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Anotace 

Téma závěrečné diplomové práce „Metodika pro optimalizaci plošného pokrytí území 

kraje výjezdovými jednotkami zdravotnické záchranné služby“ jsem si vybrala z důvodu, ţe je 

v současné době potřeba přehodnotit a zoptimalizovat rozmístění výjezdových základen 

zdravotnické záchranné sluţby s výjezdovými skupinami tak, aby dojezdová doba 

k pacientovi činila 10 aţ 20 minut. Vše je ovlivněno demografickými, topografickými a 

rizikovými parametry území. Dalšími faktory ovlivňujícími dojezd mohou být: kvalita silniční 

sítě, rozmístění lůţkových zdravotnických zařízení, ale i četnost výjezdů. 

V práci jsem představila související legislativu, porovnala s plošným pokrytím pro 

Hasičské záchranné sbory České republiky a Zdravotní záchrannou sluţbou Slovenské 

republiky, provedla analýzu stávajícího stavu a stanovila výši rozpočtu na zřízení jedné 

výjezdové základny. Z tohoto výsledku je moţno vyčíst, ţe finance, jeţ by musel vyčlenit kraj 

ze svého rozpočtu, jsou natolik vysoké, ţe řešením nastalé situace bude zřejmě posílení sil a 

prostředků na stávajících základnách nebo ponechání stávající výše dojezdové doby. 

 

 

I chose the title of the Thesis name „A Methology for the Optimization of Deployment 

of Dispatch Centres of Emergency Medical Service in the Region“ due to necessity of 

revaluation and optimization of Emergency Medical Service System. At this Thesis I am 

concentrated on the locations of Dispatch centres of Emergency Medical Service in the Region 

for the reasons of possibility of implementation of new draft bill concerning to this issue. This 

draft would reduce the time of arrival of Emergency from present 15 minutes to 10 or 20 

minutes. This time of arrival is influenced by demographic, topografic and by territory risks. 

Another influencing factors can be the quality of motorways, dislocation of healthy centers 

and the frequency of Emergency dispatch. 

At Thesis I introduced related legislation, I compared it with the deployment for fire-

companies in Czech republic and Emergency in Slovakia republic, I analysed the present 

situation and determined the budget for foundation of one Dispatch centre of Emergency 

Medical Service. The amount of funds that Region have to take from his budget for it, is so 

far high. So the solution of this situation is likely to reinforce the assistance and instruments 

for existing bases or do not change the present arrival time of Emergency.  
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Klíčová slova 

 

Tabulka 1: Klíčová slova 

česky anglicky 

integrovaný záchranný systém Integrated Rescue Service  

kritérium Criterion 

plošné pokrytí Area Coverage 

výjezdová základna Dispatch Centres 

zdravotnická záchranná sluţba Emergency Medical Service 
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Úvod 

Téma závěrečné diplomové práce „Metodika pro optimalizaci plošného pokrytí území 

kraje výjezdovými jednotkami zdravotnické záchranné služby“ jsem si vybrala z důvodu, ţe 

kaţdý z nás potřeboval nebo by mohl potřebovat pomoc zdravotnické záchranné sluţby. 

Z tohoto důvodu je důleţité, aby plošné pokrytí touto sluţbou bylo provedeno podle 

aktuálních poţadavků a potřeb. Podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod ČR má kaţdý 

právo na ochranu zdraví a občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou 

zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu jiţ není aktuální a je potřeba nabídnout 

zákon nový, jeţ se bude problematikou zdravotnické záchranné sluţby podrobněji zabývat. 

Základní sloţky Integrovaného záchranného systému ČR – Hasičský záchranný sbor ČR a 

Policie ČR jsou legislativně zakotveny v zákoně, jen zdravotnická záchranná sluţba není. 

Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě, má své nedostatky, jeţ je potřeba 

odstranit. S novým zákonem by měla přijít změna ve stanovení jednotných podmínek 

poskytování ZZS a zajištění její dostupnosti, podmínkách jejího financování, pravidlech 

součinnosti mezi poskytovateli ZZS a poskytovateli lůţkových zdravotních sluţeb, právech a 

povinnostech členů výjezdových skupin, podmínkách pro zajištění připravenosti 

poskytovatelů na řešení krizových situací, kompetencích ministerstva zdravotnictví a krajů a 

sankcí. 

Z tohoto důvodu v práci zhodnotím stávající stav zdravotnické záchranné sluţby 

České republiky, zvláště pak Moravskoslezského kraje, promítnutí schválení vládního návrhu 

zákona o zdravotnické záchranné sluţbě na funkci ZZS, pokud by bylo opravdu potřeba 

vybudovat aţ 48 nových výjezdových základen. A to z ekonomického hlediska. Na 

vybudování nových výjezdových základen vyčlenil stát 250 milionů korun, jeţ by se měly 

rozloţit do tří let. Zbytek by měly dofinancovat kraje. Počítá však kraj ve svém rozpočtu 

s těmito investicemi nebo jsou rozpočty tak napnuté, ţe budou peníze pouţity na jiné 

projekty? 

Doplnění výjezdových základen ovšem zlepší dostupnost záchranné sluţby, zvýší 

ochranu obyvatelstva za mimořádných událostí a krizových situací a vzniknou nová pracovní 

místa. Nyní vyvstává otázka, zda negativa nepřevládnou nad pozitivy. 

Záměr zákona o ZZS, § 15 zavádí novou představu pro zajištění dostupnosti, jeţ je 

řešena v Plánu pokrytí kraje. Ten určí nejlépe vyhovující rozmístění výjezdových základen 

v jednotlivých oblastech podle hustoty osídlení, typů a četností moţných rizik tak, aby 
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dojezdová doba byla 10 aţ 20 minut od přijetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou. Měla 

by být zohledněna i existence míst, kde dochází ke shromaţďování většího počtu osob. 

