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Úvod 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje (ÚSZS MSK) je 

příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jedná se        

o organizaci, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování přednemocniční 

neodkladné péče pacientům, kteří jsou akutně ohroženi na životě či zdraví. 

Hlavním cílem  této práce je zhodnotit systém financování a hospodaření 

Územního středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o. 

Dílčím cílem  je zjistit, jaké by byly dopady připravovaného zákona o záchranné 

službě na činnosti a financování záchranné služby. 

Základními metodami při zpracování bakalářské práce jsou popisná metoda, 

analýza a komparace získaných poznatků. 

První kapitola je věnována teoretickým východiskům fungování příspěvkových 

organizací. Charakterizuje právní úpravu příspěvkových organizací, hospodaření, 

financování a peněžní fondy příspěvkových organizací.  

Druhá kapitola popisuje činnosti a hlavní úkoly, které vykonává Územní středisko 

záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, a to včetně 

popisu historie této příspěvkové organizace od jejího založení až po současnost.  

Třetí kapitola je zaměřena na rozbor hospodaření, zejména je provedena analýza 

a komparace příjmů a nákladů  organizace v letech 2007 – 2009. 

Čtvrtá kapitola vychází z komparace stávající vyhlášky č. 434/1992 Sb.,               

o záchranné službě a připravovaného návrhu zákona o záchranné službě. Kapitola 

popisuje legislativní nedostatky současné právní úpravy a možné dopady 

připravovaného návrhu zákona o záchranné službě. 
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1. Charakteristika p říspěvkové organizace 
 

 „ Příspěvkové organizace jsou zřizovány zejména pro zabezpečování 

neziskových činností a pro zabezpečování smíšených veřejných statků1, které jsou 

poskytovány za uživatelský poplatek v rámci veřejného sektoru. Příspěvkové 

organizace zřizuje veřejná správa na úrovni státu i na úrovni územní samosprávy. 

K produkci veřejných statků využívají tyto organizace majetek, který jim byl 

zřizovatelem svěřen, a to v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Příspěvková 

organizace však také může nabývat majetek do svého vlastnictví, ale jen majetek 

potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to bezúplatným převodem od 

svého zřizovatele, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním 

popř. jiným způsoben na základě rozhodnutí zřizovatele. Jelikož nejsou ve většině 

případech finančně soběstačné, dostávají z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky 

ve formě příspěvku“.2 

„Příspěvková organizace (anglicky: allowance organization) je právnickou osobou 

veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu“.3 

V České republice upravuje základy právního postavení příspěvkových organizací 

zákon o rozpočtových pravidlech státu4 a zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů5. Podle nich zřizují příspěvkové organizace organizační složky státu nebo 

územní samosprávné celky, a to pro takové činnosti v jejich působnosti, které jsou 

zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace vydává zřizovatel zřizovací 

listinu. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho 

odměňování, může šetřit stížnosti směřující proti němu a také provádět kontrolu 

hospodaření celé příspěvkové organizace. 

                                                 
1 Smíšený ve řejný statek  – statek kolektivní spotřeby jehož kvantita je dělitelná (lze určit podíl  
  jednotlivce na spotřebě) a kvalita je nedělitelná (avšak čím bude počet uživatelů větší, tím se bude  
  kvalita všem snižovat)  
2 PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru . 3.vyd. Praha : ASPI,  
  2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5, str. 288 
3 Dostupné na http://cs.wikipedia.org/    
4 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státu, ve znění pozdějších předpisů. 
5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  
  předpisů. 
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Podle zřizovatele se v jednotlivých příspěvkových organizacích rozlišuje způsob 

hospodaření a nakládání s majetkem. S příspěvkovými organizacemi se nejčastěji 

setkáme v oblasti zdravotnictví, školství, kultury a sociálních zařízení nebo muzeí. 

 

1.1 Příspěvkové organizace z řizované státem 
 

„Příspěvkové organizace státní jsou právnické osoby se sídlem na území České 

republiky, které jsou příslušné hospodařit s majetkem České republiky“. 6 

Zákon č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje 

hospodaření příspěvkových organizací v § 53 až § 63. 

Vystupování státu (zřizovatele) v majetkoprávních vztazích upravuje zákon 

č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů. Zřizovatelem je zpravidla organizační složka státu, ve většině 

případů pak ministerstvo. Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací 

listinu s obsahem dle zákona a oznámí její zřízení v Ústředním věstníku ČR. 

Státní příspěvková organizace nemůže bez souhlasu státu zaniknout, stát za ni 

přebírá odpovědnost a ručí za její závazky. Hospodaří s majetkem ČR, nemá vlastní 

majetek a není schopna ani vlastní majetek nabývat. Všechen jí pořízený majetek se 

stává majetkem státním a převod vlastnictví smí realizovat pouze jako prodej zboží 

v rámci stanoveného předmětu činnosti. 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci vymezit ve zřizovací listině i možnost 

vykonávat kromě hlavní činnosti i jiné činnosti. „Hlavní činnost  je činnost vymezená 

zřizovatelem, v případě příspěvkové organizace zřízené zákonem je hlavní činnost 

vymezená zákonem. Jiná činnost  musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. 

Předmět a rozsah jiné činnosti musí zřizovatel doplnit do zřizovací listiny před jejím 

započetím.“7 

                                                 
6  SVOBODOVÁ, Jaroslava a kolektiv. Abeceda účetnictví  pro územní samosprávné celky,  
   příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. 4. vyd. Olomouc : ANAG, 2008.   
   504 s. ISBN 978-80-7263-457-6, str. 204 
7  URBANCOVÁ, Alžběta, KRYŠKOVÁ, Šárka. Účetnictví nevýdělečných organizací A.  2. vyd.  
   Ostrava : VŠB-Technická   univerzita Ostrava, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6, str. 38 
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1.1.1 Hospoda ření příspěvkové organizace státu 
 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí jejím rozpočtem, který musí být 

sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet může zahrnovat pouze náklady a výnosy, které 

jsou předmětem její hlavní činnosti. 

Příspěvková organizace zřízená ústředním orgánem státní správy hospodaří se 

státním majetkem. „Rozlišuje se však příjem z hospodaření s nemovitým majetkem a 

příjmy z hospodaření s movitými věcmi. Příjmy z pronájmu nemovitého majetku, 

popř. z prodeje se vždy odvádějí do státního rozpočtu. Avšak příjmy z prodeje 

dlouhodobého movitého majetku se stávají zdrojem fondu reprodukce majetku.“8 

 

Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou: 9 

• příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do 

státního rozpočtu, 

• individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

• návratná finanční výpomoc, 

• odvod z odpisů. 

 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky: 10 

• získanými hlavní činností,  

• přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů 

stanovených zřizovatelem; 

• svých fondů – rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond odměn,           

    fond kulturních a sociálních potřeb; 

• získanými jinou činností; 

• peněžitými dary od fyzických a právnických osob; 

• poskytnutými ze zahraničí. 

                                                 
8  JURAJDOVÁ, Hana, ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Účetnictví, daně, audit a financování územních  
   samosprávných celků a organizací  neziskového sektoru. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita,   
   2004. 132 s. ISBN 80-21035-83-8, str. 21 
9   § 54 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státu, ve znění pozdějších předpisů. 
10 § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na   

výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. 

Hlavními příjmy jsou příjmy z hlavní činnosti (uživatelské poplatky atd.). Protože 

však uživatelské poplatky často nepokrývají nutnou výši nákladů, dostávají 

z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky ve formě příspěvku. 

