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1 Úvod 

 Oblast zdravotnictví je jednou z hlavních programových priorit Vlády ČR. Jejím cílem 

je udržet či zvýšit současnou kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro občany České republiky. 

Politikou Ministerstva zdravotnictví by měly být takové změny, které povedou                        

k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví a budou prosazovány na základě jejich 

dlouhodobé finanční udržitelnosti. Jednou z nejvýznamnějších součástí veřejného sektoru jsou 

zdravotnické služby, jejichž důležitou složkou jsou záchranné služby.   

 Záchranná služba je součástí integrovaného záchranného systému, kam spadá i policie 

ČR, hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany. Cílem spolupráce všech čtyř 

hlavních složek je poskytování záchranných služeb na území České republiky. Tyto služby 

jsou zabezpečovány jak sektorem soukromým tak i veřejným. Větší podíl na financování 

tohoto systému mají veřejné rozpočty. Právě to je důvodem proč jsem si zvolila pro svou 

závěrečnou práci veřejné záchranné služby. Tématem diplomové práce je:  Činnost                  

a hospodaření Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. Oslovila jsem 

více záchranných služeb v různých krajích České republiky, z nichž právě Moravskoslezský 

kraj mně poskytl nejucelenější informace a data potřebné pro vypracování diplomové práce. 

Dalším aspektem je také ten fakt, že v tomto kraji trvale žiji. 

 Cílem mé diplomové práce je zhodnocení hospodaření a činnosti Územního střediska 

záchranné služby Moravskoslezského kraje. Ve své práci vycházím z následující hypotézy: 

nejdůležitějším příjmem do rozpočtu Územního střediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje jsou dotace od zřizovatele. 

 Takto formulovanému cíli odpovídá i struktura práce rozdělena do čtyř základních 

částí. Obsahem první části je charakteristika a členění veřejného sektoru. Dále se zde 

zabývám zdravotnictvím jako odvětvím veřejného sektoru a zdravotním systémem na území 

České republiky. 

 Druhá část se zaměřuje na charakteristiku Územního střediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje. Popisuji zde zdravotnické týmy záchranné služby, jednotlivé 

územní odbory, které spadají do působnosti Moravskoslezského kraje, dále činnost krajského 

operačního střediska a informačního centra. 
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 Analýzou činnosti a hospodaření Územního střediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje se zabývám ve třetí části diplomové práce. Podrobněji zde zmiňuji 

organizační členění, hospodaření a sazby vybraných úkonů prováděných záchrannou službou. 

 V závěrečné čtvrté části se věnuji zhodnocení a srovnání získaných informací, dále 

návrhy a doporučeními, které povedou k efektivnějšímu hospodaření s finančními prostředky 

v oblasti záchranných služeb. 

 Pro získání informací o zkoumané oblasti používám ve své diplomové práci zejména 

tyto metody: obsahovou analýzu odborné literatury, legislativy a internetových zdrojů, 

metodu komparace v jednotlivých letech, metodu deskripce, metodu syntézy a řízený 

rozhovor s pracovníky zdravotnické záchranné služby. Ve své se také opírám o statistická 

data, která pocházejí z interních zdrojů organizace.  

 Diplomová práce je zpracována ke dni 27. dubna 2012 a opírá se o legislativu platnou 

k tomuto dni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

2 Postavení záchranné služby ve veřejném sektoru 

 V této kapitole se zaměřím na charakteristiku pojmu veřejný sektor a zařadím            

do veřejného sektoru zdravotnictví České republiky. V prvních dvou podkapitolách popisuji  

vznik veřejného sektoru, jeho členění  a velikost. Rozčlením veřejný sektor podle kritéria 

potřeb. Ve třetí subkapitole se zabývám zařazení zdravotnictví do veřejného sektoru. Popisuji 

zde typy péče, zdravotnické zařízení a hlavní orgány zdravotnictví. V poslední části rozdělím 

zařízení na státní a nestátní a zaměřím se na financování zdravotnictví. 

2.1 Členění a velikost veřejného sektoru 

Národní hospodářství chápeme jako složitou soustavu subjektů a vazeb mezi nimi, 

které se vytvořily v procesu vývoje společnosti za účelem produkce statků, jimiž jsou 

uspokojovány potřeby lidí, žijící na území určitého státního útvaru. Veřejný sektor je nedílnou 

součástí národního hospodářství.1 

Vznik veřejného sektoru úzce souvisí s rozvojem společenské dělby práce                    

a vymezením vlastnických vztahů. Vlastní počátky veřejného sektoru souvisí se vznikem 

státních útvarů, ideologií a také s rozvojem vlastnických vztahů. Obec a později stát 

představují formu organizace lidské společnosti, která je budována na politickém základě       

a na určitém území uplatňuje svou suverenit. Protože obec a později stát musí být 

organizovány     a vybaveny výkonným aparátem, vyčlenili se lidé, kteří „profesionálně řídili“ 

a lidé, kteří realizovali uznaný kult.2  

Řídící orgány státních útvarů si postupně utvářejí institucionální základnu nezbytnou 

pro zabezpečování svých funkcí. Pro sebe i tyto instituce potřebují odpovídající ekonomické 

zdroje, které si opatřují mocenskými prostředky, tj. uplatněním zvláštních práv (monopolu)  

na některé činnosti, např. těžbu drahých kovů a zahraniční obchod.  

 

 

 

                                                 
1 FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-
86432-04-1. 
2 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-788085-60-0. 
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Obr. č. 2.1: Členění národního hospodářství dle Pestoffa 

 

Zdroj: Frič P., Goulli R. (2001) 

Pestroff charakterizoval rozhranní takto: 

▪ ziskový neboli komerční je spojen s obchodem, směnou a trhem, základem 

financování je výnos z podnikání a cílovou funkcí subjektů je zisk jako výnos 

z vloženého kapitálu, 

▪  neziskový neboli nekomerční jehož cílovou funkcí je užitek, pokud účetní zisk     

je dosahován, financování bývá smíšené, 

▪ soukromý, kde jsou subjekty zakládané soukromými osobami, jsou samosprávné     

a často vůči státu autonomní, financování převážně z privátních zdrojů, 

▪ veřejný, kde jsou subjekty řízeny vládní administrativou na příslušné úrovni, 

distribuce moci se děje veřejnou volbou, 

▪ formalizovaný, tzn. ustanovený na základě zákona, je institucionalizovaný 

(organizační schéma instituce, pravidla jsou stanovena), 
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▪ neformální je tehdy, kdy se jedná o ekonomické činnosti, které nejsou stanovený 

právem, je neorganizovaný, neinstitucionalizovaný, jedná se o neformální spolky, 

různé iniciativy domácností. 

A – veřejnoprávní televize, rozhlas, VZP ČR, veřejná vysoká škola  

B – pomezí ziskového a neziskového sektoru – soukromé zdravotní pojišťovny, vzdělávací 

agentury, družstva, soukromé vysoké školy 

C – neziskové subjekty, které se nestačily registrovat, nebo s nějakého důvodu požadavkům 

registrace nevyhovují, nebo se registrovat nechtějí – př. sousedské výpomoci, občanská 

sdružení zaměřená na komunity, organizace zaměřená na poradenskou činnost v rámci 

skupin občanů postižených sociálním charakterem.3  

 Vlastnické vztahy jsou spojeny s přechodem k usedlému způsobu života. Vztah         

se vytváří k půdě a zároveň se začíná jako samostatná hospodářská činnost vytvářet obchod, 

který měl zpočátku formu směnného obchodu. Smyslem obchodu bylo vyrovnat rozdíly 

v hospodářských podmínkách jednotlivých území. Stát stanovoval jednotky vah, měr              

a jednotky peněžní, ale do hospodářských procesů přímo nezasahoval.  

Ve veřejné ekonomice nejčastěji používaná definice veřejného sektoru zní: „Veřejný 

sektor je ta část národního hospodářství, ve které jsou ve veřejném zájmu uspokojovány 

potřeby společnosti a občanů formou statků prostřednictvím veřejných služeb, je financována 

převážně z veřejných rozpočtů, je řízena a spravována veřejnou správou, rozhoduje                

se v ní převážně veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole.“4 

Ke členění veřejného sektoru se používá několik systematik. Jako nejvhodnější se jeví 

zkoumání fungování systémů – odvětví, které se částečně nebo zcela nacházejí ve veřejném 

sektoru, členění dle potřeb. Pokud by se využívaly jiná kritéria, některá odvětví                     

by do veřejného sektoru nemohla být zařazena a tak by se vytrácela komplexnost jeho popisu           

a zkoumání. Zejména proto je kritérium potřeb věnována zásadní pozornost. Členění kritéria 

potřeb je rozděleno do šesti bloků:  

 

 

                                                 
3 FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 
4 REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha: 
Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-72-6. 
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a) blok odvětví společenských potřeb, 

b) blok odvětví rozvoje člověka, 

c) blok odvětví poznání a informací, 

d) blok odvětví technické infrastruktury, 

e) blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů a 

f) blok existenční jistoty. 

ad a) Blok odvětví společenských potřeb, který zahrnuje veřejnou správu, justici      

a armádu. Tento blok uspokojuje ty potřeby, které mají charakter kolektivních, 

celospolečenských a celostátních potřeb, spojených s tzv. tradičními funkcemi státu, tj. funkcí 

organizovaného chodu společnosti, ochrannou a obrannou. Jedinečnost společenských potřeb 

spočívá v tom, že jedinec tyto potřeby pociťuje pouze tehdy, když se dostane do situace 

ohrožení svých zájmů. Služby a statky vyprodukované tímto blokem veřejného sektoru mají 

jednoznačně charakter veřejných statků a mají velký podíl na veřejných výdajích.  

ad b) Blok odvětví rozvoje člověka, zde se řadí školství, kultura, tělesná kultura, 

zdravotnictví a sociální služby. Tato odvětví uspokojují potřeby systematického vzdělání, 

estetického vědomí, uchování a kultivace zdraví a existenční ochrany těch členů společnosti, 

kteří si nemohou vlastními silami zachovat přiměřenou životní úroveň. Tyto poskytované 

služby a statky mají především smíšený charakter. Uspokojování potřeb tohoto bloku            

je z velké části financováno státem s doplňkovými zdroji plynoucími z činnosti občanského 

sektoru (tj. nadací, zájmových občanských sdružení veřejně prospěšných organizací, 

neziskových organizací apod.). 

ad c) Blok odvětví poznání a informací, zde se zahrnuje věda a výzkum, informační 

systémy a masmédia (televize, rozhlas, tisk). Tato odvětví uspokojují potřeby poznávání         

a využívání poznatků, shromažďování a uchovávání informací a potřebu informovanosti 

veřejnosti o současných událostech. Tyto služby jsou zpravidla zabezpečovány 

prostřednictvím nevládních veřejnoprávních organizací (Česká televize, Český rozhlas, 

veřejné vysoké školy, atd.), které jsou řízeny příslušným zákonem nebo legislativní normou   

a financovány formou veřejných příspěvků, koncesionářských poplatků v rozsahu veřejných 

zájmů. 

ad d) Blok odvětví technické infrastruktury, kam patří energetika, vodní a odpadní 

hospodářství, dopravní infrastruktura a spoje. Protože je tato oblast charakteristická relativně 

dlouhodobou návratností vynaložených investic, vysokými nároky na koncepčnost výstavby  
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a vysokou mírou externích pozitivních úspor, vstupuje do tohoto bloku stát formou regulace 

cen, poplatků a tarifů, podporou financováni vybraných i investic a legislativní úpravou. 

Převážná část nákladů na technickou infrastrukturu je však již hrazena z prostředků jejích 

uživatelů. Technické a produkt´ční vlastnosti produkce a spotřeby statků poskytovaných tímto 

blokem objektivně podporují tendenci k monopolizaci – vzniká zde tzv. přirozený monopol. 

Proto míra regulace závidí na tom, nakolik je statkům a službám produkovaným blokem 

technické infrastruktury přisuzován význam veřejných potřeb nebo zda jsou již považovány 

za statky soukromé.5  

ad e) Blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů, sem  

se zařazuje zemědělství a lesnictví, bydlení a ostatní privátní statky. Tato odvětví stojí           

na rozhraní veřejného a soukromého sektoru. Stát do tohoto sektoru vstupuje formou regulace 

cen (např. nájemné), formou dotací (dotace k zemědělským produktům), stanovením 

legislativních norem a vybíráním pokut a sankcí za jejich porušování. V současnosti převládá 

sklon k zabezpečování veřejných potřeb tohoto bloku prostřednictvím orgánů územní 

samosprávy, resp. občanského sektoru. Vstup veřejného sektoru do podpory spotřeby 

privátních statků závisí na konkrétních ekonomických podmínkách dané země. Centrální 

vláda zpravidla přerozděluje část rozpočtových prostředků mezi hospodářsky a sociálně méně 

rozvinuté regiony, resp. obce, příp. občany. 

ad f) Blok existenčních jistot, kde se řadí sociální zabezpečení a pracovní příležitosti. 

