
 

 

 MUDr. Marek Slabý  

 předseda AZZS ČR 

  



Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále 

stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se 

závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.  

 

 Odbornou společností garantující  přednemocniční neodkladnou péči na území ČR   

je Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof  ČLS JEP 

http://www.urgmed.cz 

 Profesní sdružení ZZS  - Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR  

http://www.azzs.cz/ 
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 Zákon č. 374/2011 Sb.           O ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ 

 

 Zákon č. 372/2011 Sb.            o zdravotních službách 

 

 Zákon č.   48/1997 Sb.            o veřejném zdravotním pojištění 

 

 Zákon č. 129/2002 Sb.            o krajském zřízení 

 

 Zákon č.239/2000 Sb.             o Integrovaném záchranném systému 

 

 



Objednatel :      stát /Ministerstvo zdravotnictví 
 
Zřizovatel:          kraj /14/ 
 
Poskytovatel :      ZZS - příspěvková organizace kraje 
  
Plátce :   kraj  
 
   zdravotní pojišťovny  
     
   MZ ČR 
 
 
 
 







 

RLP                     Lékař + záchranář + řidič/záchranář 

 

   RV                      Lékař + záchranář 

 

RZP                      Záchranář + řidič/záchranář 

 

LZS                       Lékař + záchranář + pilot 

 

       



1) Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné služby 
 

§ 8 

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby 

(1) Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je příspěvková organizace zřízená krajem4), která má oprávnění k 
poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních službách. 

(2) Zdravotnická záchranná služba je na území kraje poskytována jedním poskytovatelem zdravotnické záchranné 
služby s výjimkou případu, kdy se na poskytování zdravotnické záchranné služby podílí podle § 5 odst. 5 také 
poskytovatel zdravotnické záchranné služby zřízený jiným krajem. 

(3) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen poskytovat zdravotnickou záchrannou službu nepřetržitě. 

(4) Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je základní složkou integrovaného záchranného systému1). 

 

2) Zákon č.250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů definuje 
příspěvkovou organizaci v § 27 odst. 1: 
  
Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové  činnosti ve své působnosti, které jsou 
zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. 
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Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné 

služby stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na 

demografických, topografických a rizikových parametrech území 

jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo 

události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné 

z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut.  

Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohlední 

případné poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje také 

poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným krajem . 

 





 

V současné době je ČR pokryta sítí 10 provozních stanic letecké záchranné 

služby. Ta patří k nejhustším v Evropě. O provoz letecké záchranné služby se dělí 

jak soukromí provozovatelé, kteří provozují osm stanic, tak státní subjekty, které 

zajišťují provoz na dvou stanicích. Čtyři stanice zajišťují noční provoz pro území 

celé České republiky, šest stanic má omezenou provozní dobu od východu do 

západu slunce. Akční rádius vrtulníků letecké záchranné služby má rozsah cca 

70 km, který odpovídá doletové době 18 až 30 minut od přijetí tísňové výzvy.  





Zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba_v_%C4%8Cesku 



Rok Ministerstvo vnitra Ministerstvo obrany Alfa Hel. + DSA Celkem 

2011 12 034 000,00 20 010 000,00 469 411 975,40 501 455 975,40 

2012 14 524 000,00 23 014 000,00 471 566 662,40 509 104 662,40 

2013 14 583 000,00 20 459 000,00 465 283 994,69 500 325 994,69 



Vývoj v průběhu let  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet výjezdových základen  273 275 280 281 286 293 

Počet výjezdových skupin 476 478 502 514 530 546 

273 

275 

280 

281 

286 

293 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet výjezdových základen  

476 

478 

502 

514 

530 

546 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet výjezdových skupin 



Zdroj : ZZS Jčk  
 

  základna RLP základna RZP 

Náklady 9 745 4 945 

Tržby za zdravotní péči 4 291 1 796 

Náklady po odečtení tržeb 5 453 3 149 









Vývoj v průběhu let  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkový počet výjezdů  730 122 774 690 795 564 851 289 889 533 945 348 
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 Rozpočty krajů                                      58,7 % 

       Provoz a investice 

 Veřejné zdravotní pojištění                                            32,3 % 

      Výkonový systém 

 Státní rozpočet  - MZ ČR                                                                                 9 % 

      Provoz letadel pro zdravotnickou záchrannou službu 

   Fondy EU – IOP      

 

   Ostatní                                                                             

 

 

 



 

 Rozpočty krajů                                     54,4 % 

       Provoz a investice 

 Veřejné zdravotní pojištění         35,5 %                     

Výkonový systém 

 Státní rozpočet  - MZ ČR             10,1 % 

1. připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací; výši úhrady stanoví vláda nařízením v závislosti 
na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného kraje – 10 Kč/obyvatele kraje a rok 
  

2. provoz letadel pro zdravotnickou záchrannou službu. 
 

 Fondy EU – IOP 

 Fond zábrany škod 

 Ostatní  

 





  2011 2012 2013 

Ministerstvo zdravotnictví  469 412 471 567 570 445 

Kraje 3 051 179 3 122 110 3 046 488 

Zdravotní pojišťovny 1 680 218 1 873 478 2 001 929 

Příjmy ZZS celkem  5 200 809 5 467 154 5 618 862 



Ukazatel  2009 2013 

Mzdové náklady 2 490 873 2 930 524 

Provozní příspěvek 2 862 258 3 046 488 

Podíl  87,0% 96,2% 







Zdravotní výkony - odbornost 709 

kód výkonu  popis výkonu bodové ohodnocení 

79111 výjezd posádky RLP 308/15 min 

06713 výjezd posádky RZP 195/15 min 

79201 výjezd posádky RLP do zahraničí pro pac. 116/15 min 

79202  výjezd posádky RZP do zahraničí pro pac. 45/15 min 

09527 výjezd posádky RLP - ohledání mrtvého 482/45 min 

od roku 2015 ? popis výkonu bodové ohodnocení 

06715 výjezd posádky RZP při souběhu s RV 152/15 min 

06716 TANR 33/5 min. (max 2x) 

????? aplikace kyslíku 450,- Kč/pacienta 

Dopravní výkony 

kód výkonu  popis kódu bodové ohodnocení 

70 jízda vozidly ZZS 41,52/km 

72 přeprava novorozence 41,52/km 

74 přeprava lékaře v RV 31,57/km 

60 přeprava přípravků, léčiv….. 31,57/km 