Pokud v hospodaření příspěvkové organizace za běžný rok dojde ke ztrátě, je 

zřizovatel povinen projednat s příspěvkovou organizací způsob úhrady do konce 

následujícího rozpočtového roku. Úhrada ztráty se zajistí z rezervního fondu nebo 

z rozpočtu kapitoly zřizovatele nebo ze zisku v následujícím rozpočtovém roce. Není-

li zhoršený hospodářský výsledek uhrazen ani ze zlepšeného hospodářského 

výsledku, zruší zřizovatel příspěvkovou organizaci do konce roku následujícího po 

roce, z jehož výsledku hospodaření měl být uhrazen zhoršený hospodářský 

výsledek, pokud jej neuhradí z rozpočtu kapitoly. 

 

1.2 Příspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky 
 

„Územní samosprávné celky zřizují příspěvkové organizace podle zákona            

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů11 zpravidla pro zajišťování 

neziskových činností, které na rozdíl od organizačních složek s ohledem na rozsah, 

strukturu a složitost vyžadují právní subjektivitu.“12 

 „Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva, resp. vzniká    

(a zaniká) rozhodnutím zřizovatele. O zřízení, zrušení čí slou čení příspěvkových 

organizací, jakož i o zřizovacích listinách (včetně jejich změn a doplňků) rozhoduje  

výhradně zastupitelstvo .“13 Ke sloučení nebo splynutí příspěvkových organizací 

může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení 

organizace, přecházejí  práva a závazky na zřizovatele.  

                                                 
11 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  
    předpisů. 
12  PEKOVÁ, Jitka, PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru . 3.vyd. Praha :  
    ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5, str. 292 
13 MOCKOVČIAKOVÁ, A., PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace 2009. Praha :  
    ASPI, 2009. 346 s. ISBN 978-80-7357-416-1, str. 7 
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Zřizovatel může příspěvkové organizaci vymezit ve zřizovací listině i možnost 

vykonávat kromě hlavní činnosti  i dopl ňkové činnosti . Doplňkové činnosti navazují 

na hlavní účel příspěvkové organizace, které ji zřizovatel povolí k tomu, aby mohla 

lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. 

Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se 

odděleně. 

„Na rozdíl od příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu se 

příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí zapisují do obchodního 

rejstříku.“14 

 

1.2.1 Hospoda ření příspěvkové organizace ÚSC 
 

Hospodaření příspěvkových organizací ÚSC se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky:15 

• získanými vlastní činností;  

• s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a to: 

o příspěvek na provoz (běžný) – slouží k doplnění chybějících 

prostředků na financování běžných (neinvestičních) potřeb; 

o příspěvek na investice (kapitálový); 

•  svých fondů – rezervní fond, investiční fond, fond odměn,                               

            fond kulturních a sociálních potřeb; 

•  peněžitými dary od fyzických a právnických osob; 

•  peněžními prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí. 

 

 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. 

Jestliže příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej 

použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, nepovolí-li zřizovatel jiné využití.  

                                                 
14  RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně, 10 akt. vyd. Olomouc :  
     ANAG, 2009. 247 s. ISBN 978-80-7263-538-2, str. 23 
15  § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  
     předpisů 
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Zřizovatel může uložit příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu, jestliže: 

• její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný 

ukazatel rozpočtu; 

• její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí 

zřizovatele; 

• porušila rozpočtovou kázeň. 

  

Příspěvková organizace ÚSC je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru 

jen po předchozím souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace není oprávněna 

přijímat na sebe závazek ručitele.  

 

1.3 Peněžní fondy p říspěvkových organizací 
 
      Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními fondy, které tvoří v průběhu své 

činnosti (Tab. 1.1). 

Tab. 1.1 Přehled fondů příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace ÚSC P říspěvkové organizace státní 

Rezervní fond Rezervní fond 

Investiční fond Fond reprodukce majetku 

Fond odměn Fond odměn 

Fond kulturních a sociálních potřeb Fond kulturních a sociálních potřeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rezervní fond tvoří oba  typy PO, drobné odlišnosti vyplývají z rozdílných 

rozpočtových pravidel. Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po 

skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek 

hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy 

jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její 

provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu 

a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem fondu mohou být také peněžní dary. 

Rezervní fond slouží především k úhradě ztráty za předchozí léta, časovému 

překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a k financování dalšího 

rozvoje.    
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Fond reprodukce majetku  tvoří PO zřizované státem. Fond reprodukce majetku 

se tvoří do výše 25 % zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace, 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, výnosy z prodeje 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, z účelových darů na pořízení či 

technické zhodnocení majetku, který předtím příspěvková organizace získala darem 

nebo děděním. Je určen především k reprodukci dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku a jeho technickému zhodnocení.  

Investi ční fond  tvoří PO zřizované ÚSC. Zdrojem investičního fondu jsou odpisy 

z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem 

schváleného odpisového plánu, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční 

příspěvky ze státních fondů, výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného 

majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, dary a příspěvky od 

jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům, převody            

z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Používá se k financování 

investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k posílení zdrojů 

určených na úhradu nákladů na opravy a údržbu majetku organizace.  

Fond odm ěn tvoří oba typy PO. Příjem fondu tvoří zlepšený hospodářský 

výsledek PO, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků 

na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. Z fondu odměn se 

přednostně hradí případné překročení prostředků na platy.  

Fond kulturních a sociálních pot řeb (FKSP) . Pravidla pro tvorbu fondu a jeho 

čerpání pro oba typy upravuje vyhláška MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a 

sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Fond je vytvářen k zabezpečování 

kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním 

poměru k příspěvkové organizaci, žákům středních odborných učilišť a učilišť, 

interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního 

nebo plného invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, případně 

rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i právnickým osobám. 

FKSP je tvořen v průběhu roku zálohově ve výši limitu 2% z roční plánované výše 

nákladů na platy a náhrady platů, mezd a odměn. Fond kulturních a sociálních potřeb 

je naplňován v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného 

základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky. 



 - 15 -  

1.4 Zřizovací listina 
 

Příspěvková organizace vzniká dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí             

o zřízení příspěvkové organizace. 

Zřizovatel o vzniku příspěvkové organizace vydá zřizovací listinu, která musí 

obsahovat zejména tyto náležitosti:16 úplný název zřizovatele, název sídlo a 

identifikační číslo příspěvkové organizace, vymezení hlavního účelu a tomu 

odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů a způsob, jakým 

vystupují jménem organizace, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, kterým 

může příspěvková organizace nakládat, vymezení majetkových práv umožňujících 

organizaci plnit hlavní účel, okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel (tato 

činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně), 

vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  
    pozdějších  předpisů 
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2. Činnosti záchranné služby 
 

Záchranná služba je jednou ze základních složek integrovaného záchranného 

systému (IZS). Dalšími složkami IZS je Hasičský záchranný sbor a Policie ČR. 

Garantem celého IZS je Ministerstvo vnitra ČR.  