Tento blok, je svým způsobem specifický, neboť představuje soubor podmínek vytvářených 

proto, aby si lidé mohli zajistit statky k uspokojení svých potřeb, přičemž tyto statky jsou 

poskytovány ziskovým sektorem za částečnou úhradu. Tento blok je velice spojen se sociální 

funkcí státu. V oblasti pracovních příležitostí veřejný sektor buď sám zajišťuje volná pracovní 

místa nebo intervenuje do tržního sektoru, aby posílil nabídku pracovních příležitostí. Sociální 

zabezpečení je nositelem charitativního charakteru veřejného sektoru, jde tedy o nejméně 

efektivní část veřejného sektoru. 

Velikost veřejného sektoru je předmětem časových i prostorových analýz. Pro 

srovnání vývoje veřejného sektoru z hlediska financováním, a to i pro mezinárodní srovnání, 

se využívá ukazatel podílu veřejných výdajů k hrubému domácímu produktu v procentech. 

V ČR je tento podíl v posledních letech pohybuje kolem 45-50%.6  Najít optimum velikosti 

                                                 
5 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-788085-60-0. 
6 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-788085-60-0. 
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veřejného sektoru je velice obtížné a závisí zejména od politické shody uvnitř konkrétní země. 

Je několik faktorů, které ovlivňují velikost a strukturu veřejného sektoru: 

a) faktory ekonomické, 

b) faktory historické a geopolitické, 

c) faktory demografické,  

d) faktory kulturně náboženské, 

e) faktory politické a  

f) vnitřní faktory efektivnosti. 

ad a) Faktory ekonomické, patří mezi ně zejména fáze ekonomického rozvoje, 

výkonnost ekonomiky, možnosti přerozdělovacích procesů v ekonomice, veřejné finance, ale  

i existující bariéry výkonnosti, které omezují možnosti přerozdělovat finanční zdroje,             

a bariéry spotřeby např. jako důsledek vysoké míry nezaměstnanosti s nízkou mírou podpory 

v nezaměstnanosti. 

ad b) Faktory historické a geopolitické jsou ovlivněny tradicí ve využívání principu 

solidarity a rovnosti, využívání státního paternalismu, nebo naopak liberalismu, který 

zdůrazňuje roli svobodného jedince, který se o sebe musí postarat. Čím jsou také tvrdší 

přírodní podmínky a hrozí nebezpečí ohrožení země, tím více se zdůrazňuje úloha veřejného 

sektoru, např. zajišťující služby pro obyvatelstvo žijící v tvrdých přírodních podmínkách, 

obrany při nebezpečí vnějšího napadení státu apod.7 

ad c) Faktory demografické, jinými slovy růst populace a změny v její věkové          

a sociální struktuře. Růst populace obecně vede k růstu veřejného sektoru, změna věkové       

a sociální struktury vede ke změnám v jednotlivých rezortech veřejného sektoru (např. nízká 

porodnost a stárnutí obyvatelstva, atd.).  

ad d) Faktory kulturně náboženské, jsou faktory, které ovlivňují sociální cítění, 

charitativní charakter sociální podpory a pomoci a podporující snahy o vy tvoření pracovních 

příležitostí a vzdělávání lidského potencionálu, aby i nejchudší skupiny obyvatel mohly 

slušně žít. 

ad e) Faktory politické, kde kvantita a kvalita veřejných statků zabezpečovaných 

veřejným sektorem je často jedním z hlavních bodů volebních programů politických stran, 

díky kterému získávají hlasy voličů. 
                                                 
7 HALÁSEK, Dušan. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-788085-60-0. 
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ad f) Podle toho, zda faktory vycházejí přímo zevnitř veřejného sektoru a ovlivňují 

efektivnosti ekonomiky, rozeznáváme vnitřní faktory efektivnosti. To jsou takové faktory, 

které může sám veřejný sektor využívat pro zvýšení své efektivnosti. Všechny tyto faktory 

úzce souvisí s řízením veřejného sektoru. Zde patří zejména vědeckotechnický pokrok, 

systémové řízení, kvalita zaměstnanců, všechny formy dělby práce a struktura činnosti.  

2.2 Zdravotnictví jako odvětví veřejného sektoru 

 Fungování zdravotnických systémů, jakož i provoz jednotlivých zařízení či chování 

individuálních poskytovatelů lze popisovat a hodnotit v různých rovinách. Zdraví                  

je specifickou kategorií, neboť nemá povahu statku, není předmětem koupě či prodeje na trhu. 

Lze ho velmi obtížně definovat a ještě hůře měřit. Zdraví je současně zdrojem i cílem 

fungování lidské společnosti. Zdravotnictví představuje odbornou péči o zdraví. Bývá 

nejčastěji chápáno rezortně, jako soustava zařízení a pracovníků, jejíž posláním                      

je poskytování odborných zdravotnických služeb. Jde o systém, který zahrnuje různé složky, 

zejména zdravotnické služby. 

  Zdravotnictví je společenskou soustavou profesionálně odborných institucí, zařízení, 

orgánů a pracovníků a jim odpovídajících činností, sloužících speciálně k poskytování 

zdravotní péče s primárním cílem podporovat, zachovávat nebo obnovovat zdraví. Jako každý 

složitý systém je propojením řady subsystémů.8   

 Hlavním subsystémem zdravotnictví je zdravotní péče, která zajišťuje poskytování 

jednotlivých zdravotnických služeb. Podle charakteru činnosti můžeme rozeznávat tyto 

subsystémy zdravotní péče:  

a) podpora zdraví a výchova ke zdraví, 

b) preventivní péče, 

c) léčebná péče a  

d) rehabilitační péče. 

 Zdravotnické služby jsou odborné aktivity, které jsou podnikány s cílem chránit, 

upevňovat a navracet zdraví lidí, omezovat negativní důsledky poruch zdraví, vést lidi          

ke zdravému způsobu života a zlepšovat kvalitu životního prostředí. Jsou součástí 

                                                 
8 DOLANSKÝ, Hynek. Veřejné zdravotnictví. Opava: Ediční středisko FPF SU, 2008. ISBN 978-80-7248-494-
2. 
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zdravotnického resortu a v podstatě tvoří samostatné odvětví národního hospodářství. Člení  

se na:9  

a) zařízení hygienické služby: 

  • I. krajské hygienické stanice – správní úřady pro výkon státní správy 

v ochraně veřejného zdraví. Člení se na odbory a oddělení s územní působností 

okresní nebo celokrajnou, 

• II. zdravotní ústavy – zdravotnická zařízení v oblasti ochrany veřejného 

zdraví s formou příspěvkové organizace, přímo řízené a financované 

ministerstvem zdravotnictví, 

b) zařízení léčebně preventivní péče:  

• I. ambulantní zařízení – ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti          

a dorost, gynekologové, stomatologové, ordinace odborných lékařů, sdružená 

ambulantní zařízení, 

• II. nemocnice – poskytování základní a specializované diagnostické a léčební 

péče ambulantní i lůžkové, včetně nezbytných preventivních opatření,  

• III. odborné léčebné ústavy – léčebny dlouhodobě nemocných, 

psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a lázeňské léčebny a sanatoria, 

• IV. zařízení pro lékařské péče - lékárny, laboratoř pro kontrolu léčiv,   

• V. zvláštní dětská zařízení – kojenecké ústavy a dětské domovy, 

• VI. výzkumné ústavy a 

• VII. fakultní nemocnice.10 

Zdravotnické služby jako celek nelze jednoznačně zařadit do žádné z hlavních 

kategorií statků (tj. čisté kolektivní statky, smíšené kolektivní statky či privátní statky), což 

souvisí s jejich heterogenní povahou. Jinak by se pravděpodobně dal klasifikovat individuální 

úkon dentisty a jinak hromadná očkovací akce. Čistým kolektivním statkem zdravotnické 

služby jistě nejsou.  

                                                 
9 REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha: 
Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-72-6. 
10 DOLANSKÝ, Hynek. Veřejné zdravotnictví. Opava: Ediční středisko FPF SU, 2008. ISBN 978-80-7248-494-
2. 
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Státní správu v oblasti zdravotnictví ve smyslu platné legislativy vykonávají orgány 

ochrany veřejného zdraví, mezi které řadíme: 

a) Ministerstvo zdravotnictví, 

b) Krajské hygienické stanice a  

c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra. 

ad a) Ministerstvo zdravotnictví je rezortním orgánem v oblasti zdravotnictví. Jeho 

kompetence spadají do řešení zásadních otázek zdravotní politiky a ekonomiky. Ministerstvo 

zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného 

zdraví, zdravotnickou vědecko-výzkumnou činnost, ochranu a využívání přírodních léčivých 

zdrojů, přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, 

diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.  Navrhuje 

opatření pro zdravotní politiku, leteckou zdravotnickou službu, koordinuje výši veřejného 

zdravotního pojištění, navrhuje legislativu. Kompetence MZ spadají rovněž do oblasti 

vzdělávání lékařů, farmaceutů, řídí a reguluje počet přijímaných studentů na lékařské fakulty. 

MZ vydává oprávnění k poskytování zdravotní péče zdravotnickým zařízením, které zřídilo 

jako příspěvkové organizace nebo organizační složky státu. V rámci svých kompetencí 

vykonává MZ:  

 • svoje pravomoci v úzké součinnosti s krajskými úřady a dalšími orgány státní správy 

při stanovení závazného projektu veřejné sítě zdravotnických zařízení, 

 • stanovuje zdravotní péči, která přesahuje možnosti úhrady v rámci veřejného 

zdravotního pojištění nebo možnosti rozpočtů, určuje postupy a úkoly pro její 

zabezpečení, 

 • stanoví standardy vybavenosti zdravotnických zařízení zdravotnickými službami, 

• zabezpečuje sběr informací prostřednictvím Národního zdravotnického informačního 

systému. 

ad b) Výkon státní správy a státního zdravotního dozoru zajišťují krajské hygienické 

stanice. Krajská hygienická stanice je prvoinstančním orgánem, odvolacím orgánem             

je ministerstvo zdravotnictví. Mezi činnosti zabezpečované Krajskými hygienickými 

stanicemi patří zejména:  
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 • vydávání rozhodnutí, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně 

veřejného zdraví včetně státního dozoru, pokud jej nevykonává Ministerstvo 

zdravotnictví ČR, 

 • zřizuje komise pro posuzování nemocí z povolání, stanoví zaměstnavateli způsob      

a minimální rozsah sledování zátěže organismu zaměstnanců vykonávající rizikové 

práce faktory pracovních podmínek apod. 

ad c) Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra vykonává úkoly státní správy v ochraně 

veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru v ozbrojených silách a ozbrojených 

bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské služby a nad jimi užívanými objekty. 

Ministerstvo vnitra plní úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví i pro Bezpečnostní 

informační službu a Hasičský záchranný sbor ČR.  

2.3 Zdravotnictví v České republice 

 V České republice se zdravotnická zařízení dělí na státní a nestátní. Státní zařízení 

jsou organizace příspěvkové nebo rozpočtové, které jsou financovány jednak svým 

zřizovatelem (investice), jednak úhradou zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven. 

Jejich hospodaření je učeno zákonnými normami. Zařízení, která mají charakter nestátních 

zařízení, podléhají zákonu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon  

č. 372/2011 Sb.), který určuje pravidla pro hospodaření i pro vnitřní strukturu. Podle místa 

poskytování rozlišujeme zdravotní péči na: 

a) ambulantní péči - akutní ambulantní péče poskytovaná jako neodkladná péče nebo 

zdravotní péče poskytovaná při náhlém zhoršení zdravotního stavu, které bezprostředně  

neohrožuje život pacienta, ale svým charakterem vyžaduje okamžité poskytnutí zdravotní 

péče, chronická ambulantní péče zpravidla navazující na akutní ambulantní péči nebo na péči 

lůžkovou, a to především v případech dlouhodobě změněného zdravotního stavu pacienta; 

součástí chronické ambulantní péče je léčebná rehabilitace, 

b) lůžkovou péči (ústavní) - zdravotní péče poskytovaná pacientům přijatým k pobytu 

na lůžko do zdravotnických zařízení ústavní péče nebo do zařízení zvláštní zdravotní péče. 

