH 1 264 208,00 Kč HELAGO-CZ, s.r.o. 

12. 8. 2019 

Simulátor/figurína – porod 

1 857 350,00 Kč 

1 530 000,00 Kč bez 

DPH 1 232 990,00 Kč S &T Plus s.r.o. 

8. 8. 2019 

Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocením 

– dospělý 

436 810,00 Kč 

330 000,00 Kč bez 

DPH 308 550,00 Kč S &T Plus s.r.o. 

8. 8. 2019 

Trenažér KPCR s počítačovým 

vyhodnocováním – novorozenec 

496 100,00 Kč 

350 000,00 Kč bez 

DPH 173 756,00 Kč S &T Plus s.r.o. 

8. 8. 2019 

Trenažér laické resuscitace 

623 150,00 Kč 

550 000,00 Kč bez 

DPH  603 185,00 Kč S &T Plus s.r.o. 

9. 1. 2020 

Trenažér pro obtížné vyprošťování 

249 260,00 Kč 

220 000 Kč bez DPH 151 250,00 Kč HELAGO-CZ, s.r.o. 

12. 8. 2019 

Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest 

202 070,00 Kč 

178 000,00 Kč bez 

DPH  177 507,00 Kč  S &T Plus s.r.o. 

9. 1. 2020 

Trenažér zajištění dýchacích cest – trauma 

hrudníku 

448 910,00 Kč 

378 000,00 Kč bez 

DPH 409 899,60 Kč HELAGO-CZ, s.r.o. 

12. 8. 2019 

Školící centrum ZOS pro ZZS ÚK 

37 327 290,00 Kč 

30 800 000,00 Kč bez 

DPH 33 760 210,00 Kč O2 Czech Republic a.s. 

8. 3. 2021 

Lezecký trenažér 

928 070,00 Kč 

1 762 000,00 Kč bez 

DPH  2 011 746,00 Kč TR-walls s.r.o.  

22. 6. 2020 

vybavení simulačních místností“, část č. 1 

klimatizace 

500 000,00 Kč bez 

DPH 

552 571,91 Kč Proxitech s.r.o. 

 

do 23. 4. 2021 

vybavení simulačních místností“, část č. 2 IT 

vybavení 

1 000 000,00 Kč bez 

DPH 

927 707,00 Kč copy&media s.r.o. 22. 3. 2021 
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vybavení simulačních místností“, část č. 3 

kamerový systém 

570 000,00 Kč bez 

DPH 

435 358,00 Kč Dalibor Eliáš 

 

do 4. 4. 2021 

vybavení simulačních místností“, část č. 4 

nábytek 

 

340 000,00 Kč bez 

DPH 

384 946,00 Kč DAMA NET s.r.o. Podpis smlouvy 

22. 3. 2021, 

účinnost od 

vložení do 

registru smluv 

(teprve bude 

vloženo). 

vybavení simulačních místností“, část č. 5 SW 

pro 3D interaktivní simulaci 

1 140 000,00 Kč bez 

DPH 1 361 250,00 Kč 

Ambulance Meditrans 

s.r.o. 

do 4. 4. 2021 

vybavení simulačních místností“, část č. 6 

multifunkční lůžko 

570 000,00 Kč bez 

DPH 

688 490,00 Kč Medsol s.r.o. 

 

do 4. 4. 2021 

simulátor vozidla ZZS 11 167 090,00 Kč 

5 650 000,00 Kč bez 

DPH 

6 832 870,00 Kč SICAR, spol. s r.o. Bude dodáno do 

3. 7. 2021 (3. 2. 

2021 + 150 dní) 

 

 

 

 

IROP, Výzva č.36 

„Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje“ 

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

výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje“. Tomuto projektu byla 

schválena a přidělena dotace 7.12.2020. Realizován a dokončen bude 30.6.2022.  

Cíle projektu jsou následující: 

1. Výměna garážových vrat u ohrožených VZ tak, aby v případě projevu rizika (Sněhové srážky, 

masivní námrazy), byla zajištěna adekvátní ochrana techniky, vybavení a personálu před nepříznivými 

povětrnostními vlivy a byla zajištěna kontinuální připravenost techniky (vozidel), vybavení a 

personálu k nasazení při poskytování PNP. 

2. Pořízení náhradních zdrojů elektrické energie pro provoz ohrožených VZ v případě projevu rizik 

(Orkány a větrné smrště, Sněhové srážky, masivní námrazy). Náhradní zdroje zajistí zásobování 

elektrickou energií i v případech, kdy dojde k výpadku/přerušení zásobování a tím zajištění trvalé 

provozuschopnosti a připravenosti ZZS ÚK poskytovat PNP i při projevu uvedených rizik. 