„Integrovaný záchranný systém je systém vazeb zabezpečující koordinovaný 

postup záchranných, pohotovostních, odborných a jiných složek orgánů státní správy 

a samosprávy, fyzických a právnických osob při likvidaci havárií, hromadných 

neštěstí a katastrof, při kterých došlo k hromadnému výskytu raněných, postižených, 

případně mrtvých, nebo k rozsáhlým ekologickým poškozením a těžkým ztrátám na 

majetku.“17 

„Koncepce zdravotnické záchranné služby vychází z potřeb zajistit funkčně 

provázaný systém poskytující přednemocniční neodkladnou péči na místě vzniku 

náhlého ohrožení života nebo zdraví a během přepravy postiženého jednotlivce do 

zdravotnického zařízení a jeho předání do odborného zařízení, které je schopno 

danou poruchu zdraví zvládnout.“18 

Typickými důvody výjezdu záchranné služby jsou projevy náhlého onemocnění 

srdce a plic (tlak či bolest na prsou, dechové potíže), neurologické potíže (epilepsie – 

padoucnice, cévní příhoda mozková), psychiatrické příhody (neurózy, psychózy,       

a  sebevražedné pokusy), závažnější úrazy a otravy, různé stavy s poruchou vědomí 

nebo bezvědomím a všechny ostatní stavy, kdy dochází k náhlému a 

neočekávanému zhoršení zdravotního stavu. 

 Pomoc zraněným a zasaženým poskytují výjezdové skupiny zdravotnické 

záchranné služby podle zákonných předpisů, z nichž nejvýznamnější je Vyhláška 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě,       

v platném znění vyhlášky č. 175/1995 Sb. 

 
                                                 
17 ŠTĚTINA, Jiří a kolektiv. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha : Grada, 2000. 436 s.  
    ISBN 80-7169-688-9, str. 52 
18 ERTLOVÁ, Františka, MUCHA, Josef. Přednemocniční Neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno :  
    Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2004.  368 s. ISBN  
    80-7013-379-1, str. 26 
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2.1 Historie ÚSZS MSK 
 

     První počátky existence záchranné služby se v Ostravě datují do poloviny 60. let. 

Tehdy vznikla první ostravská Rychlá lékařská pomoc (RLP) při Městském ústavu 

národního zdraví v Ostravě-Fifejdách, později nazvaném Městská nemocnice 

Ostrava-Fifejdy. Díky přispění Vítkovických železáren byla založena v roce 1981 

další RLP při Závodní nemocnici Vítkovických železáren. 

     V srpnu 1989 byl zahájen v Ostravě provoz Letecké záchranné služby (LZS), 

prozatím patřící  pod Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě (dále FNsPO). 

     Vzhledem k nutnosti pokrytí Ostravy-Poruby, kde žije okolo 100 tis. obyvatel, 

přednemocniční neodkladnou péčí, bylo zde v roce 1991 zřízeno stanoviště RLP, při 

FNsPO. 

     V souvislosti s vyhláškou 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě,          

ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 1993 zřízeno Územní středisko záchranné 

služby v Ostravě vyčleněním z příslušných částí FNsPO, tedy LZS a RLP FNsPO. 

     V souladu s výše uvedenou vyhláškou, která ukládá poskytnout péči do 15 minut 

od převzetí tísňové výzvy, byly postupně zakládány výjezdové skupiny Rychlé 

zdravotnické pomoci (RZP) na území města. 

     Koncem srpna 1995 nabyla účinnosti vyhláška 175/1995 Sb., která novelizovala 

vyhlášku 434/1992 Sb.  

     V roce 1995 bylo v Ostravě uvedeno do provozu, jako první v ČR, Centrum 

tísňového volání, což je společné dispečerské pracoviště, Hasičského záchranného 

sboru,Policie České republiky, Městské policie a Záchranné služby, které zajišťuje 

příjem a vyhodnocení tísňových hovorů. 

Spolu se vznikem nových územně správních celků19, které se staly ze zákona 

zřizovateli záchranné služby, došlo 1. ledna 2004 ke vzniku Územního střediska 

záchranné služby Moravskoslezského kraje (ÚSZS MSK) sloučením Územního 

střediska záchranné služby Ostrava a zdravotnických záchranných služeb bývalých 

okresů Bruntál, Frýdek–Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava20.  

                                                 
19 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
20 Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na 
    kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách. 
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     „Spádová oblast, které ÚSZS MSK zabezpečuje nepřetržitou péči o pacienty, čítá 

5.554 km². Zahrnuje části pohoří Jeseníků a Beskyd, ale i průmyslovou aglomeraci 

Ostravu. Žije zde přibližně jeden a čtvrt milionu obyvatel v téměř třech stech městech 

a obcích. ÚSZS MSK disponuje k 1. 1. 2010 padesáti osmi posádkami, které jsou 

nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně připraveny v případě potřeby zasáhnout kdekoliv 

na území Moravskoslezského kraje“.21
 

 

2.2 Úkoly ÚSZS MSK 
 

Hlavním úkolem  Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského 

kraje je především poskytování přednemocni ční neodkladné pé če, ve smyslu 

vyhlášky č. 434/1992 Sb., v platném znění, která zahrnuje zejména rychle 

dostupnou, kvalifikovanou a co nejrozsáhlejší zdravotnickou pomoc přímo na místě 

vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, během dopravy postiženého k dalšímu 

odbornému ošetření nebo léčení a při jeho předávání ve vhodném zdravotnickém  

zařízení. 

Přednemocni ční neodkladná pé če – PNP   

     PNP je odborná péče, která je zabezpečována zdravotnickými pracovníky 

zdravotnické záchranné služby.  

     PNP je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění 

a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do 

zdravotnického zařízení poskytovaná při stavech, které:  

• bezprostředně ohrožují život postiženého, 

• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 

• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky, 

• působí náhlé utrpení a bolest, 

• působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí.22 

                                                 
21  ÚSZS MSK [online]. 30.9.2009 [cit. 2010-03-10]. ÚSZS MSK. Dostupné z WWW:  
     <http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?mainhref=informace>. 
22  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., ve znění pozdějších  
     předpisů. 
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     Přednemocniční neodkladná péče je garantována státem a hrazena ze státního 

rozpočtu, rozpočtu územního samosprávného celku a zdravotního pojištění. 

 

Základní úkoly zdravotnické záchranné služby: 

ÚSZS MSK nepřetržitě zajišťuje a provádí zejména: 

 

• „kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev k poskytnutí 

odborné první pomoci a určení nejvhodnějšího způsobu poskytování 

přednemocniční neodkladné péče; 

• dopravu nemocných  podmínkách neodkladné péče mezi zdravotnickými 

zařízeními, včetně dopravy novorozenců; 

• provozování letecké záchranné služby; 

• dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu; 

• repatriace23 nemocných a raněných;  

• likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a  katastrof; 

• koordinaci součinnosti se systémem praktických a žurnálních lékařů primární 

péče a s lékařskou službou první  pomoci jako trvalé zálohy záchranné služby; 

• dopravu odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických  

zařízení, která jimi nedisponují;  

• dopravu léků, krve a jejích derivátů nebo dalších materiálů nezbytně 

potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné  péče; 

• na základě zřizovatele může ÚSZS MSK plnit i další úkoly v oblasti zdravotní 

péče jako je lékařská služba první pomoci všeobecná (dospělá i pediatrická), 

 a zubní, doprava raněných nemocných a rodiček, provozování protialkoholní 

 záchytné stanice a další činnosti v souladu s obecnými platnými předpisy.“24 

  
 
 
 
 
 
                                                 
23  Repatriace  - doprava raněných a nemocných ze zahraničí do České republiky. 
24  §2 provozního a organizačního řádu ÚSZS MSK 
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2.3 Organiza ční struktura 
 

Jasně definovaná forma organizace je jedním z předpokladů úspěšného 

strategického řízení. Každá organizační struktura by měla být projektována tak, aby 

bylo jasné, kdo a jaké úkoly má plnit a kdo je zodpovědný za výsledky. 