Dále rozlišuje následující formy zdravotní péče: 

a) primární péče - poskytování zdravotní péče, která zabezpečuje dlouhodobé    

a soustavné sledování zdravotního stavu pacienta, a to se zohledněním všech informací          
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o zdravotním stavu pacienta, včetně zjištění o zdravotním stavu při poskytování sekundární 

péče, a s přihlédnutím ke genetickým vlohám a dispozicím a k sociálnímu prostředí, z něhož 

pacient pochází, který současně koordinuje poskytovanou zdravotní péči, popřípadě její 

návaznost na péči sociální. Primární péči poskytují ambulantní zdravotnická zařízení primární 

péče prostřednictvím praktických lékařů pro děti a dorost, praktických lékařů pro dospělé,  

praktických zubních lékařů a praktických ženských lékařů. 

b) sekundární péče - zdravotní péče poskytovaná převážně na vyžádání 

zdravotnického zařízení praktického lékaře a převážně v návaznosti na tuto péči. Sekundární 

péči poskytují zdravotnická zařízení prostřednictvím ošetřujících lékařů, klinických 

psychologů a klinických logopédů. 

c) terciární péče - vysoce specializované, extrémně komplexní a technologicky 

náročné diagnosticko-léčebné služby ve velkých nemocnicích, které disponují 

týmy odborníků. 

A dále je ještě jeden způsob členění zdravotnické péče: 

a) Standardní péče - postupy a metody, které jsou v určité době a na určitém 

místě obvyklé, relativně ustálené a odborníky uznávané, protože splňují kritéria lege artis11. 

Standardní péči lze definovat jakou souhrn výkonů a služeb, odpovídajících indikaci               

a provedení v odborné i ekonomicky nezbytném rozsahu, které musí odpovídat nárokům 

postupů lege artis a musí směřovat k návratu nebo uchování zdraví. 

b) Nadstandardní péče - pacientovi se na jeho přání poskytují různé výhody              

a služby, které nejsou z hlediska aktuálního zdravotního stavu nezbytné. Nadstandardní péče 

je charakterizována alternativními postupy či komfortními prvky, jejichž aplikace                  

je v současné době svobodným rozhodnutím pacienta. Z hlediska financování se jedná             

o služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pacient si je hradí přímou 

platbou nebo zvlášť sjednaným připojištěním. Existence nadstandardní péče by neměla omezit 

dostupnost, kvalitu a účinnost standardní péče. 

c) Potřebná péče - obsahuje jasnou lékařskou indikaci k výkonu, v níž jsou 

zakalkulovány účelnost výkonu, věk pacienta, jeho celkový stav, naděje na zlepšení či udržení 

tzv. účelného přežití. Potřebná zdravotní péče obsahuje jakékoliv vyšetřovací postupy nebo 

léčebné postupy, u nichž jsou splněny následující kritéria: Včasnost a rychlost, optimalita, 

                                                 
11 Pojem lege artis (lat.) vznikl zkrácením z de lege artis medicinae (lat.), tedy podle pravidel umění lékařského. 
V současnosti je obvykle vykládán jako preventivní, diagnostický nebo terapeutický postup, který odpovídá 
nejvyššímu dosaženému vědeckému poznání 
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prevence vedlejších účinků, dosažení co nejlepšího dostupného výsledku. Potřebnost péče      

je důležitým kritériem zařazení určitého lékařského výkonu do souboru garantované péče.  

d) Garantovaná péče představuje tu část potřebné péče, která je v dané 

společnosti a v daném čase považována za tak závažnou, že se stává předmětem plné nebo 

částečné úhrady z veřejných zdrojů. Základem definice garantované péče musí být prosazen 

princip rovnosti. 

 

Financování zdravotnictví sledujeme ze tří hledisek: zdroje financování (zaměřeny  

na tvorbu zdrojů), úhrady zdravotnických služeb (rozdělování prostředků) a systém 

podmiňování (definování finančních příjmů zaměstnanců ve zdravotnictví). Hlavními zdroji 

financování zdravotnictví jsou veřejné rozpočty a zdravotní pojištění. Hlavními způsoby 

financování jsou:  

a) nepřímá úhrada (třetí stranou) - toto financování se uskutečňuje 

prostřednictvím:  

• veřejných rozpočtů - financování z daní, o objemu rozhodují poslanci 

prostřednictvím schvalování státního rozpočtu nebo zastupitelé samosprávy, 

tento způsob je spojen s levným a snadným způsobem alokace finančních 

prostředků, hlavní nevýhodou je, že se objevuje nemotivační prvek (občan 

přesně neví, kolik platí a není motivován ke kontrole kvality zdravotních 

služeb), dochází k nadměrným zásahům politiků, kolik prostředků a kam půjde, 

• veřejného pojištění - jeho výše je stanovena jako % z příjmu pojištěnce →  

je naplněn princip solidarity, 

• dobrovolného pojištění, zaměstnaneckého pojištění, charity a zahraniční 

pomoci.  

b) přímá úhrada – uskutečňována pomocí:  

 • soukromého pojištění - občana zastupuje pojišťovna, princip 

solidarity zde nefunguje z důvodu selhání trhu. Jsou rozlišovány dva 

druhy soukromého pojištění a to komplementární (pojišťuje standardní 

zdravotní péči pro občany, kteří se nemohou nebo nechtějí pojistit       

ve veřejném pojištění) a suplementární (pojišťuje nadstandardní 

zdravotní péči, nesouvisí s výší příjmu, ale s rizikem čerpání zdravotní 

péče), 

• přímých plateb - zahrnují výdaje zaplacené za zdravotnické služby 

v případě neexistence pojištění nebo přímé úhrady. 
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Rozlišujeme i šest základních metod financování zdravotnictví: 

a) globální rozpočty - stanovuje se na každý rok rozpočet pro poskytovatele 

zdravotnických služeb, jedná se o fixní platbu = na úhradu nákladů (většinou podle minulého 

roku), užívá se např. u nemocnic, 

b) platby za výkon - jsou stanoveny výkony subjektu a platba za tento výkon 

v bodovém či peněžním vyjádření, jedná se o model retrospektivní → úhrada zpětně             

za poskytnuté služby, užívala se např. v ČR do 90-tých let u praktických lékařů, u této metody 

může dojít ke zbytečně nadměrnému poskytování služeb nebo k nepotřebným výkonům, 

existuje platba za případ, která se uplatňuje v rámci homogenní skupin pacientů, 

c) kapitační platby - je stanovena na registrovaného pacienta = platba na hlavu, 

stanovuje se na rok bez ohledu na to, zda pacient lékaře navštíví nebo ne, platba                     

je odstupňována. 

d) DRG (diagnosticky příbuzné skupiny) - jsou reálnou alternativou současného 

způsobu úhrad za lůžkovou zdravotní péči. Vytváření skupin podle příbuzných diagnóz 

spočívá v homogenním seskupování pacientů, kteří podle názoru lékařů vyžadují přibližně 

stejné režimy péče a proto spotřebovávají podobné množství zdrojů nemocnic. Měřítkem 

využití zdrojů je průměrná doba hospitace. Mezi faktory, které jsou použity pro vysvětlování 

průměrné délky ošetření patří: hlavní diagnóza, hlavní procedura, přítomnost závažné 

komplikace nebo další nemoci, věk, stav při propuštění. Podstatou způsobu úhrady podle 

případu je fakt, že výše platby, kterou nemocnice obdrží, je standardizována. Pokud jsou 

skutečné náklady nemocnice nižší, nemocnice si vzniklý přebytek nechá. V opačném případě 

musí zvýšené náklady hradit z jiných prostředků – způsob vede ke snižování nákladů. 

e) přímá platba, 

f) mzda – ohodnocení práce. 

 

Dnem 1.12.2011 nabývá účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o poslední změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který mění jeho paragrafy týkající se 

regulačních poplatků a doplatků na léčiva a jejich limitů. Poplatky se hradí buď ihned, nebo 

po domluvě se zdravotnickým zařízením (sjednané lhůty).  Je několik druhů regulačních 

poplatků.  

Poplatek 30 Kč je účtován v případech, kdy je provedeno klinické vyšetření (praktičtí 

lékaři, gynekologové, stomatologové, lékař poskytující specializovanou ambulantní péči, 

klinický psycholog, klinický logoped). Také se třiceti korunový poplatek účtuje za recept 
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v lékárně. Poplatek se neplatí u dětí do 18 let, pokud nebylo provedeno klinické vyšetření, 

neplatí se u preventivních prohlídek, při výdejích léků předepsaných na recept, které nejsou 

ani z části placeny z veřejného pojištění, neplatí se při provedení úkonu na žádost pacienta 

(řidičák). 

Poplatek 90 Kč se platí se v rámci lékařské služby první pomoci, včetně stomatologů, 

za pohotovostní službu v soboty, neděle, o svátcích a přes týden od 17 -7 hod. 

Poplatek 100 Kč se účtuje za každý den, ve kterém byla poskytována ústavní péče     

(v nemocnici, LDN, odborně léčebných ústavech), komplexní lázeňská péče a ústavní péče 

v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách. Poplatek se neplatí v porodnicích, při 

poskytování hospicové péče nebo jednodenní péče. 

Žádné regulační poplatky neplatí pojištěnci umístění v dětských domovech, v ústavní 

péči pro zdravotně postižené, za zdravotní péči pro ty nezletilé, kteří jsou soudem umístěni  

do pěstounské péče a pojištěnci, kteří mají vydáno potvrzení o poskytnutí dávky v hmotné 

nouzi (ne starší 30 dnů). Limity výše regulačních poplatků jsou 2500 Kč pro děti do 18-ti let, 

pokud se na ně vztahuje a u seniorů nad 65 let  a 5000 Kč u ostatních pojištěnců. 

V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována charakteristika 

organizací, které působí v neziskovém sektoru.12  Neziskové organizace (dále NO) jsou 

právnickými osobami, jež jsou subjekty soukromého práva. Nerozdělují si případně vytvořený 

zisk mezi své zakladatele ani členy svých orgánů a jsou samosprávné s vysokou mírou 

dobrovolnosti (vytváření dobrovolné činnosti).  

Dle L. Salomona jsou neziskové organizace právnickými osobami, které jsou subjekty 

soukromého práva; nerozdělují případně vytvořený zisk mezi své zakladatele ani členy svých 

orgánů; jsou samosprávné a jsou dány vysokou mírou dobrovolnosti. O. Broukal definoval 

neziskové organizace jako subjekty, jejich primárním cílem je dosažení přímého užitku 

prostřednictvím předem vymezené produkce, služby nebo distribuce statků, přičemž hlavním 

motivem jejich činnosti není tvorba zisku k přerozdělování mezi vlastníky, správce nebo 

zakladatele, NO mohou tvořit zisk, ale musí   je zase vložit k rozvoji a plnění jejích cílů.13 

Ve většině případů mají záchranné služby formu příspěvkové organizace kraje. 

Příspěvkové organizace (dále jen PO) krajů jsou neziskové a jejich rozsah a struktura 

vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. PO při vzniku vydávají zřizovací listinu (předmět 

                                                 
12 REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha: 
Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-72-6. 
13 FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 
80-86432-04-1. 
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činnosti, hlavní účel, …) a veškeré změny musí být uvedeny v ústředním věstníku. Mezi 

hlavní zdroje financování patří příjmy z vlastní činnosti a příjmy z prostředků zřizovatele, 

příjmy z fondů, dary od fyzických a právnických osob, příspěvky ze zahraničí a další. 

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz. Také může určit odvod do svého rozpočtu, pokud 

plánované výnosy výrazně překračují náklady nebo pokud investiční zdroje jsou vyšší než 

potřeba jejich užití nebo pokud organizace poruší rozpočtovou kázeň. 

 PO vytvářejí také čtyři fondy a to: rezervní fond, fond odměn, investiční fond a fond 

kulturních a sociálních potřeb (FKSP).  

• rezervní fond slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti PO k dosažení lepšího 

výsledku hospodaření. Je vytvářen tehdy, když skutečné výnosy spolu s příspěvkem   

na provoz zřizovatele jsou vyšší než náklady, odvod musí vždy schválit zřizovatel. 

Finanční prostředky jsou použité k dalšímu rozvoji činnosti, k časovému překlenutí 

rozdílu mezi výnosy a náklady, k úhradě sankcí (hlavně za porušení rozpočtové kázně) 

a k úhradě ztráty minulých let.  

• investiční fond vytváří PO k financování svých investičních potřeb. Mezi hlavní 

zdroje patří: odpisy hmotného a nehmotného majetku, investiční dotace z rozpočtu 

zřizovatele, investiční příspěvky ze státních fondů, dary či jiné příspěvky, které ale 

musí být určeny výhradně k investičním účelům, převody z rezervního fondu ve výši 

povolené zřizovatelem. Investiční fond je používán k financování investičních výdajů, 

investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud tak 

zřizovatel stanovil.  

• fond odměn je tvořen ze zlepšeného HV příspěvkové organizace a to do výše jeho 

80 %, nejvýše však do výše 80 % prostředků na platy. Hradí se z něj odměny 

zaměstnanců. 