3. Zajištění vhodných pracovních podmínek pro personál ZZS ÚK na VZ ohrožených projevy rizik 

(Extrémní sucho) a tím zajištění trvalé připravenosti personálu ZZS ÚK a ZZS ÚK samotné poskytovat 

PNP při projevu uvedeného rizika. 

Stavební úpravy i pořízení vybavení, které budou nakoupeny v rámci projektu, budou sloužit ke 

snížení negativních jevů mimořádných událostí (na zdraví a životy občanů), zvýšení kvality 

záchranných prací (zlepšení podmínek personálu ZZS ÚK a tím jejich připravenosti) a ke snížení 

časové dotace potřebné při záchranných pracích při řešení mimořádných událostí (garantovaná 

kontinuální připravenost techniky) pro rizika na exponovaném území Ústeckého kraje (Extrémní 

sucho, Orkány a větrné smrště, Sněhové srážky, masivní námrazy). 



 40 

V současné době probíhá příprava VZMR s názvem „Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické 

záchranné služby Ústeckého kraje“, tj. zpracování technických dokumentací, projektových 

dokumentací jako popis předmětu plnění pro zadávací dokumentace 

Předpokládané náklady projektu budou činit 7 418 510,00 Kč, jedná se o investiční náklady, přičemž 

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

 

 

 

Projekty v přípravě 

IROP REACT-EU, Výzva č.97 

ZZS ÚK, p.o. připravuje podklady pro podání Žádost o dotaci na realizace projektu na pořízení 

specializované techniky a věcných prostředků v rámci výzvy č.97 v období 03-04/2021: 

A. Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky 

Indikátory: 

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS, příp. 

9 93 11 (CV11) Nově pořízené sanitní vozy či další vozidla určená pro reakci na 

mimořádné události 

 

Konkrétně ZZS ÚK by byla pořízena následující technika: 

1. 8 ks - Sanitní vozidla ZZS 4x4, ambulance typu B (v souladu s normou ČSN EN 1789+A2) 

uzpůsobená pro přepravu bariatrických pacientů (příp. dle přesných podmínek výzvy) 

Předpokládané celkové náklady projektu: 30,770 mil. Kč vč. DPH. 

Projekty v rámci IROP jsou financovány z 85 % způsobilých výdajů z prostředků EU a z 5% ze státního 

rozpočtu, tj. dotace celkem cca 27,345 mil. Kč vč. DPH. 

Kofinancování projektu ve výši 10% způsobilých výdajů zajišťuje žadatel, včetně případného 100% 

dofinancování nezpůsobilých nákladů, tj. spoluúčast ZZS ÚK celkem cca 3,426 mil. Kč vč. DPH. 

 

IROP REACT-EU, Výzva č.97 

„ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ 

Ústecký kraj ve spolupráci se ZZS ÚK, p.o. připravuje žádost o dotaci, jejímž předmětem bude 

výstavba výjezdové základny v Lovosicích. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbu L-

kového půdorysu se zastřešením plochou střechou, lemovanou ze všech stran atikami, kde bude 

situováno kompletní zázemí pro zaměstnance, včetně garáží sanitních vozidel (4x), ruční myčky 

vozidel s napojením na odlučovač ropných látek, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Součástí 

stavby je i realizace zpevněných ploch v oploceném areálu s parkovacími místy pro vozidla 

zaměstnanců. V současné chvíli jsou již zasmluvněny stavební práce, činnost TDS i BOZP. Stavební 

práce probíhají od roku 2020, předpoklad ukončení prací je do konce roku 2021. 

 

IROP REACT-EU, Výzva č.97 

„ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“  

Ústecký kraj ve spolupráci se ZZS ÚK, p.o. připravuje žádost o dotaci, jejímž předmětem bude 

dvoupodlažní přístavba ke stávajícímu objektu sídla a výjezdové základny v Ústí n. L. Cílem je rozšíření 
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administrativních prostor o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí a rozšíření objektu o 3 

garážová stání vozidel ZZS (referentských či sanitních). Dále budou v 1. NP zřízeny skladovací prostory 

a prostory vzdělávacího a výcvikového střediska. Součástí stavební akce je náhrada parkování 

zaměstnanců formou zpevněné plochy jako náhrada za zmařená současná parkovací místa v místě 

realizace přístavby. V současné chvíli jsou již zasmluvněny stavební práce, činnost TDS i BOZP. 

Stavební práce probíhají od roku 2020, předpoklad ukončení prací je do konce roku 2022. 

 

 

5. PROJEKTY EU OSTATNÍ 

Žádné 

 

6. REZERVNÍ FOND 
Počáteční stav fondu k 1.1.2020 6 286 895,14 Kč 

Tvorba fondu 12 000,00 Kč 

Čerpání fondu – ostatní čerpání 1 199 142,13 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2020      5 099 753,01 Kč 
Rezervní fond byl vytvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, čerpání prostředků k dalšímu rozvoji 

činnosti organizace. 