ÚSZS MSK je strukturálně členěno do územních odborů a dále do jednotlivých 

výjezdových stanovišť. Ředitelství organizace se nachází v Ostravě-Zábřehu,           

ve společném komplexu s Hasičským záchranným sborem. ÚSZS MSK zde má 

centralizován ekonomický, personální a provozní úsek. 

Územních odborů je šest: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava        

a Ostrava.  

Každý územní odbor má svého ředitele, který podléhá řediteli ÚSZS MSK             

a zdravotnické operační středisko, jež řídí činnost výjezdových skupin v rámci 

daného regionu. Územní odbor zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči ve své 

spádové oblasti, odpovídající zpravidla někdejším okresům. 

 

2.3.1 Členění posádek zdravotnické záchranné služby 
 

     Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje disponuje 

operačními středisky a několika druhy pozemních posádek: 

• Rychlá lékařská pomoc (RLP) 

• Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) 

• Rendez - vous (RV) 

• Letecká záchranná služba (LZS) 

 

Operační st ředisko 

     „Činnost záchranné služby si nelze představit bez dobře fungujícího 

zdravotnického operačního střediska. Práce zde zůstává na rozdíl od záchranářů 

zasahujících v terénu veřejnosti obvykle skryta. Jediný kontakt je telefonický, tedy 

značně anonymní a většinou krátký. 
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     Tísňové linky obsluhují pracovníci, kteří mají praxi v urgentních oborech, pracovali 

na jednotkách intenzivní péče či anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Řada    

z nich má rovněž zkušenost s prací ve výjezdových skupinách záchranné služby. 

Práce operačního střediska má však pro práci záchranné služby stěžejní význam, 

neboť řídí veškerou činnost výjezdových posádek.“25 

 

Rychlá léka řská pomoc 

„Posádku RLP tvoří nejméně tříčlenný tým a jeho vedoucím je atestovaný lékař. 

Část lékařů jsou kmenoví zaměstnanci ÚSZS MSK, řada jiných však na záchranné 

službě pracuje externě. Dalším členem posádky je střední zdravotnický pracovník 

(SZP), tedy zdravotní sestra s postgraduálním vzděláním zaměřeným na akutní péči 

či zdravotnický záchranář. Řidič – záchranář odpovídá nejen za bezpečnou jízdu 

vozidla, ale spolupracuje s také s lékařem a SZP při ošetřování pacienta. V posádce 

RLP je někdy také nižší nebo pomocný zdravotnický pracovník – ošetřovatel.“26 

Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci zasahuje u pacientů akutně 

ohrožených selháním základních životních funkcí. Sanitka s lékařem tedy vyjíždí       

k postiženým, kteří se nalézají v bezprostředním ohrožení života.  

 

Rychlá zdravotnická pomoc 

„Posádka RZP je nejméně dvoučlenná - tvoří ji střední zdravotnický pracovník a 

řidič – záchranář, dalším členem týmu někdy bývá také ošetřovatel. 

Tato výjezdová skupina je vysílána k pacientům, jejichž zdravotní stav po 

vyhodnocení výzvy operačním střediskem nevyžaduje zásah lékaře záchranné 

služby. Jde o nekomplikované úrazy i neúrazové stavy, které nepředpokládají 

nutnost přítomnosti lékaře při diagnostické činnosti a léčbě.“27 

 

 

                                                 
25 ÚSZS MSK [online]. 6.1.2010 [cit. 2010-03-10]. ÚSZS MSK. Dostupné z WWW:  
    <http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?subhref=operStrediska>. 
26 ÚSZS MSK [online]. 7.1.2010 [cit. 2010-03-10]. ÚSZS MSK. Dostupné z WWW:  
   <http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?subhref=posadky>. 
27 ÚSZS MSK [online]. 7.1.2010 [cit. 2010-03-10]. ÚSZS MSK. Dostupné z WWW:  
    <http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?subhref=posadky>. 
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Rendez – vous systém 

„V některých městech Moravskoslezského kraje - v Ostravě, Opavě, Hlučíně, 

Bruntálu a Krnově, pracuje záchranná služba (plně nebo částečně) v tzv. setkávacím 

systému, neboli "rendez-vous". Lékař v tomto případě není vázán na "velké" vozidlo 

RLP, nýbrž k pacientům vyjíždí osobním nebo terénním automobilem. 

Posádku tvoří lékař, střední zdravotnický pracovník a řidič-záchranář. Vozidlo je 

rovněž vybaveno potřebnými prostředky k záchraně postiženého.“28 

 

Letecká záchranná služba 

„Součástí ÚSZS MSK je Letecká záchranná služba v Ostravě (LZS). Základna 

LZS Ostrava je umístěna v areálu HZS v Ostravě-Zábřehu. Posádka zasahuje         

ve složení pilot, zdravotnický záchranář a lékař. Krajské operační středisko vysílá 

vrtulník k primárním zásahům do terénu tam, kde je terén špatně přístupný sanitním 

vozidlem, k pacientům, kde je třeba šetrný transport nebo je třeba transport 

nemocného urychlit. 

LZS se využívá také v případech, kdy si stav nemocného nebo zraněného 

vyžaduje transport přímo z místa neštěstí do specializovaného zdravotnického 

zařízení.“29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 ÚSZS MSK [online]. 7.1.2010 [cit. 2010-03-10]. ÚSZS MSK. Dostupné z WWW:  
   <http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?subhref=posadky>. 
29 ÚSZS MSK [online]. 8.1.2010 [cit. 2010-03-10]. ÚSZS MSK. Dostupné z WWW:     
   <http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?subhref=LZS>. 
 



 - 23 -  

3. Hospoda ření záchranné služby 
 

Nejen  vývoj ÚSZS MSK, ale také jeho financování, má svou historii. V dalších 

podkapitolách je popsán mechanizmus získávání finančních prostředků, nezbytných 

pro správné fungování organizace.  

 

3.1 Zdroje financování ÚSZS MSK 
 

Na počátku hradily zdravotní pojišťovny asi 30 přesně specifikovaných činností 

(např. 15 minut resuscitace, umělé dýchání, imobilizace zlomeniny, atd.) a dále 

hradily ujeté kilometry. Od roku 2000 si ekonomické oddělení záchranné služby 

mohlo vybrat mezi platbou za výkony (viz výše) nebo platbou paušálem. Při výběru 

platby paušálem si zdravotní pojišťovna vypočítala poskytnuté úhrady za minulý rok 

(hodnotícím obdobím bylo vždy čtvrtletí) a na základě tohoto výpočtu zasílala 

měsíčně paušální platbu na účet záchranné služby. Platby od zdravotních pojišťoven 

tvořily však vždy menší část příjmu. Významnou část tvořil příspěvek zřizovatele, 

kterým bylo v této době Ministerstvo zdravotnictví. 

V současnosti je financování ÚSZS MSK zajištěno ze dvou složek. První a 

největší tvoří příspěvek Krajského úřadu MSK (cca 60-70 % příjmů) a druhou platby 

od zdravotních pojišťoven (cca 30-40%).  

     

3.1.1 Příjem finan čních prost ředků od zdravotních pojiš ťoven 
 

Od roku 2004 ÚSZS MSK využívá při platbách od zdravotních pojišťoven hrazení 

výkonem. Výkonem je v tomto případě každých dokončených 15 minut výjezdu RLP, 

RZP nebo RV. Dále je také nutno vykázat jízdu vozidla zdravotnické záchranné 

služby. Hodnoty výkonu jsou uvedeny v tabulce (Tab. 3.1).  