• fond kulturních a sociálních potřeb má jako hlavní zdroje příděly ze mzdových 

prostředků organizace a používá se na úhradu kulturních a sociálních a dalších potřeb 

zaměstnanců (např. úhrada části stravenek, vitamíny, část zájezdu, plavenky). Zůstatky 

fondů se převádějí do dalšího roku.  
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3 Charakteristika Územního střediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje 

 V této druhé dílčí kapitole se zabývám podrobnou charakteristikou Územního 

střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. V první podkapitole popíšu obecně 

činnost Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje a jeho  organizační 

jednotky. Ve druhé subkapitole nazvané výjezdové skupiny a zdravotnické služby ÚSZS 

MSK se podrobně zaměřím na všechny výjezdové skupiny a jiné zdravotnické služby, které 

ÚSZS MSK poskytuje. O územních odborech ÚSZS MSK hovořím ve třetí podkapitole mé 

diplomové práce. Popisuji zde veškeré územní odbory záchranné pomoci, které zajišťuje 

ÚSZS MSK. Čtvrtá a poslední subkapitola má název další organizace Územního střediska 

záchranné služby Moravskoslezského kraje. Zde se zabývám krajským operačním střediskem 

a informačním centrem záchranné služby a popisem jejich činnosti. 

3.1 Obecná charakteristika 

 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje (dále jen ÚSZS MSK) 

zajišťuje a poskytuje především přednemocniční neodkladnou péči ve smyslu zákona            

č. 372/2011 Sb., v platném znění, které 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.  

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje vzniklo dne 1. ledna 

2004 sloučením Územního střediska záchranné služby Ostrava a zdravotnických záchranných 

služeb bývalých okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Od tohoto data 

je ÚSZS MSK jednou z největších záchranných služeb v České republice. Zabezpečuje 

nepřetržitou péči o pacienty, kteří patří do spádové oblasti čítající 5 500 km2. Tato oblast 

zahrnuje pohoří Jeseníků a Beskyd, ale i průmyslovou aglomeraci Ostrava. ÚSZS MSK 

disponuje devětapadesáti posádkami, které jsou připraveny v případě nutnosti zasáhnout 

kdekoli na území Moravskoslezského kraje nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně. Záchranáři 

poskytují pacientům péči přímo v terénu na místě vzniku události či v průběhu převozu 

k dalšímu ošetření.  

ÚSZS MSK je tvořeno úsekem (ředitelstvím), územními odbory, Krajským 

zdravotnickým operačním střediska, dislokovaném na Integrovaném bezpečnostním centru 
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MSK v Ostravě, Informačním centrem dislokovaným na pracovišti územního odboru Opava   

a dále výjezdovými skupinami letecké záchranné služby, rychlé lékařské pomoci, rychlé 

lékařské pomoci v setkávacím systému „Rendez-Vouz“, rychlé převozové služby pro 

novorozence a rychlé zdravotnické pomoci . ÚSZS MSK dále disponuje výjezdovými 

skupinami i stacionárními pracovišti lékařské služby první pomoci všeobecné, dětské              

a stomatologické, protialkoholními záchytnými stanicemi a ordinacemi praktických lékařů. 

Veškeré tyto pojmy budou vysvětleny v některé z dalších podkapitol. 

ÚSZS MSK je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

Hlavním úkolem záchranné služby je poskytování přednemocniční neodkladné péče 

pacientům, kteří jsou akutně ohroženi na životě či zdraví. Většinou záchranáři vyjíždějí 

k náhle vzniklým a závažným onemocněním a stavům jakou jsou CMP (cévní mozková 

příhoda), dechové obtíže, akutní srdeční infarkty, bezvědomí, křečové stavy a také úrazy, 

dopravní nehody a další. Skupiny ÚSZS MSK zajišťují rychlou lékařskou pomoc, rychlou 

zdravotnickou pomoc, posádku rendez-vouz či leteckou záchrannou službu a také 

neodkladnou, intenzivní léčebnou a resuscitační péči pacientům bezprostředně ohroženým   

na životě nebo trvalými následky postižení. K nejčastějším důvodům výjezdu patří náhlá 

onemocnění interního charakteru, která tvoří asi tři čtvrtiny událostí. Zbytek připadá             

na dopravní nehody, úrazy a další stavy. Výjezdové skupiny také velmi často zasahují                 

u sekundárních transportů, což jsou převozy pacientů ve velmi vážném stavu k poskytnutí 

specializované péče na vyšších odborných pracovištích a specializovaných klinikách               

i dopravu transplantátů, dárců a příjemců orgánů k jejich transplantaci.  

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje je v současné době 

největší zdravotnickou záchrannou službou v ČR. Je členěno do územních odborů a dále      

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

ve společném komplexu s Hasičským záchranným sborem.14 

3.2 Výjezdové skupiny a jiné zdravotnické služby Územního střediska záchranné 

služby Moravskoslezského kraje 

 Zdravotnické záchranná služba je na základě vyhlášky povinna poskytnout 

přednemocniční péči pacientovi do dvaceti minut od zavolání na tísňovou linku 155, mimo 

                                                 
14 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 



 

24 
 

případů, hodných zvláštního zřetele. K tomuto zvláštnímu účelu jsou k dispozici tzv. 

výjezdové skupiny, neboli zdravotnické týmy záchranné služby, které zasahují v terénu. 

Přehled výjezdových skupin:  

 • rychlá lékařská pomoc, 

 • rychlá zdravotnická pomoc, 

 • rychlá lékařská pomoc v setkávacím systému tzv. Rendez-vouz, 

• rychlá převozová služba pro novorozence,  

• letecká záchranná služba, 

• lékařská služba první pomoci a 

• protialkoholní záchytná stanice. 

  Skupiny rychlé lékařské pomoci (dále jen RLP) jsou zřizovány za účelem 

poskytování přednemocniční neodkladné péče na určeném spádovém území se smyslu zákona 

č. 372/2011 Sb. v platném znění (dále jen „zákona“). Výjezdová skupina je vždy minimálně 

tříčlenná, ve složení lékař, zdravotnický záchranář (nebo všeobecná sestra) a řidič vozidla 

zdravotnické záchranné služby (ZZS). V odůvodněných případech může být osádka doplněna 

o čtvrtého člena posádky, kterým je sanitář, popř. zaměstnanec jiné organizace, zařazený      

do osádky na základě smluvního vztahu (stáž, praxe apod.). Pro výjezdy jsou k dispozici       

na každém výjezdovém stanovišti sanitní vozidla RLP v plné pohotovosti. Záložní vozidla 

jsou rozmístěna na vybraných stanovištích dle aktuální provozní situace. V mimořádných 

případech může tvořit zálohu vozidla RLP Rendez-vouz po dobu nezbytně nutnou. Vlastní 

výjezdová a zásahová činnost RLP je řízena Krajským zdravotnickým operačním střediskem. 

Vedoucím výjezdové skupiny RLP je lékař. Jedná se buď o kmenového pracovníka ÚSZS 

MSK nebo o smluvně vázaného lékaře – externistu. Erudice všech lékařských pracovníků 

musí být ve shodě s obecně závaznými předpisy. V rámci Moravskoslezského kraje disponuje 

ÚSZS MSK celkem dvaceti pěti posádkami rychlé lékařské pomoci. Jedná se však                  

o maximální počet, mimo pracovní dobu je jich v provozu méně. 

 Výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (dále jen RZP) jsou zřízeny 

Územním střediskem záchranné služby MSK jako pozemní výjezdové skupiny pro 

poskytování přednemocniční neodkladné péče na určeném spádovém území ve smyslu 
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zákona. Výjezdové skupiny RZP jsou svou činností zaměřeny na poskytování služeb v oblasti 

přednemocniční neodkladné péče (dále jen PNP) v dohodou stanoveném spádovém území. 

Dle pokynů zřizovatele a operačního střediska jsou možné i zásahy mimo výše jmenovaném 

spádovém území. Výjezdová skupina je minimálně dvoučlenná, ve složení řidič                      

a zdravotnický záchranář (nebo všeobecná sestra ve specializaci), kteří jsou vedoucí osádky. 

Vedení ÚSZS MSK může na vybraných stanovištích, kde je to účelné, doplnit osádku            

o dalšího člena posádky – sanitáře. Vedoucím výjezdové skupiny RZP je zdravotnický 

záchranář (nebo všeobecná sestra ´ve specializaci), těm poléhají ve směně i v akci další 

členové posádky. Řídí se jeho pokyny a společnou týmovou prací pomáhají ošetřit, zajistit      

a eventuálně transportovat pacienta do určeného zdravotnického zařízení. Skupiny RLP RV 

provádějí taktéž sekundární převozy náhle zhoršených pacientů z ordinací praktických lékařů, 

nebo zasahují spolu s posádkami RLP u větších dopravních nehod. Pokud pacienta zajišťuje 

posádka RZP, měla by pacienta bez výjimek předat do rukou lékařské péče. To, že není lékař 

přítomen omezuje kompetence zdravotníka v oblasti aplikace léků a některých terapeutických 

postupů. Posádek RZP je třicet jedna a stejně jako u RLP jich v nočních hodinách a během 

dnů pracovního klidu může být v provozu méně. 

Výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému – tzv., Rendez-

vouz (dále jen RLP RV) jsou zřizovány ÚSZS MSK jako pozemní výjezdové skupiny pro 

poskytování PNP na určeném spádovém území. Výjezdová skupina je vždy minimálně 

dvoučlenná ve složení lékař a řidič vozidla zdravotnické záchranné služby v těch případech, 

kde je vždy vysíláno s vozidlem RLP RV vozidlo RZP. V lokalitách kde zasahuje skupina 

RLP RV samostatně, je osádka vždy tříčlenná ve složení lékař, zdravotnický záchranář (nebo 

všeobecná sestra) a řidič vozidla ZZS. Vedoucím výjezdové skupiny je lékař. Ve směně         

a v akci podléhají zdravotnický záchranář (nebo všeobecná sestra) i řidič směnu konajícímu 

lékaři, řídí se jeho pokyny a společnou týmovou prací pomáhají ošetřit, zajistit a eventuálně 

transportovat pacienta do lékařem určeného zdravotního zařízení. Tyto skupiny se nacházejí 

v některých městech Moravskoslezského kraje a to v Ostravě, Opavě, Hlučíně, Bruntálu         

a Krnově. Lékař není vázán na sanitku a k pacientům vyjíždí osobním nebo terénním (SUV) 

automobilem, tím pádem může po ošetření pacienta ihned odjet k dalšímu zásahu. Systém 

funguje tak, že operační středisko vyšle k události pouze vozidlo rendez-vouz, a to v případě, 

kdy je předpoklad, že pacienta nebude potřeba transportovat do zdravotnického zařízení.      

Po ošetření lékařem zůstává pacient doma a pokud je zapotřebí zajistit jeho převoz                

do nemocnice, posádka rendez-vouz si přivolá sanitku RZP. Záchranáři ÚSZS MSK jezdí 
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k zásahům  nejčastěji vozidly Mercedes a Volkswagen, v rámci systému rendez-vouz pak 

automobily Škoda Octavia Scout, VW Touareg a Nissan.15 

Výjezdová skupina rychlé převozové služby pro novorozence (RPN) je zřizována    

a provozována ÚSZS MSK ve spolupráci s Fakultní nemocnicí s politikou Ostrava (FNsP 

Ostrava), Městskou nemocnicí Ostrava (MNO). Vozidlo včetně vybavení je majetkem ÚSZS 

MSK, řidič je kmenovým zaměstnancem ÚSZS MSK. Lékař a dětská sestra jsou kmenovými 

zaměstnanci novorozeneckého oddělení FNsP v Ostravě-Porubě nebo MNO, pro účely jejich 

působení v osádce RPN nebo jako zdravotnického doprovodu ve vrtulníku letecké záchranné 

služby. Náplní RPN je rychlý převoz novorozenců mezi zdravotnickými zařízeními              

ve spádovém území Moravskoslezského kraje, v indikovaných případech i mimo tento 

prostor. Sídlo RPN se nachází v Martinovské ulici v Ostravě-Porubě. Výjezdová skupina       

je dvou až tříčlenná ve složení řidič, (dětská) sestra a lékař. O účasti lékaře v posádce 

rozhoduje lékař novorozeneckého oddělení na základě závažnosti stavu dítěte. Vlastní 

výjezdová činnost je řízena KZOS po předchozí domluvě mezi oddělením, které převoz žádá 

a novorozeneckým oddělením FNsP v Ostravě nebo MNO.16 

Součástí Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje je Letecká 

záchranná služba v Ostravě (dále LZS). Letecká záchranná služba Ostrava sídlí v areálu 

Integrovaného záchranného systému v Ostravě-Zábřehu, v tomto prostoru se nachází moderní 

heliport pro denní i noční lety, dvě přistávací plochy pro vrtulníky a hangár se zázemím pro 

nepřetržitý provoz. Tato LZS je v provozu od 1. sprna 1989 a její volající znak je „Kryštof 

05“.17 Působí na území Moravskoslezského kraje a také v přilehlých částech Olomouckého       

a Zlínského kraje. Vrtulník může na základě dohody o příhraniční spolupráci zasahovat           

i v příhraničních oblastech Polska a Slovenska. LZS Ostrava  momentálně používá k výkonu 

služby moderní stroj EC 135 T2+, jedná se o dvoumotorový jednopilotní vrtulník, který 

splňuje nejvyšší výkonnostní a bezpečnostní požadavky. Všichni členové posádky LZS ÚSZS 

jsou povinni během výkonu směny dodržovat schválený Provozní a organizační řád ÚSZS    

ve všech jeho bodech. Jsou povinni vystupovat během služby ve shodě s pravidly společenské    

a zdravotnické etiky, reprezentovat a hájit zájmy ÚSZS. Posádka je ve složení pilot, záchranář 

a lékař, na mateřské základně je přítomen technik.  O provedení letu rozhoduje dle 

                                                 
15 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
16 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
17 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
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meteorologických podmínek pilot, který je zároveň velitelem zásahu. V této době zajišťuje 

provoz LZS v Ostravě tým dvanácti lékařů a deseti záchranářů ÚSZS MSK, čtyř pilotů            

a dvou techniků společnosti DSA, a.s. Provozní řád heliportu LZS je ustanoven jako zvláštní 

předpis, platný a schválený dne 1. listopadu 2006 Úřadem pro civilní letectví ČR. 