V zákoně se mluví i o výjimečných případech (tzv. vyšší moci), kdy se maximální dojezdová 

doba nemusí dodrţet, ale které nejsou přesně stanoveny. To by mohlo pro posádky ZZS 

představovat problém při řešení případných soudních sporů. 

Přeshraniční spolupráce zde není upravena vůbec, jelikoţ se tento problém v současné 

době řeší na úrovni Evropské unie – Směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování 

práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, která bude po schválení převedena do právního 

řádu České republiky. 
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1 Rešerše 

Při práci na diplomové práce jsem pouţila dokumenty, zákony a další příspěvky 

vztahují se k tématu plošného pokrytí zdravotní záchrannou sluţbou. 

 

a) Armáda České republiky : Vojenské újezdy a výcviková zařízení. In Stručně o České 

republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu. Praha : Ministerstvo obrany 

ČR - Agentura vojenských informací a sluţeb, 2005. s. 112. 

Charakteristika České republiky, její historie, státní zřízení, rozdělení, obyvatelstvo 

apod. Dále pak představení Armády ČR a s ní související výcviková zařízení vojenských 

újezdů. 

 

b) PAŢITNÝ, Peter; SZALAY, Tomáš; VALENTOVIČ, Martin. Optimalizácia 

rozmiestnenia staníc a počtu posádok rýchlej záchrannej služby. 2004 : Ţilina, 2004. 33 s. 

Představení modelu, jeho algoritmů a výsledků slouţících k optimalizaci rozmístění 

stanic a počtu posádek rychlé záchranné sluţby na Slovensku.  

 

c) ŠENOVSKÝ, Michail; ADAMEC, Vilém; HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný 

záchranný systém. 2. vydání. Ostrava : Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 

2007. 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. 

Text popisující základy koordinace záchranných likvidačních prací, postavení a úkoly 

základních a ostatních sloţek Integrovaného záchranného systému, další opatření v rámci 

tohoto systému. 
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Seznam zkratek 

 

ČR Česká republika 

JPO Jednotka poţární ochrany 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

LSPP Lékařská sluţba první pomoci 

LZS Letecká záchranná sluţba 

MSK Moravskoslezský kraj 

MZd ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NL Nebezpečná látka 

PNP Přednemocniční neodkladná péče 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

RV Rendez - vous 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

ÚSZS Územní středisko záchranné sluţby 

ZZS Zdravotnická záchranná sluţba 

ZZS SR Zdravotní záchranná sluţba Slovenské republiky 
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2 Základní pojmy 

V celé práci se budou objevovat pojmy, jeţ je potřeba specifikovat v jedné z prvních 

kapitol. 

 

Plošné pokrytí území 

Rozmístění a počet výjezdových základen zdravotnické záchranné sluţby na území 

krajů a území hlavního města Prahy. 

 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná sluţba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou 

péči. 
1
 

 

Přednemocniční neodkladná péče 

Přednemocniční neodkladná péče je péče o postiţené na místě vzniku jejich úrazu 

nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření poskytovaná 

při stavech, které: 

a) bezprostředně ohroţují ţivot postiţeného, 

b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 

c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 

d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 

e) působí změny v chování a jednání postiţeného, ohroţují jeho samotného nebo jeho 

okolí. 
2
 

 

Výjezdová základna 

Místo, odkud vyjíţdí výjezdová skupina k zásahu, a to na pokyn zdravotnického 

operačního střediska. 

 

Dostupnost zdravotnické záchranné služby 

Je dána dojezdovou dobou výjezdové skupiny k pacientovi, a to od okamţiku převzetí 

pokynu k výjezdu. 

 

                                                 

1
 § 1 odst. 1 vyhlášky č. 434/1992 Sb. 

2
 § 1 odst. 2 vyhlášky č. 434/1992 Sb. 
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Rychlá zdravotnická pomoc 

Nejméně dvoučlenná posádka, sloţená z řidiče – záchranáře nebo středního 

zdravotnického pracovníka. 
3
 Odborná způsobilost k výkonu povolání řidiče ZZS je zajištěna 

dle §35 zákon č. 96/2004 Sb. 
4
 

 

Rychlá lékařská pomoc 

Nejméně tříčlenná posádka, jejímiţ členy jsou osoby stejné jako v osádce RZP a lékař, 

který je zároveň vedoucím skupiny. 
5
 

 

Letecká záchranná služba 

Zdravotnická část posádky je nejméně dvoučlenná ve sloţení pilot, lékař a střední 

zdravotnický pracovník.
6
 

 

Systém Rendez – vous 

Víceúrovňový potkávací systém jako způsob organizace výjezdových skupin stanovišť 

záchranné sluţby, kdy na místo dorazí jako první skupina RV (řidič – záchranář + lékař), aţ 

poté skupina RZP. V případě potřeby převozu do zdravotnického zařízení, toto zajistí skupina 

RZP, vozidlo s lékařem je volné. 
7
 

 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. 
8
 

 

Krizová situace 

Je mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohroţení státu. 
9
 

                                                 

3
 §6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 434/1992 Sb. 

4
 Zákon č. 96/2004 Sb. 

5
 §6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 434/1992 Sb. 

6
 §6 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 434/1992 Sb. 

7
 Středočeští záchranáři přecházejí na systém Randez – vous [online]. 2009. [cit.2011-02-26]. Dostupný z 

WWW: <http://www.regiony24.cz/16-69395-stredocesti-zachranari-prechazeji-na-system-rendez-vous>. 

8
 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. 

9
 § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. 

http://www.regiony24.cz/16-69395-stredocesti-zachranari-prechazeji-na-system-rendez-vous
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3 Představení ZZS 

Na úvod se seznámíme s prvními pokusy o organizaci zdravotnické záchranné sluţby, 

které vedly aţ k jejímu současnému pojetí. Zde je vidět, jak se v posledních dvou stoletích 

vyvíjela a jak se změnil stav po aplikaci zákona o krajích. Představena bude i související 

legislativa od šedesátých let minulého století. 