Bodová hodnota výkonu je proměnlivá složka a záleží na dohodovacím řízení      

o hodnotě bodu a seznamu výkonů mezi pojišťovnami, komorami, sdruženími 

poskytovatelů, odbornými společnostmi a sdruženími pojištěnců. ÚSZS MSK je 

členem Asociace zdravotnických záchranných služeb, která patří do sekce sdružení 

poskytovatelů. Dohodovací řízení probíhá 2x ročně. 
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Tab. 3.1 Výkonové platby zdravotních pojišťoven – přepočet z bodů na Kč 

POSÁDKA 
15 min. výkonu 

body 

15 min.výkonu 

Kč 

1 km jízdy   

body 

1 km jízdy  

Kč 

RLP 305 323,30 40,07 42,47 

RZP 188 199,28 40,07 42,47 

RV 305 323,30 30,46 32,29 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

      Pro přepočet platí hodnota30............................ 1 bod = 1,06 Kč.   

         

Zcela odlišně je prováděna úhrada za činnost LZS. Provoz vrtulníku, který patří 

soukromé společnosti Delta Systém-Air, a.s. Úhradu provádí přímo Ministerstvo 

zdravotnictví paušální roční platbou, plus smluvně ujednanou částkou za každou 

letovou minutu, přímo výše zmiňované soukromé společnosti. Zdravotní pojišťovny 

hradí ÚSZS MSK zdravotní výkon a to stejným mechanismem jako u posádky RLP 

(viz tab. 3.1). 

      V tabulce (Tab.3.2) je zaznamenán vývoj tržeb od zdravotních pojišťoven v letech 

2007-2009.  

 

Tab. 3.2 Tržby od zdravotních pojišťoven v letech 2007-2009 (v tis.Kč) 

 2007 2008 2009 

Tržby od VZP31 93 949 99 077 88 529 

Tržby od ostatních ZP 73 800 84 182 86 029 

Celkem 167 749 183 259 174 558 

Zdroj: Výkazy zisku a ztrát ÚSZS MSK 

 

      Z tabulky je patrný nárůst tržeb mezi lety 2007 a 2008. Nárůst je spojen  

s navýšením počtu zdravotních výkonů v roce 2008. Pokles tržeb od zdravotních 

pojišťoven v roce 2009 byl způsoben převodem DRNR32 v Karviné pod jiný subjekt. 

 

                                                 
30 Platné k datu 1.1.2010 
31 VZP-Všeobecná zdravotní pojišťovna 
32 DRNR - doprava raněných, nemocných a rodiček = převozová služba 
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3.1.2 Příjem finan čních prost ředků od zřizovatele     
 

Zřizovatel poskytuje ÚSZS MSK finanční prostředky jak ve formě neinvestiční 

dotace, tak ve formě dotace investiční.  

 

Neinvesti ční dotace 

Příjem finančních prostředků od zřizovatele nebo-li provozní dotace, je určena    

na úhradu nákladů souvisejících s její hlavní činností, a je poskytnuta na základě 

návrhu rozpočtu, který se vypracovává předběžně začátkem posledního čtvrtletí 

předcházejícího roku. Na začátku roku se zpracovává finanční plán příslušného roku, 

který obsahuje rozpočet nákladů a výnosů, tvorby fondů, výši ročních odpisů, 

plánovaného pořízení investic a plánovaných mzdových prostředků. Dotace je 

poskytována pravidelně v průběhu celého roku podle předpokládaného rozpočtu 

nákladů. Přehled poskytnutých dotací za roky 2007 - 2009 ÚSZS MSK je znázorněn 

v tabulce (Tab. 3.3). 

Zřizovatel, tedy MSK, zasílá na základě předem dohodnutého objemu financí 

jednou měsíčně částku na provoz. Jedná se o prostředky na platy a náhrady platů,    

o náklady za práci vykonávané na základě dohod o pracovní činnosti, na odvody na 

sociální a zdravotní pojištění, odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb,           

na platbu za spotřebované energie, materiální náklady a služby. 

 

Tab. 3.3 Provozní dotace v letech 2007 - 2009 (v tis.Kč) 

 2007 2008 2009 

Provozní dotace 267 524 291 306 313 495 

Zdroj: Výkazy zisku a ztrát ÚSZS MSK z let 2007 – 2009 

 

Ve sledovaném období je patrný nárůst objemu finančních prostředků 

poskytovaných zřizovatelem.  

 

Investi ční dotace  

Investiční dotaci může zřizovatel poskytnout organizaci na základě schváleného 

rozpočtu na pořízení hmotného nebo nehmotného dlouhodobého majetku a jeho 

technického zhodnocení. O tuto dotaci žádá organizace zřizovatele a ten má 
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možnost navrhovanou částku schválit nebo ji dle svých rozpočtových možností 

upravit. Tato dotace slouží například k nákupu dopravních prostředků, zejména 

sanitních vozidel a k investici do nemovitého majetku - garáže, dílny, zázemí pro 

osádky apod.  

V naléhavých případech a při nepředvídaných haváriích, pokud organizaci 

nestačí na odstranění následků její vlastní zdroje z fondů, poskytne zřizovatel 

mimořádnou dotaci, která jako každá jiná účelová dotace podléhá ročnímu zúčtování.  

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele jsou součástí fondového hospodaření 

(Investiční fond – viz. strana 12) a v účetnictví organice jsou sledovány odděleně. 
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3.2 Výnosy ÚSZS MSK     
 

V předchozích dvou podkapitolách byly popsány způsoby získávání finančních 

prostředků ÚSZS MSK od zdravotních pojišťoven a od svého zřizovatele. Tato část je 

zaměřena na druhové členění výnosů v letech 2007 – 2009. Hodnoty výnosů  

obsahují následující tabulky (Tab. 3.4 – Tab. 3.6). Pro lepší přehlednost je pod 

každou tabulkou graf (Graf 3.2 – Graf 3.4) znázorňující podíl jednotlivých druhů 

výnosů na celkových výnosech. 

 

Tab. 3.4 Druhové členění výnosů za rok 2007 (v tis. Kč) 

Tržby od zdravotních pojišťoven celkem 167 749 

Ostatní zdravotní služby 3 864 

Provozní dotace 267 524 

Ostatní výnosy 6 129 

Ostatní služby 18 

Výnosy celkem 445 281 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2007 

 

Graf 3.2 Struktura výnosů v roce 2007 

Struktura výnos ů v roce 2007

Ostatní zdravotní 
služby 

 0,868%

Ostatní služby 
0,004%

Ostatní výnosy  
1,376%

Tržby od zdravotních 
pojišťoven 
37,673%

Provozní dotace 
60,080%

 Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2007 – vlastní zpracování 
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Tab. 3.5 Druhové členění výnosů za rok 2008 (v tis. Kč) 

Tržby od zdravotních pojišťoven celkem 183 259 

Ostatní zdravotní služby 4 910 

Provozní dotace 291 306 

Ostatní výnosy 5 412 

Ostatní služby 0 

Výnosy celkem 484 887 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2008 

 

 

 

 

 

Graf 3.3 Struktura výnosů v roce 2008 

Struktura výnos ů v roce 2008

Tržby od zdravotních 
pojišťoven

37,79%

Ostatní zdravotní
 služby 
  1,01%

Provozní dotace 
60,08%

Ostatní služby
0,00%

Ostatní výnosy
1,12%

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2008 – vlastní zpracování 
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Tab. 3.6 Druhové členění výnosů za rok 2009 (v tis. Kč) 