Provozovatelem letiště je ÚSZS MSK, osobou zodpovědnou za provoz ředitel ÚSZS MSK. 

Krajské operační středisko vysílá vrtulník přednostně do terénu, kde je terén špatně přístupný 

sanitním vozidlům a posádka sanitky by se na místo nedostala do 15 minut, dále k pacientům, 

kde je třeba šetrný transport nebo je třeba transport nemocného urychlit. Vrtulník může 

zasahovat také ve velice nepřístupných terénech a to pomocí speciálně vycvičených 

záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Ovšem od roku 2004 je možné lety 

do neznámého terénu uskutečnit pouze od svítání do soumraku a ve výjimečných případech   

a vždy na základě rozhodnutí velitele vrtulníku, i v noci. V jiných případech probíhá přistání 

do terénu v noci na dohodnutá, předem určená místa.  

Oddělení lékařské služby první pomoci (dále LSPP) zabezpečuje organizační, 

personální a věcné zajištění činnosti této služby a její vlastní odborný výkon, a to na úseku 

všeobecné LSPP pro dospělé, LSPP dětské a LSPP zubní. Výkon činnosti LSPP probíhá       

na pracovištích LSPP, kterými jsou ambulance všeobecné, dětské nebo zubní LSPP 

v lokalitách, schválených zřizovatelem nebo během návštěv u pacientů. Personálně jsou 

všechny typy LSPP zabezpečeny potřebným počtem lékařů a nelékařských zdravotnických 

pracovníků, pracujících pro organizaci formou pracovně-právních vztahů dle zákoníku práce 

nebo na základě mandátních smluv. LSPP tzv. pohotovost, poskytuje ambulantní péči těm 

občanům,  u kterých došlo k náhlé změně zdravotního stavu či zhoršení průběhu jejich 

onemocnění, přičemž tyto obtíže vznikly v době mimo pravidelný provoz ambulantních 

zdravotnických zařízení. Rozdíl mezi zdravotnickou záchrannou službou a LSPP je v tom,    

že LSPP poskytuje zdravotní péči v případech, kdy není pacient ohrožen na životě                  

a nepotřebuje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby. Pokud dojde u pacienta 

k náhlému onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, může pacient navštívit nejbližší 

ordinaci LSPP nebo nejdříve konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem LSPP. LSPP ošetří       

i pacienty, kteří podle trvalého bydliště nepatří do jejich spádově oblasti. Vážnost stavu 

pacienta je možné konzultovat s operátorkou na lince Informačního centra záchranné služby, 

která má číslo 553 777 777. Lékařská služba první pomoci v Moravskoslezském kraji            

je zajišťována převážně nemocnicemi, výjimku tvoří město Bruntál – zde LSPP zajišťuje naše 

organizace.  
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ÚSZS MSK provozuje také protialkoholní záchytnou stanici (PZS). PZS                 

je ve smyslu zákona č. 305/2009 Sb. v platném znění zdravotnickým zařízením, které zřizuje 

samosprávný celek. PZS je organizačně začleněna do organizační struktury ÚSZS MSK jako 

samostatné nákladové středisko v rámci Územních odborů Opava a Karviná. V čele PZS       

je vedoucí lékař, podřízený řediteli – vedoucímu lékaři příslušného ÚO. PZS je zařízením     

se spádovou oblastí stanovenou po dohodě se zřizovatelem, jimž jsou vyšetřovány, respektive 

přijímány osoby, které se požitím alkoholického nápoje uvedly do stavu vzbuzujícího veřejné 

pohoršení nebo do stavu, v němž bezprostředně ohrožují sebe, svou rodinu nebo jiné osoby, 

veřejný pořádek nebo majetek.18 Tyto osoby jsou povinny podrobit se lékařskému vyšetření      

a podle jeho závěru i ošetření v PZS na dobu nezbytnou k vymizení alkoholického opojení, 

s výjimkou osob ovlivněných jinými toxickými látkami. Vyzvat osobu výše uvedenou 

k lékařskému vyšetření jsou oprávnění především příslušníci Policie ČR. Na PZS jsou 

přijímány osoby starší 15-ti let v lehké nebo střední opilosti. V PZS se provádějí i odběry krve 

ke stanovení koncentrace alkoholu na žádost a na náklady Policie ČR, respektive ostatních 

právnických nebo fyzických osob. Osoba, která je umístěna nebo vyšetřena v PZS, je povinna 

uhradit na účet ÚSZS MSK dopravu a náklady za ošetření v PZS včetně pobytu v cenách dle 

sazebníku. Aktuální sazebník a přesný postup při vymáhání pohledávek je stanoven zvláštní 

směrnicí ředitele ÚSZS MSK. 

3.3 Územní odbory Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského 

kraje 

 Územních odborů je v působnosti ÚSZS MSK je celkem šest a to: Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Každý z těchto územních odborů má svého 

ředitele, který se zodpovídá řediteli ÚSZS MSK a zdravotnické operační středisko, jež řídí 

činnost výjezdových skupin v rámci daného regionu. Tyto územní odbory zajišťují 

přednemocniční neodkladnou péči ve své spádové oblasti. V následujícím schématu č. 3.1 

jsou podrobně rozepsána veškerá výjezdová stanoviště. 

 

 

                                                 
18 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
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Schéma č. 3.1: Výjezdová stanoviště ÚSZS MSK p.o. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Územní odbor Bruntál (ÚO Bruntál) pokrývá svými výjezdovými skupinami rychlé 

lékařské a rychlé zdravotnické pomoci pokrývá poměrně rozsáhlé území. Pod ÚO Bruntál 

patří významná část Jeseníků a záchranáři ÚO Bruntál tak pomáhají v turisticky významných 

lokalitách jako je Karlova Studánka, Vrbno pod Pradědem, Ovčárna či samotný Praděd.19 

V těchto oblastech je důležitá spolupráce s Horskou službou. Do jejich kompetence patří         

i vodní nádrž Slezská Harta nebo úsek důležité komunikace č.11, mezi Ostravou a Hradcem 

Králové. PNP poskytují bruntálští záchranáři také na Osoblažsku. Záchranáři vyjíždějí ročně 

asi k čtrnácti tisícům událostí. Jak je z výše uvedeného schématu zřejmé pod ÚO Bruntál patří 

výjezdová stanoviště Bruntál (2 posádky RLP a 2 posádky RZP), Rýmařov (1 posádka RLP   

a 1 posádka RZP), Krnov (1 posádka RLP, 1 posádka RV a 1 posádka RZP), Město 

Albrechtice (1 posádka RZP) a Vrbno. V grafu č. 2.1 je uveden počet výjezdů ÚO Bruntál    

za roky 2009 – 2011. 

                                                 
19 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
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Graf č. 2.1: Výjezdy ÚO Bruntál 2008

zdroj: vlastní zpracování 

 Územní odbor Frýdek

pomoc více než dvěma tisícům obyvatel této oblasti.

část Beskyd s řadou turisticky hojn

míst. Ani zde se záchranná služba neobejde bez spolupráce s

k místům s významným podílem t

k vážným úrazům v těchto podnicích. Pom

na některé z řady významných komunikací, jež územím Frýdecko

Posádky tohoto odboru ročně zasah

Místek spadají výjezdová stanovišt

Nošovice (1 posádka RZP), Frýdland nad Os

a 2 posádky RZP) a Jablunkov 

odboru je uveden v grafu č. 2.2.

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008

11748

30 

Bruntál 2008 – 2011 

Územní odbor Frýdek-Místek (ÚO Frýdek-Místek) v případě pot

ům obyvatel této oblasti. Do oblasti ÚO Frýdek

adou turisticky hojně navštěvovaných a pro záchranáře obtížn

míst. Ani zde se záchranná služba neobejde bez spolupráce s Horskou službou. T

významným podílem těžkých průmyslových provozů, záchraná

ěchto podnicích. Poměrně častými událostmi jsou také nehody 

ady významných komunikací, jež územím Frýdecko-Místecka procházejí. 

čně zasahují u přibližně jedenácti tisíc událostí. 

Místek spadají výjezdová stanoviště Frýdek-Místek (2 posádky RLP a 1 posádka RZP), 

Nošovice (1 posádka RZP), Frýdland nad Ostravicí (1 posádka RLP), Třinec 

a 2 posádky RZP) a Jablunkov (1 posádka RZP). Podrobný přehled výjezdů

č. 2.2. 

2009 2010 2011

9107 9160

10490

 

řípadě potřeby zajišťuje 

Do oblasti ÚO Frýdek-Místek patří velká 

ře obtížně dostupných 

Horskou službou. Třinecko patří 

ů, záchranáři zde vyjíždějí 

astými událostmi jsou také nehody              

Místecka procházejí. 

 jedenácti tisíc událostí. Pod ÚO Frýdek-

Místek (2 posádky RLP a 1 posádka RZP), 

řinec (1 posádka RLP 

ehled výjezdů tohoto územního 

2011

10490



 

 

Graf č. 2.2: Výjezdy ÚO Frýdek

zdroj: vlastní zpracování 

Záchranáři v územním odboru Opava

a poskytují přednemocniční neodkladnou pé

obydlení se velice liší podle dané oblasti, zatímco na Opavsku a Hlu

poměrně husté, Vítkovsko je oblastí nep

nemocnice ve Vítkově je nutno všechny pacienty, kte

do zdravotnických zařízení vzdálených t

s problémovými místy (zatopené lomy, p

vodní plochy, …) se nachází na území ÚO Opava. Záchraná

dopravních nehodách na hlavní komunikaci mezi Opavou a Ostravou. 

vyjíždějí ročně k více než jedenácti tisíc

Opava (2 posádky RLP, 1 posádka RV a 2 posádky RZP), Vítkov (1 posádka RLP 

a 1 posádka RZP), Hlučín (1 posádka RV a 1 

(1 posádka RLP). Velkým specifik

MSK provozuje v areálu psychiatrické lé

výjezdy ÚO Opava. 

  

                                                 
20 Interní dokument. Provozní a organiza
1. ledna 2011. 

14500

15000

15500

16000

16500

17000

2008

16942

31 

2: Výjezdy ÚO Frýdek-Místek 2008 – 2011 

územním odboru Opava (ÚO Opava) vyjíždějí z

ční neodkladnou péči asi sto osmdesáti tisícům obyvatel. Hustota 

obydlení se velice liší podle dané oblasti, zatímco na Opavsku a Hluč

 husté, Vítkovsko je oblastí nepříliš zalidněnou a spíše odlehlou. Po zrušení 

ě je nutno všechny pacienty, kteří jsou ošetř

řízení vzdálených třicet a více kilometrů.20 Několik rekrea

problémovými místy (zatopené lomy, přehrada Kružberk s cvičnou skálou pro horolezce, 

se nachází na území ÚO Opava. Záchranáři rovněž č

na hlavní komunikaci mezi Opavou a Ostravou. Posádky na Opavsku 

více než jedenácti tisícům případů. Mezi opavská výjezdová stanovišt

Opava (2 posádky RLP, 1 posádka RV a 2 posádky RZP), Vítkov (1 posádka RLP 

čín (1 posádka RV a 1 posádka RLP) a Zábřeh u Dolního Benešova

Velkým specifikem je protialkoholní záchytná stanice (PZS), kterou ÚSZS 

u psychiatrické léčebny v Opavě. V grafu č. 2.3 jsou zobrazeny 
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Graf č. 2.3: Výjezdy ÚO Opava

zdroj: vlastní zpracování 

 Územní odbor Karviná
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Opava 2008 – 2011 

Územní odbor Karviná (ÚO Karviná) je rozlohou nejmenší územní odbor ÚSZS 

rámci mimoostravských oblastí největší hustotu obyvatelstva v

Záchranná služba zde zabezpečuje přednemocniční neodkladnou péči pro tak

ekventované hraniční přechody do sousedního Polska a železni

ru na Slovensko jsou specifikem.  Záchranáři tedy nezřídka ošet

oblasti je také řada uhelných dolů, kde posádky ÚO Karviná 

ňskou záchrannou službou. Výjezdové skupiny tohoto územního 

ě čtrnácti a půl tisícům případů. Výjezdové stanovišt

í Karviná (1 posádka RLP a 2 posádky RZP), Orlová (1 posádka RLP), Haví

1 posádka RLP a 2 posádky RZP) a Český Těšín (1 posádka RZP). V 

ÚSZS MSK také protialkoholní záchytnou stanici v nepřetržitém provozu. 
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Graf č. 2.4: Výjezdy ÚO Karviná

zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č. 2.5: Výjezdy ÚO Nový Ji

zdroj: vlastní zpracování 
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Nový Jičín 2008 – 2011 
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Graf č. 2.6: Výjezdy ÚO Ostrava

zdroj: vlastní zpracování 

Na obrázku č. 3.1 je podrobná mapa výjezdových stanoviš

záchranní služby Moravskoslezského kraje.