 

 

7. FKSP 
Počáteční stav fondu k 1.1.2020 2 504 128,85 Kč 

Tvorba fondu – základní příděl 8 968 020,50 Kč 

Čerpání fondu 7 215 230,00 Kč 

- Stravování 2 847 380,00 Kč 

- Rekreace 0,00 Kč 

- Kultura, tělovýchova a sport 15 000,00 Kč 

- Poskytnuté peněžní dary 250 000,00 Kč 

- Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4 083 650,00 Kč 

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

Konečný stav fondu k 31.12.2020 4 256 919,35 Kč  

8. FOND ODMĚN 
Počáteční stav fondu k 1.1.2020 2 019 253,84 Kč  

Tvorba fondu 0,00 Kč 

Čerpání fondu 1 690 139,00 Kč 

Konečný stav fondu k 31.12.2020 329 114,84 Kč  

Čerpání finančních prostředků  k dodržení závazného ukazatele mzdových prostředků. 

 

9. VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Ve dnech 1.3.-.5.3.2021 proběhl audit účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 za účetní období 

1.1.2020-31.12.2020 s tímto výrokem: 
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Závěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící k 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

10. KONTROLNÍ ČINNOST 

10.1. Kontrolní činnost v  roce 2020 

22HLAV s.r.o. 

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

příspěvkové organizace k 31.12.2019 

Kontrolní zjištění: 

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

Ústeckého kraje, příspěvková organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

22HLAV s.r.o. 

Předmět kontroly: audit k projektu „Zdravotnická SUV vozidla s vybavením“  k 21.9.2020 

Kontrolní zjištění: 

Nezjištěna žádná významná skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny 

v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření s přiděleným příspěvkem určenými 

příslušnou Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku. Vyúčtování ve všech významných ohledech 

věrně zobrazují náklady výše uvedeného projektu a hospodaření s tímto příspěvkem  je v souladu se 

stanovenými podmínkami. 

 

22HLAV s.r.o. 

Předmět kontroly: audit k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 

zdravotnických záchranných služeb“  k 31.12.2019 

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 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. 21.6.2016-31.12.2019. 

 

22HLAV s.r.o. 

Předmět kontroly: audit k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 

zdravotnických záchranných služeb“  za celé podpořené období, tj. 21.6.2016-31.12.2019 

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 příslušnou 

Smlouvou o poskytnutí dotace za období 21.6.2016-31.12.2019. 

 

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 
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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 – závěrečná zpráva  

Kontrolované období: Závěrečná zpráva o průběhu projektu 

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. 

Kontrolní zjištění:  

Zaměstnavatel naplňuje ustanovení § 103 Zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci kontroly pracovního prostředí a pracovních podmínek byla zjištěna jedna závada, následně 

odstraněna. Odborový svaz bude vyrozuměn o odstranění zjištěných závad v termínu leden 2021. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních 

služeb z veřejného zdravotního pojištění 

Kontrolní zjištění: V rámci byla zjištěna závada, následně odstraněna. 

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

Předmět kontroly: kontrola vyúčtování zdravotních služeb, vztahující se k úhradám zdravotních 

služeb z veřejného zdravotního pojištění 

Kontrolní zjištění: V rámci kontroly  byla zjištěna jedna závada, následně odstraněna. 

 

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad 

Předmět kontroly: vnější kontrola odvodu pojistného na sociální pojištění a příspěvků na starobní 

důchodové spoření a kontrola plnění povinností zaměstnavatele podle zákona č. 461/2003 Z.z. o 

sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů 

Kontrolní zjištění: Kontrola odvodů na pojištění jednoho zaměstnance bez výhrad. Dluh sumy 