Tržby od zdravotních pojišťoven celkem 174 558 

Ostatní zdravotní služby 5 295 

Provozní dotace 313 495 

Ostatní výnosy 4 603 

Ostatní služby 0 

Výnosy celkem 497 951 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2009 

 

 

 

 

Graf 3.4 Struktura výnosů v roce 2009 

Struktura výnos ů v roce 2009

Ostatní zdravotní služby
1,06%

Ostatní výnosy
0,92%

Ostatní služby
0,00%

Provozní dotace
62,96%

Tržby od zdravotních 
pojišťoven

35,06%

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2009 – vlastní zpracování 

 

Z předchozích tabulek a grafů je patrné, že tržby za výkony od zdravotních 

pojišťoven jsou nedostatečné a organizace je závislá na dotacích zřizovatele. Podíl 

z celkových výnosů byl v letech 2007 a 2008 shodný 60,08 % a v roce 2009 62,96 %. 
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3.2.1 Vývoj výnos ů ÚSZS MSK v letech 2007 – 2009 

V tabulce (Tab. 3.7) je provedeno srovnání výnosů ÚSZS MSK v absolutních 

hodnotách v letech 2007 – 2009 a také procentní meziroční přírůstek jednotlivých 

druhů výnosů. 

 

Tab. 3.7 Druhové členění výnosů ÚSZS MSK v letech 2007 - 2009 (v tis. Kč) 

 2007 2008 Absolutní 
změna 

Meziroční 
změna 

(%) 
2009 Absolutní 

změna 

Meziroční 
změna 

(%) 

Tržby od ZP 167 749 183 259 15 510 9,25 174 558 - 8 701 - 4,75 

Ostatní zdravotní služby 3 864 4 910 1046 27,07 5 295 385 7,84 

Provozní dotace 267 524 291 306 23 782 8,89 313 495 22 189 7,62 

Ostatní výnosy 6 126 5 412 - 714 -11,66 4 603 - 809 -14,95 

Ostatní služby 18 0 - 18 -100,00 0 0 0 

Výnosy celkem 445 281 484 887 39 606 8,89 497 951 13 064 2,69 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK z let 2007 - 2009 

 

Provozní dotace 

Provozní dotace dostává ÚSZS MSK od Krajského úřadu MSK. Tyto prostředky 

jsou použity na: 

• platy a náhrady platů, 

• náklady za práci vykonávané na základě dohod o pracovní činnosti, 

• odvody na sociální a zdravotní pojištění, 

• odvod do fondu kulturních a sociálních služeb, 

• platbu za spotřebované energie, léčiva a zdravotní prostředky atd. 

 

Provozní dotace mají největší podíl na příjmech ÚSZS MSK. V roce 2007 činily 

dotace od Krajského úřadu MSK 267 524 tis. Kč, tj. 60,08 % na celkovém objemu 

příjmů, v roce 2008 291 306 tis. Kč,tj. 60,08 % celkových příjmů a v roce 2009 

313 495 tis. Kč, tj. 62,96 % celkových příjmů. 
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Tržby od zdravotních pojiš ťoven 

Tržby od zdravotních pojišťoven patří na druhé místo v celkových příjmech 

organizace. V roce 2007 činily příjmy 167 749 tis. Kč, tj. 37,67 % na celkovém 

objemu příjmů, v roce 2008 183 259 tis. Kč, tj. 37,79 % celkových příjmů a v roce 

2009 174 558 tis. Kč, tj. 35,06 % celkových příjmů.  

Nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven v roce 2008 o 15 510 tis. je v souladu 

s navýšením počtu zdravotních výkonů. Pokles tržeb od zdravotních pojišťoven         

o 8 701 tis. v roce 2009 byl způsoben převodem DRNR v Karviné pod jiný subjekt. 

 

Ostatní p říjmy 

Ostatní příjmy (součet ostatních zdravotních služeb, ostatních výnosů a ostatních 

služeb) zaujímají, ve sledovaném období 2007 – 2009, v součtu objem do 3 % 

celkových příjmů organizace a nemají proto velký vliv na příjmovou část hospodaření  

ÚSZS MSK. 

Ostatní zdravotní služby  zahrnují příjmy z provozování protialkoholní záchytné 

stanice v Karviné a v Opavě, ze zajišťování zdravotnického dozoru pro jiné subjekty, 

za odběr biologického materiálu, regulační poplatky, tržby za zdravotní péči mimo 

zdravotní pojištění a samoplátci - cizinci a tuzemci. 

Ostatní výnosy  jsou úroky z termínovaných vkladů, zúčtování fondů příspěvkové 

organizace, tržby z nájmů a pronájmů a za služby s nájmem související a náhrady od 

pojišťoven za škodu. 

Ostatní služby  byly pouze v roce 2007 a to ve výši 18 tis. Kč. Jednalo se            

o hospodářskou činnost u služeb. 
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3.3 Náklady ÚSZS MSK 
 
      Druhové členění nákladů v letech 2007 – 2009 obsahují následující tabulky    

(Tab. 3. – Tab. 3.10). Pro lepší přehlednost je pod každou tabulkou graf (Graf 3.5 – 

Graf 3.7) znázorňující podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech. 

Tab. 3.8 Druhové členění nákladů za rok 2007 (v tis. Kč) 

Náklady na léčiva 2 397 
Náklady na zdravotní prostředky 4 907 
Náklady na opravu a údržbu 8 700 
Náklady na PHM 14  392 
Náklady na spotřebu energie 6 960 
Náklady na služby celkem 20 614 
Mzdové náklady celkem (521-528) 377 169 
Ostatní náklady (54x) 4 553 
Náklady na DDHM 1 745 
Ostatní režijní náklady 7 081 
Daně a poplatky 75 

Odpisy 0 

NÁKLADY CELKEM  448 593 
Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2007 

 

Graf 3.5 Struktura nákladů v roce 2007 

Struktura náklad ů v roce 2007
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Ostatní režijní náklady 
1,58%

Ostatní náklady
 1,01%

Náklady na DDHM 
0,39%

Mzdové náklady 84,08%

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2007 – vlastní zpracování 
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Tab. 3.9 Druhové členění nákladů za rok 2008 

Náklady na léčiva 3 004 
Náklady na zdravotní prostředky 5 207 
Náklady na opravu a údržbu 8 388 
Náklady na PHM 15 062 
Náklady na spotřebu energie 7 300 
Náklady na služby celkem 17 888 
Mzdové náklady celkem (521-528) 393 711 
Ostatní náklady (54x) 7 890 
Náklady na DDHM 3 404 
Ostatní režijní náklady 7 675 
Daně a poplatky 62 

Odpisy 10 598 

NÁKLADY CELKEM  480 189 
Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2008 

 

Graf 3.6 Struktura nákladů v roce 2008 

Struktura náklad ů v roce 2008
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Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2008 – vlastní zpracování 

 

 

 

 



 - 34 -  

Tab. 3.10 Druhové členění nákladů za rok 2009 

Náklady na léčiva 3 576 
Náklady na zdravotní prostředky 5 540 
Náklady na opravu a údržbu 8 010 
Náklady na PHM 9 998 
Náklady na spotřebu energie 8 283 
Náklady na služby celkem 19 727 
Mzdové náklady celkem (521-528) 398 665 
Ostatní náklady (54x) 7 317 
Náklady na DDHM 1 703 
Ostatní režijní náklady 6 941 
Daně a poplatky 525 

Odpisy 24 258 

NÁKLADY CELKEM  494 543 
Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2009 

 

 

Graf 3.7 Struktura nákladů v roce 2009 

Struktura náklad ů v roce 2009
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Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK za rok 2009 – vlastní zpracování 
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3.3.1 Vývoj náklad ů ÚSZS MSK v letech 2007 – 2009 

V tabulce (Tab. 3.11) je provedeno srovnání nákladů ÚSZS MSK v absolutních 

hodnotách v letech 2007 – 2009 a také procentní meziroční přírůstek jednotlivých 

druhů nákladů. 