3.1 18. až 20. století 

Jiţ při korunovační slavnosti Františka II. (král uherský a český, císař rakouský a 

později císař Svaté říše římské národa německého) v roce 1792 byla zřízena pohyblivá 

stanoviště lékařů, ranhojičů a porodních bab. 

Za první náznak zdravotnické záchranné sluţby můţeme povaţovat Praţský 

dobrovolný sbor ochranný, jeţ vznikl roku 1857 na popud ředitele Policie praţské – barona 

Páumanna. Cílem bylo: „Ochrániti, co jest ochrany hodno, zachránit v každém druhu 

nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů dobrovolně, neohroženě a nezištně.“ 

Tento sbor byl sloţen z 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí (pouze tři byli zdravotníky), 

označeni byli červeno-bílou stuhou na levé paţi, později sborovým odznakem. V roce 1890 

vznikla nepřetrţitá sluţba, schváleny první stanovy a získány první dopravní prostředky. 

Do konce druhé světové války zastával roli zdravotnické záchranné sluţby Český 

červený kříţ, hasičské spolky a Sokol. V 50. letech minulého století státní správa postupně 

vybudovala síť zdravotnických zařízení, lékařů a zdravotnických pracovníků – lékařskou 

sluţbu první pomoci. 

Později vznikají první zdravotnické záchranné sluţby: ZZS Rokycany (1. 10. 1966); 

ZZS Plzeň (1974); ZZS Příbram (1976); Klatovy (1976); Karlovy Vary (1977); Pardubice 

(1977); Valašské Meziříčí (1978); Zlín (1979); Uherské Hradiště (1979); Hradec Králové 

(1980); Domaţlice (1988) a další. 

Dalším přelomem bylo vydání vyhlášky MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické 

záchranné sluţbě. Důleţitým paragrafem této vyhlášky byl § 3, odst. 2, jeţ říká: „Síť 

územních středisek a zařízení musí být organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost 

přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy 

s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele.“ V roce 1993 začíná fungovat 10 územních 

středisek s posádkami RLP a LSPP, vznikají oblastní výjezdové skupiny RLP (okresní 

působnost a financování). 
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S přijetím zákona o krajích 
10

, došlo ke změně působnosti, a to jak samostatné, tak i 

přenesené. Právě ve vztahu k zdravotnictví vykonává působnost přenesenou (výkon státní 

správy přenesen na kraj). 

K 1. lednu 2003 vzniklo 14 krajských územních středisek záchranné sluţby (ÚSZS), o 

rok později přešla všechna okresní střediska pod přímé vedení ÚSZS v daném kraji. 
11

 

 

3.2 Současnost ZZS 

Společně s Hasičským záchranným sborem ČR, jednotkami poţární ochrany 

zařazenými do plošného pokrytí a Policií ČR tvoří zdravotnická záchranná sluţba základní 

sloţky Integrovaného záchranného systému. 
12

 Tyto sloţky zajišťují nepřetrţitou pohotovost 

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě 

mimořádné události. Za tímto účelem rozmisťují své síly a prostředky po celém území ČR. 
13

 

Koordinaci územních středisek ZZS zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví. 
14

 

 

3.3 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 

Územní středisko záchranné sluţby je příspěvkovou organizací zřízenou krajem. Sídla 

ÚSZS se nachází v krajských městech. 

Činnosti ÚSZS ve standardních situacích: 

- koordinace všech článků PNP ve spádové oblasti, 

- provozování výjezdových skupin RPL a RZP, 

- provozování letecké záchranné sluţby, 

- provozování dopravní zdravotní sluţby při akutních transportech, 

- zajišťování součinnosti ZZS v rámci IZS, 

- repatriace zraněných do a ze zahraničí, 

- další činnosti související se zajišťováním PNP. 

 

 

                                                 

10
 Zákon č. 129/2000 Sb. 

11
 Historie zdravotnické záchranné sluţby v ČR [online]. 2010. [cit.2011-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/historie-zdravotnicke-zachranne-sluzby-v-cr-451490>. 

12
 § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 

13
 § 4 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb. 

14
 § 8 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. 

http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/historie-zdravotnicke-zachranne-sluzby-v-cr-451490
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Činnosti ÚSZS v nestandardních situacích: 

- provozování ordinace lékařské pohotovostní sluţby, 

- zajišťování součinnosti se zdravotnickými zařízeními praktických lékařů, 

- na základě akreditace MZd ČR zabezpečují další vzdělávání a doškolování pracovníků 

v oblasti PNP a zdravotnické dopravy. 

 

Činnosti ÚSZS při mimořádných situacích: 

- řešení krizových situací regionálního charakteru ve svém spádovém území, 

- v případě nastalé krizové situace vzniklé na území jejich regionu, jejichţ následky však 

přesahují regionální charakter 

- přímo řídí ředitele středisek záchranné sluţby, 

- spravují regionální sklady rezerv ve zdravotnictví, 

- jsou členy orgánů krizového řízení na regionální úrovni, 

- jsou odpovědni za zajištění péče o postiţené a za tímto účelem spolupracují se 

subjekty hospodářské mobilizace, 

- zabezpečují svou činnost za pouţití všech prostředků ÚSZS, včetně LZS a 

koordinují ji ve spolupráci s traumatologickými centry, transfuzními stanicemi a 

lůţkovými zařízeními v působnosti svého regionu; současně spolupracují 

s občanskými sdruţeními, které se zabývají obdobnou problematikou - Horská 

sluţba, Vodní záchranná sluţba, 

- řeší další úkoly související se zabezpečením PNP v mimořádných situacích. 
[3]