pojistného a pojistné zaplacené bez právního důvodu ve výši 0,00 eur. 
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11.          VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
ZZS ÚK, p. o. zadává veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu se Směrnicí  Krajského úřadu 
Ústeckého kraje poř. č. S-03/2019 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové 
organizace z oblasti dopravy – Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Správa 
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace. 
ZZS ÚK, p. o., jako veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. d) ZZVZ, dbá při zadávání veřejných zakázek 
na pozici dobrého hospodáře. Smyslem zadávání veřejných zakázek podle pravidel stanovených 
Evropskou unií, národní legislativou nebo směrnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje a ZZS ÚK, p. 
o. je zajištění efektivního a hospodárného vynakládání finančních prostředků při nákupu služeb, 
dodávek nebo stavebních prací, a to buď z vlastních finančních zdrojů, z finančních příspěvků 
zřizovatele nebo případně z finančních prostředků čerpaných z fondů EU.    
Systém platných pravidel je velmi komplexní a činí zadávání zakázek poměrně složitým procesem. 
V praxi se zadání zakázky skládá z mnoha činností, které jsou dále rozvedeny do detailních pravidel 
platných pro různé skupiny zadavatelů nebo druhy zakázek. Nicméně podstatou těchto pravidel je 
vždy dodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek, tj. zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Splnění zásad zadávání a všech detailních pravidel v každodenní 
praxi je náročné na plánování, realizaci i následnou kontrolu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se 
naplňovala vnitřní řídící dokumentace ZZS ÚK, p. o. a vedoucí pracovníci pravidelně ověřovali 
dodržování postupu dle této dokumentace.  
Ještě větší důraz na správnost je kladen při zadávání zakázek spolufinancovaných z fondů EU. Při 
realizaci těchto projektů je ověření správnosti zadávacího řízení vždy součástí schvalovacího procesu 
při kontrole způsobilosti nákladů. Při zadávání zakázek spolufinancovaných z fondů EU případný 
nesoulad s legislativou EU může vést ke krácení nebo odejmutí dotace. ZZS ÚK, p. o. využití fondů EU 
vnímá jako příležitost dále zlepšit (zprůhlednit a zefektivnit) systém zadávání veřejných zakázek, a tím 
dále propracovat správnou praxi v dané oblasti.  

 
V roce 2020 byly realizovány tyto veřejné zakázky: 
-        4 výběrová řízení – otevřené řízení -  ZZS Ústeckého kraje – sanitní vozidlo 2020 z krizové 

připravenosti, kraje – sanitní vozidlo 2019 z krizové připravenosti, Respirátor FFP2 pro posádky ZZS 

ÚK p.o. k zajištění bezpečnosti při zásazích se SARS-CoV-2, Dodávka ochranných pracovních oděvů – 

Vrchní oděv 

- 2 výběrové řízení – zjednodušené podlimitní řízení – Mobilní telefonie ZZSÚK 2020-2022, 

Zdravotnické vozidlo ZZS RLP-RV 

- 4 výběrová řízení – jednací řízení bez uveřejnění – Servis informačního systému pro operační řízení  

ZZS ÚK, Servisní smlouva k zabezpečení podpory provozu IS OŘ ZZS ÚK, ZZS Ústeckého kraje – 

speciální sanitní vozidlo – 2017 – z krizové připravenosti 

-        124 výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu . 

Mezi  nejvíce realizované zakázky patří zakázky na dodávky Spotřebního zdravotnického materiálu, 
dodávky pneumatik, lůžkovin, pracovní obuvi, drogerie, materiál do tiskáren a kopírek, dodávky 
náhradních dílů zástaveb a servis sanitních vozidel. Co se týká služeb, jsou to telekomunikační služby, 
právní služby, elektroinstalační práce, pravidelné bezpečnostně technické kontroly zdravotnických 
přístrojů, praní prádla, opravy a servis vozidel,  zajištění servisu HW, SW a IT zařízení.  V menší míře 
jsou realizovány zakázky na stavební práce.  
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12. ZÁVĚR 
Zdravotnická záchranná služba je jako služba definována zákonem 372/2011 Sb., jako instituce 

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

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

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

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

základen a posádek dle požadavku pro zajištění přednemocniční neodkladné péče v požadované 

kvalitě.   

Závěrem lze konstatovat, že organizace v roce 2020 splnila všechny potřebné úkoly, které si stanovila 

pro zajištění kvalitní přednemocniční neodkladné péče, jak ve standardních podmínkách, tak při 

zvládání náročného roku 2020 z důvodu pandemie. Zároveň vytvořila předpoklad pro splnění úkolů 

v roce 2021. 

 

 

         MUDr. Ilja Deyl 

                                                                                                    ředitel ZZS ÚK, p. o.  

 

V Ústí nad Labem, 27.4.2021 

 

 
Vysvětlivky zkratek 

AKS  Akutní koronární syndrom 

CMP  Cévní mozková příhoda 

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 

RLP-RV  Rychlá lékařská pomoc- Randez- vous 

RZP  Rychlá zdravotnická pomoc  

SUMMK  Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 

TC  traumatologické centrum-závažné úrazy 

ZOS  Zdravotnické operační středisko 

ZZS ÚK  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

DOZP  Domov pro osoby se zdravotním postižením 

OOP  Ochranné osobní prostředky 

OON  Ostatní osobní náklady 

MU a KS s HPZ/O Mimořádná událost a Krizová situace s hromadným postižením zdraví/osob 

IS OŘ ZZS ÚK Informační systém operačního řízení ZZS ÚK 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

 