Tab. 3.11 Druhové členění nákladů ÚSZS MSK v letech 2007 - 2009 (v tis. Kč) 

 2007 2008 Absolutní 
změna 

Meziroční 
změna   

(%) 
2009 Absolutní 

změna 
Meziroční 

změna   
(%) 

Náklady na léčiva 2 397 3 004 607 25,32 3 576 572 19,04 

Nákl. na zdrav. prostředky 4 907 5 207 300 6,11 5 540 333 6,40 

Nákl. na opravu a údržbu 8 700 8 388 - 312 - 3,59 8 010 - 378 - 4,51 

Náklady na PHM 14  392 15 062 670 4,66 9 998 - 5 064 - 33,62 

Nákl. na spotřebu energie 6 960 7 300 340 4,89 8 283 983 13,47 

Náklady na služby celkem 20 614 17 888 - 2 726 -12,22 19 727 1 839 10,28 

Mzdové náklady celkem 377 169 393 711 16 542 4,39 398 665 4 954 1,26 

Ostatní náklady (54x) 4 553 7 890 3 337 73,29 7 317 - 573 - 7,26 

Náklady na DDHM 1 745 3 404 1 659 95,07 1 703 1 701 - 49,97 

Ostatní režijní náklady 7 081 7 675 594 8,39 6 941 - 734 - 9,56 

Daně a poplatky 75 62 - 13 -17,34 525 463 846,77 

Odpisy 0 10 598 10 100,00 24 258 13 660 228,89 

Náklady celkem 448 593 480 189 31 596 7,04 494 543 14 354 2,99 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK z let 2007 – 2009 – vlastní zpracování 

 

Mzdové náklady 

Mzdové náklady celkem představuje součet účetní skupiny 52 – Osobní náklady 

zahrnující účty 521-528 (mzdové náklady, sociální, zdravotní pojištění a sociální 

náklady). 

Z předchozích tabulek a grafů je patrné, že největší podíl na nákladech 

organizace mají mzdové náklady. Náklady na zaměstnance v roce 2007 tvořily 84 % 

v roce 2008 téměř 82 % a v roce 2009 dosahují k 81 %. 

Přestože procentní zastoupení mzdových nákladů na celkových nákladech 

v letech 2007 – 2009 mírně klesá, absolutně dochází k jejich zvyšování. Mezi lety 

2007 -2008  je tento nárůst charakterizován 4,39 % a mezi lety 2008 – 2009 se jedná 

o nárůst 1,26 %. 
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K nárůstu mzdových nákladů o 16 542 tis. Kč v roce 2008 došlo z důvodu změny 

platového zařazení zaměstnanců a další část tvoří meziroční nárůst platů. V roce 

2009 vzrostly náklady o 4 954 tis. Kč z důvodu platového navýšení u zaměstnanců 

na základě nařízení vlády č. 74/2009 Sb., 130/2009 Sb., a 201/2009 Sb. Nízký nárůst 

v roce 2009 byl ovlivněn převodem činnosti DRNR v Karviné na jinou organizaci.                             

 

Ostatní náklady 

Ostatní náklady zaujímají, ve sledovaném období 2007 – 2009, v součtu objem 

do 20 % celkových nákladů organizace. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná          

o náklady nutné pro zajištění správného fungování organizace (léčiva a zdravotnické 

prostředky, pohonné hmoty, daně a poplatky, odpisy, atd.), je prostor pro eventuální 

snižování nákladů organizace značně omezený. 
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3.4 Celkový výsledek hospoda ření ÚSZS MSK 
 

Výsledek hospodaření je důležitým ukazatelem hospodaření organizace. Jedná  

se o rozdíl mezi výnosy a náklady. Výsledek hospodaření může být kladný, pak je 

označován jako zisk nebo záporný, tj. ztráta. Příspěvková organizace jako nezisková 

organizace by měla mít výsledek hospodaření pokud možno roven nule. 

Struktura výsledku hospodaření ve sledovaném období je zachycena v tabulce 

(Tab. 3.12). 

 

Tab. 3.12 Výsledek hospodaření ÚSZS MSK 2007 – 2009 (v tis. Kč) 

 2007 2008 2009 

Náklady 448 593 480 189 494 543 

Výnosy 445 281 484 887 497 951 

Výsledek hospoda ření - 3 312 4 698 3 408 

Zdroj: Výkaz zisku a ztrát ÚSZS MSK z let 2007 – 2009  

 

Z tabulky (Tab. 3.12) můžeme za rok 2007 vyčíst ztrátu  - 3 312 tis. Kč. K pokrytí 

této ztráty byla použita část zisku z roku 2008, který činil 4 698 tis. Kč. Zbylá část 

zisku roku 2008 byla použita k naplnění rezervního fondu a fondu odměn. 

Hospodaření za rok 2009 zakončila sledovaná organizace opět ziskem a to ve výši 

3 408 tis. Kč. Celý tento zisk byl rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. 
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4. Navrhované legislativní zm ěny 
 

Platná právní úprava zdravotnické záchranné služby nevyhovuje požadavkům na 

právní a finanční regulaci vztahů, a to z hlediska její formy i obsahu. 

Zdravotnická záchranná služba jako jediná ze základních složek integrovaného 

záchranného systému (IZS) nemá svou činnost ošetřenou zákonem, ale jen 

vyhláškou. Návrhů zákona již bylo od roku 1993 několik. Poslední návrh zákona        

o záchranné službě byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v roce 

2008. Návrh zákona se však nepodařilo zařadit ani do prvního čtení v Poslanecké  

sněmovně.  V současné době se připravuje nový návrh zákona. Za stávající politické 

situace však není schválení tohoto návrhu zákona reálné. 

Následující podkapitoly jsou zaměřeny na současné právní úpravy fungování 

zdravotnické záchranné služby a na možné dopady připravovaného návrhu zákona   

o zdravotnické záchranné službě. 

 

4.1 Současný právní stav 
 

Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů, zůstala do dnešní doby jedinou komplexní právní úpravou oblasti 

zdravotnické záchranné služby. Tento právní předpis upravuje základní úkoly a 

organizační uspořádání zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby včetně 

letecké záchranné služby a základní spojový řád pro zajištění spojení v rámci 

zdravotnické záchranné služby a též s ostatními subjekty IZS.  

Do vyhlášky č. 434/1992 Sb., rovněž nebyly promítnuty některé související změny 

vyplývající z jiných právních předpisů. Jedná se především o změny týkající se 

působnosti ministerstva a krajských úřadů ve věcech zdravotnické záchranné služby. 

Některá ustanovení vyhlášky jsou v rozporu se zákonem a nelze je již aplikovat. 

Jedná se např. o ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky, jenž i nadále obsahuje úpravu 

zřizování územních středisek zdravotnické záchranné služby ministerstvem nad 

rámec jeho působnosti nebo zřizování okresních středisek zdravotnické záchranné 

služby již zrušenými okresními úřady. 