 

 

ÚSZS MSK (viz obr. 1) bylo zaloţeno 1. ledna 2004 v souvislosti s přijetím zákona o 

krajích. Vzniklo sloučením Územního střediska záchranné sluţby Ostrava a zdravotnických 

záchranných sluţeb Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Rozmístění 

výjezdových stanovišť v kraji viz. Příloha č. 1. Spádová oblast má 5 427 km
2
, 300 obcí a 

měst, 1,25 milionu obyvatel. 
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Obrázek 1: Moravskoslezský kraj 
15

 

 

 

Padesát čtyři posádek zabezpečuje dvacet čtyři hodin denně přednemocniční 

neodkladnou péči (intenzivní léčebnou, resuscitační) pacientům ohroţeným na ţivotě nebo 

zdraví. Tři čtvrtiny událostí tvoří onemocnění interního charakteru, zbytek dopravní nehody, 

úrazy a další stavy. Dále zajišťují sekundární transporty (převozy pacientů ke specializované 

péči, doprava transplantátů, dárců a příjemců orgánů, přeprava neakutních pacientů). 
16

 

V kraji se nachází 484 zdravotnických zařízení a nemocnic, jejichţ úroveň je 

hodnocena jako vysoká, stejně jako ZZS kraje. 
17

 

 

                                                 

15
 Moravskoslezský kraj [online]. 2010. [cit.2011-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Moravskoslezsk%C3%

BD_kraj_-_poloha_na_map%C4%9B>. 

16
 Územní středisko zdravotní záchranné sluţby [online]. 2010. [cit.2011-02-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?mainhref=informace>. 

17
 Zdravotnictví [online]. 2010. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW:  

<http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/zdravotnictvi.html>. 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj_-_poloha_na_map%C4%9B
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj_-_poloha_na_map%C4%9B
http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?mainhref=informace
http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/zdravotnictvi.html
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3.4 Legislativa 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje hlavní zásady  péče o zdraví lidu, podmínky pro poskytování zdravotnických 

sluţeb, vymezuje její druhy a formy, práva a povinnosti fyzických a právnických osob a 

pracovníků ve zdravotnictví, druhy a úkoly zdravotnických zařízení, materiální zabezpečení, 

vědu a výzkum, postavení ministerstva zdravotnictví. 

 

Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 

LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku ČR. 

Článek 31: Kaţdý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které 

stanoví zákon. 

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah a podmínky, za nichţ je na základě 

tohoto zákona zdravotní péče poskytována, dále pojistné, práva a povinnosti plátců a 

pojištěnců, podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady, zdravotní pojišťovny, pokuty 

a přiráţky k pojistnému, síť zdravotnických zařízení. 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při 

zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichţ se uskutečňuje jejich předávání do 

jiných států. 

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Ve věcech zdravotnictví vykonávají kraje přenesou působnost. 

 

Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

Vymezuje integrovaný záchranný systém, sloţky IZS a jejich působnost. 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdější předpisů 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc. 

 

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona 228/2005 Sb. 

Zákon upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů lidského 

původu prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče. 

 

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

Prováděcí předpis k zákonu č. 20/1966 Sb., vymezuje úkoly ZZS, stanoví soustavu 

zařízení a pracovišť, jejich vnitřní členění, pravidla řízení. 

 

Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení 

zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

Prováděcí předpis k zákonu č. 20/1966 Sb., vymezuje věcné a technické poţadavky na 

vybavení ZZS. 

 

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 

Prováděcí předpis k zákonu č. 20/1966 Sb., upravuje náleţitosti a způsob vedení 

zdravotnické dokumentace ZZS. 

 

Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě 

Zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné sluţby, práva a 

povinnosti poskytovatele ZZS, povinnosti poskytovatelů lůţkových zdravotních sluţeb, 

podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele na řešení krizových situací a výkon 

veřejné správy v oblasti ZZS. 
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4 Varianty plošného pokrytí 

S plošným pokrytím se můţeme setkat i jinde, například u JPO nebo v jiných zemích, 

kde se sluţba PNP také poskytuje. 

4.1 Plošné pokrytí JPO 

Plošným pokrytím území kraje jednotkami poţární ochrany se rozumí rozmístění 

jednotek poţární ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. Jednotky poţární 

ochrany se rozmisťují na základě nařízení orgánu kraje vydaného podle § 27 odst. 1 písm. c). 

Hasičský záchranný sbor kraje a na území hlavního města Prahy Hasičský záchranný sbor 

hlavního města Prahy zabezpečuje podklady pro vydání nařízení orgánů kraje. 
18

 

Po vyhlášení poplachu vyjíţdějí z místa své dislokace nejpozději: do 2 minut 

(jednotky sloţené výlučně z hasičů z povolání), do 10 minut (jednotky sloţené výlučně 

z hasičů, kteří nevykonávají sluţbu v jednotce jako své zaměstnání) nebo do 5 minut 

(jednotky sloţené z hasičů výše uvedených). 
19

 

 

Řešení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany 

Za účelem plošného pokrytí se stanoví stupeň nebezpečí území obce - Kc. Ten se 

stanoví dle vzorce: Kc = Ko + Kui + Kz, kde: 

- Ko … kritérium počtu obyvatel, 

- Kui … kritérium charakteru území, 

- Kz … kritérium zásahů. 
20

 

Hodnoty jednotlivých kritérií jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Podle stupně nebezpečí určené dle výše uvedeného vzorce bude území obce  

zabezpečeno poţadovaným počtem sil a prostředků dle tabulky 2. 