Obr. č. 3.1: Mapa výjezdových stanoviš

zdroj: ÚSZS MSK. Mapa výjezdových  stanoviš
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3.4 Další organizace Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského 

kraje 

Činnost záchranné služby by nebyl možný bez dobře fungujícího zdravotnického 

operačního střediska. Práce zde zůstává veřejnosti skryta, na rozdíl od záchranářů 

zasahujících v terénu. Jediný kontakt, který veřejnost s operačním střediskem                        

má je telefonický, tedy většinou velice krátký a anonymní. Práce operačního střediska         

má však pro práci záchranné služby stěžejní význam, neboť řídí veškerou činnost 

výjezdových posádek.  

Operátorka záchranné služby musí být zdravotnický personál se středoškolským 

vzděláním. Tísňové linky obsluhují pracovníci, kteří mají praxi v urgentních oborech, 

pracovali na anesteziologicko-resuscitačních odděleních nebo na jednotkách intenzivní péče. 

Operátoři a operátorky se musejí nadále celoživotně vzdělávat a znát novinky v oboru 

přednemocniční neodkladné péče a první pomoci. Nejdůležitější činností operátorek               

a operátorů je kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení volání, která na operační 

střediska přicházejí. Ne všechna volání na tísňové linky 155 mají charakter žádosti                 

o zdravotnickou činnost. Někteří lidé si pletou tísňové linky s informačními linkami. Vyžadují 

telefonní čísla nebo si na ně chtějí objednávat plánované převozy sanitním vozem. Ovšem 

všechny tyto telefonáty musí operátorky obsloužit, ale jen část ze stovek příchozích 

telefonátů, vyžaduje urgentní zásah záchranářů. Záchranáři vyjíždějí průměrně ke každému 

třetímu až pátému hovoru na tísňovou linku. Průměrný hovor na lince 155 trvá něco přes 

jednu minutu. Operátoři musí během této krátké chvíle zjistit, jaká se stala událost, kde a kdy 

k ní došlo a zhodnotit závažnost stavu pacienta. Získané informace musí zapisovat                

do počítače a následně se rozhodnout, zda k události vyšle posádku záchranné služby             

či nikoli. 

Všechny hovory na lince 155 jsou nahrávány a archivovány. Operační středisko 

uskutečňuje celou řadu dalších úkolů. V případě ohrožení života radí sestry-operátorky 

volajícímu, jak správně poskytnout první pomoc nebo co mají dělat do příjezdu posádky. 

Pokud je to možné, zůstávají operátorky v kontaktu až do okamžiku, kdy k postiženému 

dorazí sanitka.  Operátorka je v neustálém rádiovém a telefonickém spojení s posádkou           

a to díky systému tzv. statusů má přehled o tom, v jaké fázi výjezdu se právě posádka nachází. 

Operátorky zajišťují příjezd posádky s pacientem na příslušné oddělení či ambulanci 

v nemocnici. V případě velmi vážných událostí předávají informace o zdravotním stavu 
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postiženého, aby se cílové pracoviště mohlo na jeho příjezd co nejlépe připravit. Operační 

středisko udržuje neustálý kontakt s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému   

a zajišťuje jejich informování v situacích, které vyžadují společný zásah.  

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) nepřetržitě a bezprostředně řídí 

činnost výjezdových skupin ZZS a integruje činnost všech článků přednemocniční 

neodkladné péče v určené spádové oblasti v nepřetržitém provozu. Činnost KZOS zajišťují 

zdravotničtí pracovníci. Operační středisko ÚSZS MSK je reprezentováno zdravotnickou 

částí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (dále jen IBC). IBC       

je umístěno v objektu v majetku Moravskoslezského kraje na ulici Nemocniční 11/3328. 

Zdravotnickou částí IBC tvoří 10 dispečerských pracovišť (včetně dvou záložních) 

v nepřetržitém provozu, dle provozních možností je navíc zajišťována služba vedoucího 

lékaře směny a vedoucího dispečera.21 KZOS (IBC) přímo řídí výkon přednemocniční 

neodkladné péče ve stanovené spádové oblasti (území Moravskoslezského kraje) – přímo řídí 

výjezdové skupiny a vrtulník LZS. Ve vybraných činnostech navíc koordinuje některé 

specializované činnosti, zejména sekundární výkony, dopravu nemocných a raněných 

v podmínkách PNP ze zahraničí do České republiky a vyžaduje součinnost při hromadných 

neštěstích a katastrofách.  

KZOS (IBC) plní úkoly v souladu se zákonem č. 375/2011 Sb., o záchranné 

zdravotnické službě, v platném znění, zejména pak: 

• příjem a zpracování tísňového volání 155, tísňové linky Letecké záchranné služby 

v Ostravě, 

• vyhodnocuje tísňové výzvy k poskytnutí PNP a podle stupně naléhavosti                   

a závažnosti stavu rozhoduje o nejvhodnějším způsobu poskytnutí PNP. Při příjímání 

tísňových výzev se řídí Základním spojovacím řádem, 

• ukládá po vyhodnocení tísňové výzvy podle stupně naléhavosti a konkrétní provozní 

situace úkoly jednotlivým výjezdovým skupinám zdravotnické záchranné služby, 

• soustřeďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče, která 

podle potřeby vyzývá k přijetí postiženého, 

                                                 
21 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
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• shromažďuje a vyhodnocuje údaje o výkonu PNP ve spádové oblasti a vede  o své 

činnosti předepsanou dokumentaci, 

• organizuje a řídí k zajištění potřeb PNP dopravní zdravotnickou službu, 

• koordinuje a zabezpečuje realizaci přepravných činností v rámci transplantačního 

programu, přepravu léků, krve a jejích derivátů nebo odborníků potřebných 

k poskytování neodkladné péče,  

• zabezpečuje při likvidaci zdravotních následků hromadného neštěstí nebo katastrofy 

svolání určených pracovníků, udržuje spojení se všemi zúčastěnými, organizuje 

rychlý výjezd potřebných sil a prostředků, atd. 

Nemůže-li dispečer (dispečerka) z jakýchkoliv důvodů jednoznačně rozhodnout o typu 

prostředku, vyslaného na místo události, provádí toto rozhodnutí ve spolupráci s vedoucím 

dispečerem směny, který má možnost kontaktovat lékaře konzultanta. Funkci lékaře 

konzultanta vykonávají kmenoví lékaři ÚSZS MSK. Tuto funkci plní souběžně při směně     

ve výjezdové skupině RLP a LZS či pohotovosti mimo pracoviště. Není-li žádný kmenový 

lékař ÚSZS momentálně ve směně, dle předem připraveného rozpisu se stanovuje dostupnost 

lékaře konzultanta, který je určenou dobu nepřetržitě okamžitě dosažitelný stanoveným 

způsobem. 

Operační středisko na IBC je přímo datově i fonicky propojeno s kontaktním 

pracovištěm Městské záchranné služby v Ostravě, které zajišťuje koordinaci dopravy 

nemocných a raněných a lékařské služby první pomoci. Podrobnosti jsou definovány             

ve smlouvě mezi Městskou záchrannou službou v Ostravě a ÚSZS MSK.22 

V rámci KZOS Ostrava pracuje celkem 38 operátorů, kteří ve čtyřech směnách 

zajišťují veškerý provoz operačního střediska. KZOS sídlí v Ostravě, kde bylo do provozu 

uvedeno tzv. Integrované bezpečnostní centrum, které má celou řadu funkcí. Nalézá se zde 

např. pracoviště pro krizové řízení kraje v případě mimořádných situací, výjezdové stanoviště 

záchranné služby, atd. V rámci Integrovaného bezpečnostního centra funguje také společné 

operační středisko všech složek Integrovaného záchranného systému (IZS) – pracují zde tedy 

operátoři Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru, Policie České 

republiky a také Městské policie Ostrava.  

                                                 
22 Interní dokument. Provozní a organizační řád. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje. 
1. ledna 2011. 
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Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje zahájilo dne 3.1.2011 

provoz Informačního centra ÚSZS MSK (dále jen IC). Toto středisko poskytuje telefonické 

a emailové informace, doporučení a odpovědi na dotazy zdravotnického charakteru občanům 

našeho kraje. Informační centrum ÚSZS MSK je zřízeno k řešení netísňových výzev              

a hovorů. Účelem jeho zřízení je zejména: 

• odlehčení zátěže a podpora činnosti KZOS (IBC), informační a organizační podpora 

v případech mimořádných událostí (hromadných neštěstí), 

• poskytování doporučení při řešení zdravotních obtíží, které nespadají do dikce KZOS 

(IBC), 

• poskytování informací o zdravotních službách v rámci MSK a jejich 

provozovatelích, 

• řešení psychosociálních urgencí netísňového charakteru a poskytování informací        

o psychosociálních a krizových službách (linky důvěry, krizová centra, detoxikační 

centra, atd.), 

• poskytování informací z oblasti zdravotnické legislativy, organizace zdravotní péče, 

postupu při úmrtí a požadavcích na ohledání, směrování připomínek a stížností, atd. 

IC je dislokováno a provozováno na pracovišti ÚO Opava formou nepřetržitého 

provozu a obsluhy telefonní linky IC a emailové schránky IC. Dispečer (dispečerka)             

IC má střední zdravotnické vzdělání. Je přímo podřízen(a) staniční SZP IC, vedoucímu 

dispečerovi IBC a vedoucímu lékaři pro operační řízení.  

A kdy se na Informační centrum obracet? Operátorky dávají doporučení při řešení 

zdravotních potíží, např. jako jsou běžná onemocnění a zdravotní obtíže. Podají pacientovi 

konkrétní informace o zdravotních službách Moravskoslezského kraje a jejich 

poskytovatelích. IC poradí, kam se mají pacienti obrátit při potřebě ambulantní péče, kde       

je nejbližší lékařská pohotovostní služba, lékárna, sanitní transportní služba či zdravotnické 

zařízení.  

Operátorky jsou nápomocny v případech jako je spádovost zdravotní péče pro občana, 

postup při změně pojišťovny či lékaře. Poradí ohledně nutných kroků v případě úmrtí, 

zodpoví dotazy a požadavky na ohledání zemřelého. Pokud to situace vyžaduje, řeší 

operátorky také problémy v psychosociální oblasti a poskytnou doporučení ohledně dalšího 
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postupu klienta. Poskytnou klientům kontakty na krizová centra, linky důvěry a další 

psychosociální služby. IC spolupracuje s regionálními krizovými centry a organizacemi 

psychosociálního charakteru.  

Informační centrum je lidem k dispozici nepřetržitě jako telefonická služba. Mohou 

zavolat na číslo 553 777 777. Další možností je emailový kontakt, kde operátorky odpoví      

na zaslaný dotaz. Emailová adresa je infocentrum@zachranka-msk.cz. 
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4 Analýza činnosti a hospodaření Územního střediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje 

 V této kapitole se zaměřím na praktický popis ÚSZS MSK. První podkapitola se týká 

organizačního členění ÚSZS MSK, zde popisuji jednotlivé úseky zdravotnického zařízení. 

Dále se zabývám počtem zaměstnanců této organizace a jejich zařazením dle smluvního 

poměru. Další dílčí subkapitola popisuje hospodaření ÚSZS MSK. Jednotlivé výkazy za léta 

2008 – 2011, jsou zde zobrazeny v přehledných tabulkách. A také se zde zmiňuji o jakémsi 

ceníku služeb, které ÚSZS MSK poskytuje. A v poslední řadě vysvětluji na názorných 

příkladech, jak se vypočítává částka, kterou dostává ÚSZS MSK od pojišťoven. 