„Stávající právní úprava zdravotnické záchranné služby rovněž nevyhovuje ani 

z věcného hlediska, protože nepostihuje organizační, technický a odborný vývoj 
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v oblasti přednemocniční neodkladné péče a návaznosti neodkladné nemocniční 

péče na ní. Nejsou dostatečně definovány úkoly zdravotnické záchranné služby, 

nedostatečná je i úprava práv a povinností zdravotnických pracovníků zdravotnické 

záchranné služby s ohledem na specifické podmínky, v nichž vykonávají své 

povolání, chybí úprava součinnosti zdravotnických zařízení poskytujících nemocniční 

neodkladnou péči při přebíraní pacientů od zdravotnické záchranné služby. Dalším 

z nedostatků stávající právní úpravy je chybějící úprava podmínek činnosti 

zdravotnické záchranné služby při zajišťování úkolů vyplývajících pro zdravotnickou 

záchrannou službu v rámci krizového řízení a integrovaného záchranného  

systému.“33 

 

4.2 Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné sl užbě 
 

„Cílem navrhované právní úpravy je stanovit podmínky poskytování zdravotnické 

záchranné služby a dále upravit práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby, povinnosti poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb k zajištění 

návaznosti jimi poskytovaných služeb na zdravotnickou záchrannou službu, zvláštní 

práva a povinnosti zdravotnických pracovníků poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby včetně některých pracovněprávních nároků zohledňujících náročnost 

vykonávané práce, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby na řešení krizových situací a s tím související výkon veřejné 

správy.“34   

Bude zachován stávající stav, kdy je poskytovatel zdravotnické záchranné služby 

zřizován krajem jako příspěvková organizace kraje, a nově se počítá i s možností 

kraje zakládat poskytovatele zdravotnické záchranné služby jako obchodní 

společnosti s podmínkou zachování rozhodujícího vlivu a pravomocí kraje. 

Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby bude moci být pouze právnická 

osoba zřízená nebo založená krajem.  

Velkou změnou ve vládním návrhu je kapitola financování zdravotnické 

záchranné služby. Při financování činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné 

                                                 
33 Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě 
34 Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě  
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služby se na prvém místě předpokládá úhrada z veřejného zdravotního pojištění a 

dále ze státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých krajů.  

Nová koncepce financování zdravotnické záchranné služby počítá se změnou 

způsobu úhrady nákladů. Na rozdíl od dosavadního způsobu úhrady prostřednictvím 

výkonových ukazatelů podle sazebníku se zavádí úhrada za činnost výjezdových 

skupin poskytovatelů zdravotnické záchranné služby ze systému veřejného 

zdravotního pojištění formou kombinace paušální kapitační platby na jednoho 

pojištěnce majícího pobyt na území příslušného kraje a úhrady za kilometr ujetý a 

poskytovatelem zdravotnické záchranné služby vykázaný příslušné zdravotní 

pojišťovně. Tato změna s sebou současně přinese výrazné snížení výdajů z rozpočtů 

krajů vynakládaných na poskytování zdravotnické záchranné služby. 

Dle návrhu bude činnost výjezdových skupin financována z veřejného 

zdravotního pojištění. Provozní náklady výjezdových základen budou hrazeny 

z rozpočtů jednotlivých krajů. 

S ohledem na připravovanou změnu financování zdravotnické záchranné služby 

se předpokládá, že cca 70% nákladů bude hrazeno z veřejného pojištění. 

Schválením připravovaného návrhu zákona o záchranné službě by se také 

zaměstnanci záchranné služby stali rovnocennými členy IZS v sociálních jistotách, 

kterých ostatní složky IZS užívají. Například možnost rehabilitačních pobytů, 

dovolená navíc a především výslužné. 

 

4.3 Shrnutí 
 

Ze zhodnocení stávající právní úpravy zdravotnické záchranné služby vyplývá, 

že je nezbytné tuto úpravu nahradit koncepčně novou zákonnou normou, jenž vytvoří 

pro oblast zdravotnické záchranné služby nezbytný právní rámec. S ohledem          

na specifický charakter zdravotnické záchranné služby je nejvhodnější formou 

samostatný zákon. 

      Potřeba nové právní úpravy zdravotnické záchranné služby vyplývá též                

z informace o Závěrech analýzy bezpečnostního systému České republiky, 

schválené usnesením vlády č. 1203 ze dne 1. prosince 2004, ve které se mimo jiné 
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konstatuje nevyhovující stav právní úpravy zdravotnické záchranné služby. Přijetí 

nové právní úpravy zdravotnické záchranné služby je rovněž jedním z úkolů 

Optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky, schválené 

usnesením vlády č. 1214 ze dne 21. září 2005. 

 

Závěr 
 

Příspěvkové organizace jsou součástí národního hospodářství, nejsou zřizovány 

za účelem dosažení zisku. Nejčastěji se s nimi setkáme v oblasti školství, 

zdravotnictví, kultury a sociálních služeb. Jejich hlavním posláním je poskytovat 

veřejné služby a statky. Příspěvkové organizace poskytují služby a statky většinou 

bezplatně nebo za ceny nižší, než jsou skutečné vynaložené náklady. Nemohou tak 

být provozovány na principu samofinancování. Podle jejich zřizovatele rozlišujeme 

dvě formy příspěvkových organizací - státní příspěvkové organizace a příspěvkové 

organizace zřízené obcí nebo krajem a liší se i právní normy, které upravují jejich 

hospodaření.  

Vzhledem k rozsahu práce jsem se zabýval příspěvkovou organizací zřízenou 

územním samosprávným celkem. O zřízení organizace vydá zřizovatel zřizovací 

listinu, která obsahuje identifikační údaje o zřizovateli a příspěvkové organizaci,       

je zde vymezen hlavní účel a okruhy doplňkové činnosti, pokud je zřizovatelem 

povolena, dále majetek a majetková práva. Příspěvkové organizace hospodaří na 

základě rozpočtu, který musí být sestaven jako vyrovnaný. Organizace hospodaří      

s prostředky získanými z hlavní a doplňkové činnosti, ze státního rozpočtu a rozpočtu 

územního samosprávného celku, s peněžními dary a prostředky svých finančních 

fondů. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit a analyzovat systém  hospodaření 

a financování příspěvkové organizace Územní středisko záchranné služby 

Moravskoslezského kraje. Analýza hospodaření vybrané organizace je provedena   

za roky 2007 až 2009. Z analýzy je zřejmé, že náklady na provoz organizace se       

ve sledovaných letech navyšují. Zvýšené náklady jsou pokryty vyššími tržbami od 

zdravotních pojišťoven a zvýšenými dotacemi zřizovatele. 
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Dílčím cílem bylo zjistit, jaké by byly dopady připravovaného zákona o záchranné 

službě na činnosti a financování záchranné služby. Z rozboru současné legislativy, 

která slouží jako východisko pro činnost záchranné služby, vyplynula nedostatečnost  

stávající právní úpravy, která by měla být nahrazena novým zákonem, který by 

odpovídal požadavkům a nárokům organizací zajišťujících záchrannou službu.  

Na závěr lze konstatovat, že ÚSZS MSK, příspěvková organizace, funguje zcela 

v souladu s platnou legislativou jak v oblasti své hlavní činnosti (poskytování 

přednemocniční neodkladné péče), tak v oblasti hospodaření. 
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  a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

  jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít 

  (§ 35, odst. 3); 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

  VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

  bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci 

  budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

 -bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční  

  smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12, odst. 4, autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

  využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

  ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

  na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě  dne  ............................ 

 

 

                           .……………………. 

                   Jan Staněk 

 
 
 