 

                                                 

18
 §1 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

19
 §10 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

20
 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 247/2001 Sb. 
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Tabulka 2: Plošné pokrytí JPO 

stupeň 

nebezpečí 

obce 

kategorie 

nebezpečí obce 

doba dojezdu, mnoţství sil a prostředků JPO na 

místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 minut, další 1 JPO do 10 minut 

B 1 JPO do 7 minut, další 2 JPO do 10 minut 

II 
A 2 JPO do 10 minut, další 1 JPO do 15 minut 

B 1 JPO do 10 minut, další 2 JPO do 15 minut 

III 
A 2 JPO do 15 minut, další 1 JPO do 20 minut 

B 1 JPO do 15 minut, další 2 JPO do 20 minut 

IV A 1 JPO do 20 minut, další 2 JPO do 25 minut 

 

4.2 Pokrytí ZZS na Slovensku 

Stejně jako v ČR, tak i na Slovensku, spadá ZZS pod Ministerstvo zdravotnictví 

Slovenské republiky. Legislativně je ukotvena v zákoně č. 579/2004 Z.z., o zdravotní 

záchranné sluţbě a o změně a doplnění některých zákonů“. Dle §1: „Zdravotní záchranná 

sluţba je poskytování neodkladné zdravotní péče osobě ve stavu, při kterém je bezprostředně 

ohroţen její ţivot nebo zdraví a osoba je odkázána na poskytnutí pomoci.“ 
21

 Taktéţ je jednou 

ze základních sloţek integrovaného záchranného systému. 
22

 

Podobnost je vidět i u sloţení výjezdových skupin ZZS. Rychlá lékařská pomoc – 

lékař, zdravotnický záchranář, zdravotnický pracovník - řidič; rychlá zdravotnická pomoc – 

zdravotnický pracovník, zdravotnický pracovník – řidič; zásahová skupina rychlé lékařské 

pomoci s vybavením mobilní intenzivní jednotky upravené i pro převoz inkubátoru – lékař, 

zdravotnický záchranář, zdravotnický pracovník – řidič; zásahová skupina rychlé lékařské 

pomoci pro transport inkubátoru – lékař, sestra, zdravotnický pracovník – řidič; zásahová 

skupina letecké záchranné zdravotní sluţby – lékař, zdravotnický pracovník, pilot; zásahová 

skupina vodní záchranné sluţby – lékař, zdravotnický pracovník, řidič plavidla. 
23

 

                                                 

21
 §1 zákona č. 579/2004 Z.z. 

22
 §8 odst. 1 zákona č. 129/2022 Z.z. 

23
 Příloha č. 3 k výnosu č. 10548/2009 – OL, podrobnosti o zdravotní záchranné sluţbě 
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Řešení plošného pokrytí 

Poskytovatel ZZS je povinnen zřídit v zásahovém obvodě určeném v povolení na 

provozování ambulance ZZS: 

a) zásahové středisko tak, aby zabezpečil výjezd ZZS do jedné minuty od přijetí pokynu 

koordinačního střediska nebo operačního střediska ZZS, přičemţ výjezd ambulance 

letecké záchranné sluţby se řídí zvláštním předpisem, 

b) stanice ZZS v sídlech ustanovených ministerstvem zdravotnictví všeobecně závazným 

právním předpisem. 
24

 

 

Kdyţ se na Slovensku snaţili optimalizovat plošné pokrytí ZZS, měli dvě moţnosti: 

a) zohlednit časovou dostupnost jakéhokoliv bodu na silniční síti do 10 minut (později se 

tato doba zvýšila na 15 minut), 

d) minimalizovat počet budov ZZS (musí se však zohlednit některá kritéria – hustota 

obyvatelstva, praxe). 

Pro vytvoření modelu byly pouţity 4 algoritmy, z nichţ pouze jeden z nich vyhovoval 

jak efektivností, tak finančním moţnostem. 
25

 

Na základě připomínkového řízení byla přijata vyhláška k zákonu č. 579/2004 Z.z., 

která opravuje rozmístění základen pozemní, letecké a vodní ZZS a jejich zásahová území. 
[2]

 

 

 

Důvodem vloţení této kapitoly bylo ukázat, ţe pojetí plošného pokrytí můţe chápat 

kaţdý stát, dokonce kaţdá sloţka IZS, jinak. Záleţí na tom, jaké proměnné a jaký postup si 

zvolí. 

                                                 

24
 §5 odst. 1, písm. a) zákona č. 579/2004 Z.z. 

25
 Viz. Příloha č. 3 - Algoritmy pro určení plošného pokrytí ZZS na Slovensku 
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5 Kritéria pro plošné pokrytí 

Abychom dokázali zajistit pokrytí maximálního rozsahu území kraje, je potřeba 

rozhodnout, která kritéria budou důleţitá pro umístění výjezdových základen ZZS. V této 

kapitole jsou uvedeny moţnosti, ze kterých je moţné vybrat. 

5.1 Demografická situace 

a) počet obyvatel - na území Moravskoslezského kraje ţilo ke dni 1. ledna 2010 celkem 

1 247 373 obyvatel. 
26

 Na geografické mapě MSK (viz obr. 4) je vidět rozmístění měst 

v kraji a počet jejich obyvatel, 

b) věkové rozloţení obyvatelstva - průměrný věk je 40,4 let, 

c) migrace obyvatelstva, 

d) zdravotní stav obyvatelstva. 

 

 

Obrázek 2: Geografická mapa MsK 
27

 

                                                 

26
 Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2010 [online]. 2010. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/06003C3DD6/$File/13011001.pdf >. 

27
 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje [online]. 2009. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/kapitola/801011-09-2009-18 >. 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/06003C3DD6/$File/13011001.pdf
http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/kapitola/801011-09-2009-18


 

25 

5.2 Charakter území 

a) geografické členění 

- MSK se nachází na severovýchodě republiky, má 5 427 km
2
, skládá se z šesti 

dřívějších okresů (Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava - město). 