4.1 Organizační členění ÚSZS MSK 

 Organizační struktura Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje 

je rozdělena do několika úseků. Jedná se o úseky jako je ředitelství, ekonomický úsek, 

provozně technický úsek a zdravotní úsek. 

 Provozně technický úsek zabezpečuje v rámci ÚSZS MSK především úkoly 

související se správou budov a užíváním objektů, s péčí o majetek a materiálně-technickým 

zabezpečením, s činností úseku informačních technologií a telekomunikací.  Činnost 

provozně technického úseku organizuje, řídí a kontroluje náměstek pro techniku a provoz 

ÚSZS MSK, jímž je pracovník s vysokoškolským  vzděláním vhodného zaměření. Je přímo 

podřízen řediteli ÚSZS MSK. V následujícím schématu č. 4.1 je zobrazena přesná struktura 

provozně technického úseku. 
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Schéma č. 4.1: Struktura provozně technického úseku 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Ekonomický úsek usměrňuje a kontroluje hospodářskou a finanční situaci organizace, 

vede účetnictví podle zákona o účetnictví a souvisejících předpisů, vede evidenci majetku 

ÚSZS MSK, zřizuje a vede pokladny ÚSZS MSK a zálohuje a zúčtovává drobný nákup        

za hotové a zabezpečuje výkaznictví a statistiku na úseku investiční výstavby, ekonomiky 

práce a účetnictví. Práci ekonomického úseku řídí, organizuje a kontroluje náměstek pro 

ekonomiku, jímž je pracovník s vysokoškolským vzděláním ekonomického směru. Tomuto 

náměstkovi jsou podřízeni všichni pracovníci útvaru, kteří plní úkoly v rozsahu určeném 

charakterem práce uvedené v pracovní smlouvě. Vedoucí ekonomického úseku je přímo 

podřízen řediteli ÚSZS MSK. Ve schématu č. 4.2 je struktura ekonomického úseku 

zobrazena. 
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Schéma č. 4.2: Struktura ekonomického úseku 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

Úsek ředitelství není vázán na jiný úsek. Skládá se z sekretariátu, oddělení vnitřní 

kontroly, z několika náměstků, tiskového mluvčího, klinického psychologa, oddělení BOZP 

(bezpečnosti práce) a dalších. Podrobné členění je zobrazeno ve schématu č. 4.3. 

Schéma č. 4.3: Struktura ředitelství 

 

 

 

  

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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 Posledním úsekem je zdravotnický úsek ÚSZS MSK. Jde o nejrozsáhlejší úsek 

celého ÚSZS MSK. V tomto úseku je zaměstnaných nejvíce osob. Do tohoto úseku patří 

všichni zaměstnanci územních odborů a to i nelékaři. Nejlépe jde organizační struktura tohoto 

úseku vidět na schématu č. 4.4. 

Schéma č. 4.4: Struktura zdravotnického úseku 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 Co se týká počtu zaměstnanců Územního střediska záchranné služby 

Moravskoslezského kraje, dělí se na dvě skupiny. A to na kmenové zaměstnance                      

a zaměstnance na dohody, smlouvy apod.  Kmenových zaměstnanců je mnohem více než těch 

zaměstnaných na smlouvy. Ty osoby zaměstnané na smlouvy atd., mají hlavní pracovní 

poměr někde jinde a jedná se o lékaře, nelékaře, řidiče, THP pracovníky (technicko 

hospodářský pracovník) a ostatní. V roce 2011 bylo v Územním středisku záchranné služby 

Moravskoslezského kraje zaměstnáno sedmsetdva kmenových zaměstnanců a šedesát devět 

zaměstnanců na smlouvy, dohody apod. Počty zaměstnanců jsou přehledně ukázány v grafu  

č. 4.1 a č. 4.2. 
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Graf č. 4.1: Počet kmenových zam

zdroj: vlastní zpracování 
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zdroj: vlastní zpracování 
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 Osoby zaměstnané na smlouvy, dohody apod. mají zcela jiné složení než kmenoví 

zaměstnanci. Nejvíce osob je zaměstnaných jako lékaři, je jich dvacet devět.  Z celkového 

počtu šedesát devět zaměstnanců je nejméně THP pracovníků. 

4.2 Analýza hospodaření ÚSZS MSK 

 Směrnice Vnitřní kontrolní systém stanovuje závazné postupy provádění finanční 

kontroly v Územním středisku záchranné služby Moravskoslezského kraje. Tato směrnice     

se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví       

a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.  

 Veřejnosprávní kontrola je vykonávána kontrolními orgány Provádí ji zřizovatel,       

tj. Moravskoslezský kraj, popř. jiný oprávněný orgán – Finanční úřad, Okresní správa 

sociálního zabezpečení, Úřad práce, zdravotní pojišťovny, atd. Prvkem vnitřního kontrolního 

systému je: 

 • interní audit – funkce interního auditora v ÚSZS MSK není zřízena, je nahrazena 

veřejnoprávní kontrolou, 

 • řídící kontrola – předběžná, průběžná a následná. 

Za zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému zodpovídá ředitel ÚSZS MSK. Cílem 

vnitřního kontrolního systému v ÚSZS MSK je zajistit hospodárné, efektivní a účelné 

hospodaření s veřejnými prostředky a zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, 

finanční, právní a případná další rizika vznikající v souvislosti s chodem organizace. Všichni 

vedoucí zaměstnanci organizace jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí                   

a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou 

povinni podávat řediteli organizace včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných 

při plnění stanovených úkolů, o závažných nedostatcích v činnosti ÚSZS MSK                        

a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.  

 Tabulky s výkazy zisku a ztrát, zobrazují hospodaření Územního střediska záchranné 

služby Moravskoslezského kraje v letech 2008 – 2011. První rok, rok 2008 hospodařilo 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje se ziskem. Podrobný výkaz 

zisku a ztrát za rok 2008, je zobrazen v tabulce č. 4.1. Jsou zde detailně vyobrazeny všechny 

položky výnosů a nákladů a také jak ÚSZS MSK hospodařil. 
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Tabulka č. 4.1: Výkaz zisku a ztrát rok 2008 

v tisících Kč 

Náklady Výnosy 

náklady na léčiva 3 004 tržby od VZP 99 077 

náklady na zdrav. prostředky 5 207 tržby od ostatních zdra. poj. 84 182 

náklady na opravu a údržbu 8 388 ostatní zdravotnické služby 4 910 

náklady na PHM 15 062 provozní dotace 291 306 

náklady na spotřebu energie 7 300 ostatní výnosy 5 412 

náklady na služby  17 888 ostatní služby 0 

mzdové náklady 393 711   

náklady na DDHM 7 890    

ostatní náklady 3 404   

ostatní režijní náklady 7 675   

daně a poplatky 62   

odpisy 10 598   

náklady celkem  480 189 výnosy celkem 484 887 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4 698 

zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2008 Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje hospodařilo 

s kladným hospodářským výsledkem. V tomto roce výnosy převýšily náklady o 4 698 000 Kč. 

Největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady, které byly 393  711 000 Kč. V přepočtu 

byly náklady na jednoho zaměstnance 562 000 Kč/osoba. Co se týká výnosů, největší 

množství finančních prostředků plynulo z provozních dotací. Tato částka byla 291 306 000 

Kč. Provozní dotace zahrnují dotace na provoz ÚSZS MSK od jejího zřizovatele, tzn. 

Moravskoslezského kraje. Významnou položkou ve výnosech jsou také tržby od Všeobecné 

zdravotní pojišťovny, ÚSZS MSK dostalo od VZP celkem 99 077 000 Kč. 

 V následující tabulce č. 4.2 je zobrazen výkaz zisku a ztrát za rok 2009. Tabulka         

je opět v tisících Kč a podrobně zobrazuje hospodaření ÚSZS MSK v tomto roce.  
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Tabulka č. 4.2: Výkaz zisku a ztrát rok 2009 

v tisících Kč 

Náklady Výnosy 

náklady na léčiva 3 576 tržby od VZP 88 529 

náklady na zdrav. prostředky 5 540 tržby od ostatních zdra. poj. 86 029 

náklady na opravu a údržbu 8 010 ostatní zdravotnické služby 5 295 

náklady na PHM 9 998 provozní dotace 313 495 

náklady na spotřebu energie 8 283 ostatní výnosy 4 603 

náklady na služby  19 727 ostatní služby 0 

mzdové náklady 398 665   

náklady na DDHM 7 317    

ostatní náklady 1 703   

ostatní režijní náklady 6 941   

daně a poplatky 525   

odpisy 24 258   

náklady celkem  494 543 výnosy celkem 497 951 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3 408 

zdroj: vlastní zpracování  

Rok 2009 byl, co se týká hospodářského výsledku také kladný. Výnosy opět byly větší 

než-li náklady, ale v tomto roce byl kladný hospodářský výsledek menší než v roce 2008. 

ÚSZS MSK uspořilo v rozpočtu 3 408 000 Kč. Mezi největší náklady opět patřily mzdové 

náklady. V tomto roce byly 398 665 000 Kč, což v přepočtu na jednoho zaměstnance 

znamená přibližně 570 000 Kč. Ve výnosových položkách se vyrovnávají tržby od VZP         

a od ostatních zdravotních pojišťoven, je mezi nimi jen nepatrný rozdíl. Největší výnosovou 

položkou jsou opět provozní dotace. V roce 2009 přispěl zřizovatel na ÚSZS MSK částkou 

313 495 000 Kč. U nákladů byl meziroční index 1,030, což znamená, že náklady roku 2009 

byly větší než náklady roku 2008. Výnosový meziroční index byl 1,027, takže výnosy roku 

2009 byly větší než v roce 2008. 

 V další tabulce č. 4.3 je zobrazeno hospodaření dalšího roku, roku 2010. Tabulka        

je vytvořena na stejném principu na předchozí. Pro přehledné hospodaření opět použiji výkaz 

zisku a ztrát. 
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Tabulka č. 4.3: Výkaz zisku a ztrát rok 2010 

v tisících Kč 

Náklady Výnosy 

náklady na léčiva 3 635 tržby od VZP 86 587 

náklady na zdrav. prostředky 5 216 tržby od ostatních zdra. poj. 93 860 

náklady na opravu a údržbu 10 606 ostatní zdravotnické služby 5 759 

náklady na PHM 9 790 provozní dotace 325 089 

náklady na spotřebu energie 7 309 ostatní výnosy 3 800 

náklady na služby  16 356 finanční výnosy 506 

mzdové náklady 420 909 výnosy z pronájmů 441 

náklady na DDHM 3 212    

ostatní náklady 5 784   

ostatní režijní náklady 6 802   

daně a poplatky 208   

odpisy 25 232   

náklady celkem  515 176 výnosy celkem 516 042 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 866 

zdroj: vlastní zpracování 

  V roce 2010 ÚSZS MSK opět hospodařilo se ziskem. V tomto roce byl zisk 866 000 

Kč, což je nejmenší zisk v hospodaření v letech 2008 – 2011. Největší nákladová položka      

je pořád stejná a to mzdové náklady. Tentokrát se jejich výše vyšplhala na částku 420 909 000 

Kč. V přepočtu na jednoho zaměstnance to znamená 601 000 Kč/osoba. V nákladových 

položkách žádné výrazně velké výkyvy oproti roku 2009 nejsou. Ve výnosových položkách 

byly poprvé tržby od ostatních pojišťoven větší než tržby od VZP. Rozdíl byl 7 273 000 Kč. 

Jinak výnosovým položkám opět vévodí provozní dotace od Moravskoslezského kraje. 

V tomto roce ve výši 325 089 000 Kč. Meziroční index nákladů byl v roce 2010 1,042. Tzn.,              

že náklady tohoto roku byly větší než náklady roku předešlého. Výnosový meziroční index 

byl 1,036. Výnosy roku 2010 předčily výnosy roku 2009. 
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Tabulka č. 4.4: Výkaz zisku a ztrát rok 2011 

v tisících Kč 

Náklady Výnosy 

náklady na léčiva 3 568 tržby od VZP 86 856 

náklady na zdrav. prostředky 4 187 tržby od ostatních zdra. poj. 94 692 

náklady na opravu a údržbu 10 852 ostatní zdravotnické služby 4 710 

náklady na PHM 11 031 provozní dotace 350 204 

náklady na spotřebu energie 8 949 ostatní výnosy 3 383 

náklady na služby  18 810 finanční výnosy 1 081 

mzdové náklady 441 005 výnosy z pronájmů 458 

náklady na DDHM 3 752    

ostatní náklady 5 235   

ostatní režijní náklady 5 963   

daně a poplatky 244   

odpisy 26 402   

náklady celkem  539 998 výnosy celkem 541 384 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1 386 

zdroj: vlastní zpracování 

V posledním roce 2011 hospodařilo ÚSZS MSK opět se ziskem a to s částkou 

1 386 000 Kč.  Ve výnosových položkách se opět zvětšil rozdíl mezi tržbami ostatních 

pojišťoven a tržbami od VZP, v tomto roce to byla částka 7 836 000 Kč. Provozní dotace jsou  

i v roce 2011 největší výnosovou položkou. Tentokrát se příspěvek na provoz od kraje 

vyšplhal na částku 350 204 000 Kč. Mzdové náklady byly v roce 2011 441 005 000 Kč.       