Nachází se zde 5 statutárních měst (Frýdek – Místek, Havířov, Karviná, Ostrava, Opava), 35 

měst, 3 městyse a 256 obcí, 

- na západě je lemován Hrubým Jeseníkem, na východě a jihovýchodě 

Moravskoslezskými Beskydy, na jihozápadě Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy (viz obr. 

5). Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Jeseníky a Poodří zde zabírají rozlohu téměř 2 000 

km
2
. Krajem protékají řeky Odra, Opava, Ostravice, Olše a další. 

28
 

 

b) klimatické podmínky 

- počasí – závisí na atmosférickém proudění (severovýchodní – stálá a mrazivá zima, 

suché a horké léto; jiţní – výrazné oteplení ve všech ročních obdobích; atlantické – 

nejméně stálé, avšak nejčastější počasí), 

- podnebí – mírné se střídáním čtyř ročních období, průměrná teplota v létě 20°C, 

v zimě 0°C, sráţkový úhrn 650 – 1 500 mm. 
29

 

 

Obrázek 3: Mapa pohoří ČR 
30

 

                                                 

28
 Geografické informace [online]. 2010. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/geograficke_informace.html>. 

29
 Počasí a podnebí [online]. 2010. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/pocasi_a_podnebi.html>. 

http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/geograficke_informace.html
http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/pocasi_a_podnebi.html
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5.3 Silniční síť 

a) hustota a rozloţení 

- k 1. 1. 2010 bylo v MSK celkem 3 428, 070 km silnic a dálnic (53,533 km dálnic, 32, 001 

km rychlostních komunikací, 3 342,536 km silnic I., II. a III. třídy), 1 586 mostů, 155 

ţelezničních přejezdů a 2 tunely 
[4]

, k tomuto lze započítat i existující systém Městské 

hromadné dopravy, 

 

b) kvalita – dokončení dálnice D47 (D1), rekonstrukce dalších komunikací tvořících páteřní 

síť kraje a s tím související nedostatečná technická úroveň komunikací II. a III. třídy, 

snaha o zlepšení technického stavu a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – 

modernizace a výstavba silnic, obchvaty měst, modernizace křiţovatek. 

 

Rozloţení silniční a dálniční sítě viz. Příloha č. 4. 

 

5.4 Rozmístění lůžkových zdravotnických zařízení 

V MSK je celkem 30 lůţkových zdravotnických zařízení, viz. Příloha č. 5. 

 

5.5 Kritérium počtu výjezdů 

Jak je vidět v níţe uvedeném rozpisu počtu výjezdů, tento počet se neustále zvyšuje. Je 

potřeba zjistit, zda je toto ovlivněno špatnou dostupností některých míst zásahového území, 

stavem ţivotního prostředí nebo ţivotním stylem obyvatelstva v kraji, jeţ můţe negativně 

ovlivňovat zdraví. 

Počty výjezdů ZZS: 

- rok 2006 - více neţ 83 000, 

- rok 2007 – cca 87 025, 

- rok 2008 – cca 90 397, 

- rok 2009 – cca 95 550, 

- rok 2010 – cca 97 178. 

 

                                                                                                                                                         

30
 České výlety [online]. 2010. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceskevylety.cz/oblasti.php?o=17>. 

http://www.ceskevylety.cz/oblasti.php?o=17
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5.6 Kritérium rizika území 

V kraji existují 3 základní druhy rizik, a to ţivelní pohromy (přírodní mimořádné 

události), antropogenní (technické a technologické) havárie a další rizika. 

a) Ţivelní pohromy 

- geografická rizika (lesní poţáry, lavinová nebezpečí, povodeň, zvláštní povodeň, 

zemětřesení, sesuv zeminy, únik methanu), 

- klimatická rizika (přívalové a dlouhotrvající deště, bouřková činnost, sněhové 

kalamity). 
31

 

b) Antropogenní havárie 

- hromadné ţelezniční nehody, 

- hromadné silniční nehody, 

- úniky NL ze stacionárních zařízení, 

- úniky radioaktivních látek, 

- úniky NL při potrubní přepravě, 

- letecké havárie. 
32

 

c) Další rizika 

- společenská a sociální ohroţení (terorismus, organizovaný zločin, migrační vlny), 

- zvláštní rizika, (výškové budovy a podzemní stavby, skládky nebezpečného odpadu, 

ohroţení vodních zdrojů, rizika rozvojových nebo útlumových ekonomických 

programů), 

- rizika vyplývající z kulturních a historických podmínek. 
33

 

 

5.7 Vojenská zařízení 

Na rozhraní Olomouckého a Moravskoslezského kraje se nachází vojenský újezd 

Libavá. Státní správu na tomto území vykonává újezdní úřad vojenského újezdu, v čele stojí 

přednosta újezdního úřadu. 
[1] 

                                                 

31
 Ţivelní pohromy [online]. 2011. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.77>. 

32
 Antropogenní havárie [online]. 2011. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.78>. 

33
 Další rizika [online]. 2011. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.79>. 

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.77
http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.78
http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.79
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6 Analýza stávajícího stavu ZZS v MSK 

Analýzu stávajícího stavu jsem provedla pomocí SWOT analýzy, jeţ je vysoce 

efektivní metoda pro zjištění a zhodnocení současného stavu, moţnosti dalších změn, rizik a 

dalších kroků pro zlepšení a zajištění vyšší spolehlivosti řešeného stavu. 

 

Tato analýza je rozdělena do čtyř základních skupin: 

1. silné stránky (Strengths) – zdroje, dovednosti, pozitivní potenciál uvnitř procesu ve 

srovnání se stávajícím stavem, které jsou výhodné pro danou situaci, 

2. slabé stránky (Weaknesses) – vnitřní slabiny, omezení, nedostatky a další kritéria 

negativně ovlivňující stávající stav, 

3. příleţitosti (Opportunities) – vnější zásah, jeţ můţe mít kladný vliv na řešený problém, 

4. hrozby (Threats) – moţné vnější negativní dopady na řešený problém. 

 

Tabulka 3: SWOT analýza 

silné stránky slabé stránky 

- nepřetrţité zabezpečení neodkladné péče 

- kvalitní lékařské a ošetřovatelské týmy 

- dobrá dostupnost přednemocniční neodkladné 

péče na většině území 

- GPS - snadnější navigace v terénu 

- dobré fungování v rámci IZS 

- středisko společné pro všechny sloţky IZS - 

integrované bezpečnostní centrum 

- Městská záchranná sluţba Ostrava 

- sjednocení územních středisek 

- pravidelná obnova vozového parku 

- otevření nové základny ZZS (Vrbno pod 

Pradědem) 

- existence nemocnic a odborných léčebných 

ústavů na území celého kraje 

- minimální rozestavěnost v kraji 

 

- v horských a podhorských oblastech kraje 

dostupnost na hranici 15 minutového limitu 

- při špatných klimatických podmínkách se 

dostupnost zhoršuje 

- stále se zvyšující počet výjezdů 

- dlouhodobý nedostatek kmenových lékařů 

- rizikové povolání 

- mzdy záchranářů menší neţ nemocničních 

lékařů 

- finančně nákladná výstavba nových základen 

- špatný stav ţivotního prostředí 
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příležitosti hrozby 

- koordinace činnosti územního střediska 

záchranné sluţby kraje s územními středisky 

okolních krajů, příp. i sousedních států 

- spojování pracovišť základních sloţek IZS 

- kontinuální vzdělávání zaměstnanců v oboru, 

zejména středního zdravotnického personálu 

- absolventi zdravotnických škol 

- vícezdrojové financování 

- vzdělávání a informování veřejnosti 

- personální zabezpečení sluţeb – problematika 

mzdových nároků zaměstnanců, lékaři na 

zkrácený úvazek, práce v ambulanci 

- velké procento externích zaměstnanců 

pracujících na dohodu o provedení práce 

- sníţení rozpočtu 

- zvyšující se cena PHM 

- nedostačující legislativa – chybí samostatný 

zákon upravující činnost zdravotnických 

záchranných sluţeb 

- odchod obyvatelstva do okrajových oblastí 

spádových území 

 

Z provedené analýzy lze vyčíst, ţe úroveň sluţby v kraji je na velice vysoké úrovni. 

Toto je podporováno spoluprací s ostatními sloţkami IZS, příleţitostmi spolupráce s okolními 

kraji, zvyšováním úrovně technického vybavení, ale i příchodem nových absolventů 

zdravotnických oborů. Je také důleţité zajistit pravidelnou přípravu a školení pracovníků a 

připravenost samotných obyvatel kraje. Vše je dále ovlivněno jak přírodními, tak i 

společenskými činiteli. Jsou to rychle se měnící klimatické podmínky, práva a povinnosti 

zasahujících záchranářů, mzdové náklady, ale také zvyšující se počet výjezdů, cena 

pohonných hmot a další. 

 

Pro ověření a upřesnění těchto poznatků, jsem provedla průzkum mezi pracovníky 

zdravotnické záchranné sluţby a poloţila jim několik otázek týkajících se současného stavu 

(Dotazník viz. Příloha č 8). Dotázanými byli lékaři/lékařky, řidiči - záchranáři, ale i zdravotní 

sestry, slouţící na částečný úvazek u ZZS (15 muţů, 9 ţen). 

Po shrnutí provedeného průzkumu jsem zjistila, ţe většina dotázaných má přehled o 

aktuálním dění ve zdravotnictví, a také si myslí, ţe by mělo dojít k úpravě legislativy. I podle 

nich je důleţité vloţit do této zdravotnické sluţby finance, mají však odlišný názor v tom, do 

kterých míst. Podle jejich názoru by se měly peníze rozdělit na mzdy zaměstnanců, vybavení 

nebo ozdravné pobyty. Dále potřebují definovat pravomoci, co přesně mohou a co by mohlo 

vést k soudním sporům. V souvislosti s tímto jsme se bavili o „případech hodných zvláštního 

zřetele“. Pro ně je toto příliš obecná definice a můţe se těţko posuzovat. Oni sami mohou 

situaci posoudit nesprávně a můţe dojít k ohroţení ţivota pacienta nebo jich 
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samotných. I interval 10 – 20 minut dojezdu na místo zásahu se zdá jako dobrý návrh. Někdy 

bylo patnáctiminutové rozhraní na hranici jejich moţností, hlavně v okrajových místech 

spádových území. 
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7 Řešení situace 

Povinné vybavení pracovišť zdravotnické záchranné sluţby je uvedeno ve vyhlášce 

51/1995 Sb., o technických a věcných poţadavcích na vybavení zdravotnických zařízení. 

Vybavení dle výše uvedené vyhlášky je však jen nutné minimum a ve většině případů je toto 

vybavení mnohem obsáhlejší a vnitřek vozu je dále upravován tak, aby zajistil co 

nejpřehlednější uloţení zdravotnických zařízení a potřeb. V tomto případě se jedná se o další 

bezpečnostní prvky, které zajistí spolehlivější ovládání vozidla za nepříznivého počasí, 

ochranu vozidla v případě dopravní nehody, velký prostor a kvalitní osvětlení uvnitř vozu pro 

případ nutnosti ošetření na místě zásahu nebo během přepravy do zdravotnického zařízení. 

Abychom dokázali srovnat stávající stav s tím, který by nastal po schválení zákona, 

bylo by vhodné spočítat, jaké finanční náklady by tato změna s sebou přinesla. 

K zajištění maximálního pokrytí kraje ZZS, bylo by třeba zřídit 4 další výjezdové 

základny (stávající stav a plánovaný stav rozmístění středisek ZZS v ČR, viz příloha č. 5 
34

 a 

příloha č. 6 
35

). 