Na jednoho zaměstnance ÚSZS MSK vydalo částku přibližně 630 000 Kč. Nákladový 

meziroční index byl v tomto roce 1,048, takže náklady roku 2011 byly větší než v roce 2010. 

Výnosový meziroční index byl 1,049. Výnosy tohoto roku byly opět větší než v roce 2010.  

4.3 Sazby vybraných úkonů prováděných ÚSZS MSK 

ÚSZS MSK má také příjmy z poskytování sanitek a jiných služeb. Cena za přistavení 

sanitky, na různých akcích, kde je potřeba lékařského dohledu je odlišná podle toho, jestli      

si organizátoři přejí přistavit sanitku RLP nebo RZP. Za sanitku RLP ÚSZS MSK inkasuje   

do rozpočtu 1 500 Kč/hodina a za sanitku RZP si účtuje 800 Kč/hodina. Dále se cena odvíjí 

od ujetých kilometrů. Za každý ujetý kilometr si ÚSZS MSK účtuje 50 Kč/km.  



 

51 
 

Hodnota jednotlivých výkonů lékaře v RLP, či sestry v RZP - tzv. počet bodů             

za jednotlivý výkon  (které jsou počítány vždy po 15 ukončených minutách) je pak počítána 

vzorcem: 15(min.) · režijní sazba + body. Doprava je řešena zvlášť ve vyhlášce č. 425/2011   

a je zde uvedena rovnou hodnota za 1 km. Aby ÚSZS MSK tyto body převedlo na konečnou 

hodnotu v Kč, musí je vynásobit hodnotou bodu uvedenou ve vyhlášce. Pro názorný příklad 

použiji lékařské vyšetření a odbornou přednemocniční neodkladnou péči za 15 minut výkonu 

poskytovanou lékařem a přednemocniční neodkladnou péči, kde je potřeba sledování 

eventuálně transport pacienta zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou. Cena 

tohoto výkonu bude vypočítána na 15 minut výjezdu. Veškeré následující výpočty budou pro 

rok 2012 a řídí se vyhláškou č. 411/2011 Sb. 

Výkon lékaře se vypočítá pomocí výše uvedeného vzorce, kde režijní sazba podle 

vyhlášky je 3,38 za jednu minutu času výkonu. Hodnota bodu pro tento výkon dle vyhlášky   

je 255,70. Vzorec pro výpočet bude vypadat takto: 

 výkon lékaře: (15 · 3,38 + 255,70)  = 305,70 Kč 

Tuto sumu dostane ÚSZS MSK do pojišťovny a k této částce je ještě potřeba přičíst počet 

ujetých kilometrů. V roce 2011 dostalo ÚSZS MSK za stejný výkon od pojišťovny 304,95 

Kč. 

 Výkon zdravotnického záchranáře nebo všeobecné sestry je konstruován na stejném 

principu jako výkon lékaře. Režijní sazba je stejná jako u lékaře a to 3,38 za jednu minutu 

času výkonu. Hodnota bodu dle vyhlášky je 142. Takže vzorec pro výpočet bude vypadat 

takto: 

  výkon zdravotnického záchranáře nebo všeobecné sestry: 

   (15 · 3,38 + 142)  = 192,70 Kč 

Tato částka přibude do rozpočtu ÚSZS MSK od zdravotní pojišťovny. V roce 2011 by ÚSZS 

MSK dostalo od pojišťovny 187 Kč. 

K těmto částkám je potřeba je připočíst počet ujetých kilometrů. Počet ujetých kilometrů      

se upraví opět hodnotou bodu. Tato hodnota je uvedena ve vyhlášce č. 425/2011 Sb., zde       

je hodnota stanovena na 1,1. 
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 Co se týká letecké záchranné služby, zde je vykazování výkonu složitější. Provoz 

vrtulníku hradí Ministerstvo zdravotnictví a hradí to přímo společnosti DSA, která vrtulník 

provozuje. ÚSZS MSK vykazuje pouze výkony lékaře RLP  na pojišťovnu, jinak kilometry 

jsou nulové. Z tohoto důvodu nelze přesně vyčíslit kolik stojí jedna letová hodina. Velmi 

orientačně se tato částka pohybuje kolem 90 000 Kč za hodinu letu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

  

 



 

 

5 Zhodnocení hospodaření, návrhy a doporu

V této poslední kapitole se pokusím zhodnotit hospoda

návrhy a nějaká doporučení pro ÚSZS MSK. Porovnám nejd

a ztrát za roky 2008 – 2011. Budu se snažit vysv

5.1 Zhodnocení hospodaření ÚSZS MSK

 První nákladovou položkou, kterou jsem zvolila pro srovnání v

jsou náklady na pohonné hmoty. Jejich vývoj za výše uvedené roky je zachycen v
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ů na pohonné hmoty. Tzn., že náklady na pohonné hmoty se vyvíjí 
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. 5.3: Vývoj cen pohonných hmot 2008 – 2012 

Další sledovanou položkou jsou náklady na mzdy v letech 2008 – 
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Srovnání tržeb je ukázáno v následujícím 

Graf č. 5.5: Srovnání tržeb od pojiš

zdroj: vlastní zpracování 
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Mzdové náklady mají každý rok růstovou tendenci, neboť se mění sazby zdravotního
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Meziroční růst provozních dotací není nijak výrazný, ale provozní dotace jsou jedním 

z největších výnosů ÚSZS MSK.                                                                                                                                                                                                

5.2 Návrhy a doporučení 

ÚSZS MSK hospodaří po celou dobu s kladným hospodářským výsledkem. ÚSZS 

MSK má obrovskou podporu ve svém zřizovateli Moravskoslezském kraji. Náklady 

každoročně stoupají (hlavně ve mzdách) a za pár let můžou být dotace od krajského úřadu 

nedostačující.  

Pro budoucnost by však ÚSZS MSK pomohla změna ve financování - tedy                   

s větším podílem úhrad od zdravotních pojišťoven. ÚSZS MSK je převážně placeno sazbou 

za výkon a od toho se odvíjejí příjmy od zdravotních pojišťoven. Lékařskou či zdravotní péčí 

si sami na sebe nevydělají, protože tzv. "čekají na práci", až dispečink indikuje           

konkrétní výzvu a iniciuje výjezd posádky RZP nebo RLP. 

Je to vidět ve výnosech od pojišťoven, které dosáhly v roce 2011 úrovně cca 33,5% všech 

výnosů, zatímco dotace z krajského úřadu byla cca 64,7%, což je skoro dvakrát tolik. Zbytek 

výnosů cca 2% tvoří výnosy z protialkoholní léčebné stanice, náhrady škody od pojišťoven     

a úroky z termínovaných vkladů. 

V našem legislativním prostředí je však opravdu těžké prosadit nějakou koncepční 

změnu financování, aby se záchrankám, potažmo i krajským úřadům, obecně lépe dýchalo      

a měli k dispozici více finančních prostředků. Záchranky nejsou nemocnice, které si na sebe 

vydělají (nebo by měli vydělat) z příjmů od zdravotních pojišťoven. 

Dalším návrhem by mohla být spolupráce s jednou benzínovou stanicí. Formou jisté 

smlouvy na odběr pohonných hmot, by mohlo ÚSZS MSK ušetřit větší část financí. ÚSZS 

MSK má ročně poměrně vysoké výdaje na pohonné hmoty, takže i zvážení možnosti úspor     

u této nákladové položky by mohlo vést k efektivnějšímu přerozdělení financí do jiných 

výdajových položek. Benzínové stanice poskytují slevy na odebraný litr pohonných hmot. 

Slevy na odebraný litr se pohybují mezi padesáti až devadesáti haléři. Při zvyšujících            

se cenách pohonných hmot, by každá, byť i malá sleva pomohla rozpočtu. Pokud budu 

vycházet z cen uvedených v grafu č. 5.3 za rok 2011, tak při slevě sedmdesát haléřů na litr 

pohonných hmot a za předpokladu, že 70% z nákladů na pohonné hmoty jsou na provoz 

pozemních posádek, by mohlo ÚSZS MSK za tu samou cenu pořídit o 5 680 litrů pohonných 

hmot více, tzn. ušetřit 173 240 Kč.   
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Záchranáři ÚSZS MSK vyjíždějí často k planým výjezdům. Tento jev by se také dal 

eliminovat. Pokud by lékař dojel k postiženému a zjistil by, že tento výjezd byl planý,            

že volající zneužil zdravotnickou službu např. k získání informací, mohl by být tento výjezd 

naúčtován volajícímu. Volající člověk, vlastně zneužil záchrannou službu, která by v ten 

okamžik mohla zasahovat u naléhavějšího případu. Tyto plané výjezdy stojí ÚSZS MSK 

nemalé peníze a zpoplatnění takových případů by vedlo nejen ke zvýšení příjmu do rozpočtu, 

ale také k důkladnějšímu zvažování lidí, zda záchrannou službu kontaktovat. 
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6 Závěr 

 Posláním zdravotnické záchranné služby je poskytování odborné neodkladné 

přednemocniční péče u stavů ohrožujících lidský život, od okamžiku vyrozumění                   

až po předání postiženého do nemocniční péče. Základním principem činnosti je provedení 

maxima možných dostupných lékařských výkonů na místě nehody a před hospitalizací. 

Systém zdravotnické záchranné služby je organizován tak, aby byla poskytnuta pomoc přímo 

na místě do dvaceti minut od přijetí oznámení. 

 Z hlediska finančního by měla být zdravotnická záchranná služba soběstačná a veškeré 

náklady by měla pokrývat z plateb pojišťoven podle odvedených výkonů své vlastní činnosti. 

V praxi to však nestačí a tak je odkázána na finanční prostředky z rozpočtu svého zřizovatele, 

Moravskoslezského kraje, dále také na prostředky přijaté od jiných subjektů, na příspěvky       

a dary od fyzických a právnických osob. Jedná se tedy o příspěvkovou organizaci. 

 Objektem mé diplomové práce je Územní středisko záchranné služby 

Moravskoslezského kraje. Svým klientům výše zmíněná instituce poskytuje tyto služby: 

rychlou lékařskou pomoc, rychlou zdravotnickou pomoc, Rendez-vouz, rychlou převozovou 

službu pro novorozence, leteckou záchrannou službu, lékařskou službu první pomoci              

a protialkoholní záchytnou stanici. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského 

kraje vykonává svou činnost na území šesti spádových oblastí. Patří zde: Bruntál, Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava.  

 Z údajů uvedených v mé práci vyplývá, že v letech 2008 – 2011 téměř osmdesát 

procent všech výdajových položek, které organizace vynaložila na svůj provoz, tvořily 

náklady na mzdové prostředky, které se každým rokem zvyšovaly. Dle mého názoru je jednou 

z příčin výše uvedené skutečnosti každoroční nárůst inflace. 

 Od roku 2010 se změnil poměr finančních prostředků vyplácených zdravotními 

pojišťovnami. Do roku 2010 byly většinovým příjmem od zdravotních pojišťoven finanční 

částky poukázané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Částky přijaté od ostatních zdravotních 

pojišťoven tvořily menší příjmovou část. Počínaje rokem 2010 se tento poměr obrátil            

ve prospěch ostatních pojišťoven. Jednou z příčin této změny, je dle mého názoru, vstup nové 

zdravotní pojišťovny na pojišťovací trh. 

 Podle mého názoru Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje své 

finanční prostředky využívá hospodárně, přesto bych však pomohla změna ve financování - 
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tedy s větším podílem úhrad od zdravotních pojišťoven. Záchranné služby si samy na sebe 

zdravotní péčí nevydělají, proto kdyby se změnil systém financování od pojišťoven, 

záchranným službám by se lépe dýchalo. 

 Cílem této diplomové práce je zhodnocení hospodaření a činnosti Územního střediska 

záchranné služby Moravskoslezského kraje, která měla potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, 

kterou jsem si stanovila v úvodu své závěrečné práce - nejdůležitějším příjmem do rozpočtu 

Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje jsou dotace od zřizovatele. 

Finanční prostředky poskytované Moravskoslezským krajem tvořily v letech 2008 – 2011 

přibližně sedmdesát procent všech přijatých prostředků. Na základě výsledků ke kterým jsem 

ve své práci dospěla, mohu tuto hypotézu vytyčenou v úvodu diplomové práce potvrdit.  
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