Jedna z plánovaných výjezdových základen ZZS, a to ve Vrbně pod Pradědem, 

s posádkou RZP byla uvedena do provozu začátkem tohoto roku s tím, ţe v současné době 

sídlí v pronajatých prostorách lékárny do doby, neţ bude dokončena přestavba bývalého 

Automotoklubu Vrbno.
36

 

 

Jako základ pro jakoukoliv výstavbu je nutné zakoupit pozemek blízko centra obce 

nebo zrekonstruovat stávající budovu. Jelikoţ volných ploch v centrech měst je všeobecně 

málo, budeme uvaţovat rekonstrukci. Její věcné a technické vybavení, dopravní prostředky. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34
 Příloha č. 6 – Stávající stav rozmístění základen ZZS 

35
 Příloha č. 7 – Plánovaný stav rozmístění základen ZZS 

36
 Záchranářům přibude další výjezdové staveniště [online]. 2011. [cit.2011-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=21232>. 

 

http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=21232
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Tabulka 4: Propočet financování 

 obsah cena (v tisících Kč) 

budova 

pořizovací cena nemovitosti, 

rekonstrukce (příprava, realizace), 

věcné a technické vybavení, spojovací 

zařízení 

20 000 

dopravní prostředky 

technické vybavení, přístrojová 

technika, pomůcky, nástroje, 

spotřební materiál, léky a infuzní 

roztoky 

2 800 – 3 800 

(vozidlo RLP/RLP ) 

1 700 - 2 500 

(vozidlo RV) 

 

Pokud víme, ţe výstavba jedné kompletně zařízené výjezdové základny bude stát cca 

25 milionů korun, pak 48 základen vyjde na 1,2 miliardy korun. Stát by podle vládního 

návrhu zákona vyčlenil ze svého rozpočtu pouze 250 milionů korun, a zároveň na jednu 

základnu poskytne maximálně 5 milionů korun, coţ je 20% z celkových nákladů. V této chvíli 

vyvstává otázka, zda jsou kraje schopné uvolnit, z uţ tak dost napnutých rozpočtů, 20 milionů 

korun na jednu jedinou základnu. 

I kdyţ víme, kolik by stálo vybudování nových základen ZZS, musíme si uvědomit, ţe 

jsou zde další provozní náklady, se kterými jsem nepočítala, ale na které nemůţeme 

zapomenout. 

Jsou to: 

- mzdové náklady (lékaři, zdravotníci, úklidová firma), 

- spotřební materiál, zdravotnický materiál, léky, 

- pohonné hmoty, údrţba vozidel, 

- energie (elektřina, voda, teplo), 

- údrţba, opravy a obnova spojovací techniky, vybavení budov, vozového parku, 

- ostatní sluţby (školení, očkování, telefony, poštovné). 

 

Analýzu současného stavu Zdravotnické záchranné sluţby v Moravskoslezském kraji 

ukázala, co by s sebou změna vyţadující zřizování nových výjezdových základen 

zdravotnické záchranné sluţby přinesla. Peníze, jeţ by musely kraje uvolnit ze svých rozpočtů 

jsou natolik vysoké, ţe tato změna zřejmě nebude moţná. I kdyby se tyto peníze našly, stále 

tady budou místa, na která se nebude moţné v daném časovém intervalu dostat. Dále zůstávají 
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i neustále se zvyšující provozní náklady. Příkladem je stále se zvyšující cena pohonných 

hmot, energií nebo zvyšování mzdových nákladů na zaměstnance. 

Jako příznivější bych viděla spojování operačních středisek a stanovišť základních 

sloţek IZS  z důvodu lepší koordinace a spolupráce během společných zásahů a také předání 

přijatých tísňových hovorů mezi pracovníky operačních středisek dalších sloţek. Sníţily by se 

tak náklady na provoz jednotlivých středisek, čas nutný k předání informací a koordinaci. 

Jako další moţnost bych viděla i umoţnění financování této sluţby i z jiných zdrojů (finanční 

a věcné dary spádových obcí, právnických a podnikajících fyzických osob). 

Je pravda, ţe se měla aktualizovat dnes jiţ zastaralá legislativa, ale otázka plošného 

pokrytí by se tak razantně měnit neměla. Současné rozmístění výjezdových základen je podle 

dotázaných osob pracujících v tomto oboru vyhovující a finanční prostředky by se měly 

rozdělit jinak. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo rozebrat stávající stav zdravotnické záchranné sluţby, porovnat 

změny, jeţ nastanou se schválením vládního návrhu zákona a poukázat na nedostatky s tímto 

návrhem spojené. 

Ve své práci jsem představila zdravotnickou záchrannou sluţbu od jejích počátků na 

konci 18. století aţ po současnost, Územní středisko zdravotnické záchranné sluţby 

Moravskoslezského kraje a související legislativu. Porovnala jsem plošné pokrytí 

s Hasičským záchranným sborem ČR a Zdravotnickou záchrannou sluţbou na Slovensku. Po 

té jsem poukázala na kritéria, jeţ by se měla zváţit při plánování plošného pokrytí. 

A nakonec jsem provedla analýzu současného stavu Zdravotnické záchranné sluţby 

v Moravskoslezském kraji a v kapitole Řešení situace představila, co by s sebou změna 

vyţadující zřizování nových výjezdových základen zdravotnické záchranné sluţby přinesla. 

Přílohy této práce tvoří seznamy výjezdových základen a lůţkových zdravotnických 

zařízení v kraji. Dalšími přílohami jsou podklady pro plošné pokrytí JPO a ZZS SR. Dále 

mapy se současnými a plánovanými stavy rozmístění základen pro zjištění umístění nových 

ZZS a porovnání změn se současným stavem. Poslední přílohou je dotazník, který jsem, 

pouţila pro zjištění informovanosti a názorů pracovníků u ZZS. 
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