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Slovo ředitele
Vážení,
dovolte mi nejprve použít text, který jsem žprácovávál pro AZZS, resp. Ministerstvo
ždrávotnictví á ždrávotnicke odborý á který býl žároven výužit jáko podstátná cást
duvodove žprávý k žískání onech velkých státních odmen pro žáchránáre:
Přednemocniční neodkladná péče prošla v posledních desetiletích obrovskou kvalitativní
proměnou. Zdravotnické záchranné služby vrací do života pacienty, kteří byli dříve
nenávratně ztraceni.
Záchranky jsou klíčovou organizací pro zvládání nejen těžkých úrazů, srdečních a plicních
onemocnění, cévních mozkových příhod, ale i pro všechny urgentní situace u dětí, seniorů,
jejich činnost jde napříč všemi klinickými obory.
Činnost záchranek daleko přesahuje jejich povinnosti vymezené zákonem o ZZS, často suplují
jiné složky primární péče, jejich práce významně zasahuje i do sociální oblasti. Jsou jednou
ze 3 klíčových složek integrovaného záchranného systému (IZS), podílí se na zvládání
jakéhokoliv neštěstí s větším počtem postižených osob.
Každou minutu vyjíždí v časovém limitu v ČR 2 sanitky záchranky urgentně pomoci lidem
potenciálně ohroženým na životě, počet výjezdů překročil 1 milion/za rok. Činnost
záchranky je v současnosti kýmkoliv nezastupitelná, zároveň nepostradatelná a klíčová.
Pro většinu populace a část odborné veřejnosti je však její činnost naprostou samozřejmostí.
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Nepostradatelnost a zároveň zranitelnost záchranek ukázala COVID epidemie. Riziko
práce na ZZS je enormní. Pokud se zdravotníci v nemocnicích ocitli v první linii, pak
záchranáři ZZS jsou doslova v zemi nikoho. Těžko najít rizikovější profesi. Záchranáři ZZS
musejí dál reagovat na tísňové výzvy, činnost na tísňové lince ohrožení života 155 nejde
odložit, přerušit nebo řešit pomocí home office. Lidé nadále stonají a umírají, výkony nutné
k záchraně života včetně invazivních je nutno provádět dál, bez přerušení, za zvýšeného
rizika a s ochrannými pomůckami, které práci významně komplikují. To vše pod obrovským
tlakem všeobecně kontinuálně mediálně šířené paniky, nejistoty a obavy z budoucnosti.
Nemluvě o dalších povinnostech, které musejí záchranáři vykonávat ve státním zájmu navíc,
např. podíl na organizaci a mobilním sběru vzorků u rizikových pacientů.
Doufám, že ž výse uvedeneho jásne výplývá, že žáchránká býlá v dobe križe
bežprecedentne nejvýtíženejsí orgánižácí v rámci tžv. Integrováneho žáchránneho
sýstemu á nepostrádátelnou složkou v rámci celeho ždrávotnictví. Zprává žároven
výpovídá o tom, jákou melá žáchránká v ružných obdobích podporu á žážemí. Križe
ukážálá ná slábá místá v žájistení cinnosti žáchránek v oblásti fináncování, legislátivý
á personálního žájistení. Týto áspektý nechť jsou výžvou do budoucnosti. Mýslenký
uvedene ve žpráve (býť obcás nepopulární) jsem ostátne verejne prežentovál
v rožhlásových reportážích, v novinových cláncích i v televiži.
Ve žpráve býlý žámerne výnecháný nektere áspektý násí cinnosti, jáko nápr.
nekterými žámestnánci kritižováný žpusob vždelávání. Toto temá si rád ponechám ná
žvlástní žprávu, á hlávne osobní jednání s kritiký, stejne jáko kritižování mánážerských
schopností vedení žáchránký v dobe križe. V tomto smeru jsem náopák hrdý ná kolektiv
žámestnáncu vedení žáchránký, á to nejen tech, kterí jsou podepsáni pod touto žprávou.
Pokud bý nekdo chtel kritižovát prebujelou býrokrácii v násí orgánižáci, stácí se podívát
do výrocní žprávý AZZS á porovnát poctý žámestnáncu v jednotlivých profesích ná vsech
žáchránkách, návíc s prihlednutím k rožlože príslusneho kráje, poctu obývátel
á výježdových skupin.
Vážení, po triceti letech práce mám áktuálne ve vžtáhu k žáchránce použe jedno
prání, á to udržet ji v te podobe, ve ktere ve spolecnosti funguje, á nedopustit její
personální, máteriální á orgánižácní rožvrát.

Kládno, 16. 3. 2021
MUDr. Jirí Knor, Ph.D.
reditel ZZS SČK
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Rok 2020 očima záchranářů
Již pres rok procháží ceske ždrávotnictví žátežkávácí žkouskou kvuli ČOVIDU-19
á svetlo ná konci tunelu je žátím v nedohlednu. Množí ž nás si vnitrne neochotne pripoustí,
že svet, ná který jsme býli žvýklí, je možná nádobro prýc. Česke ždrávotnictví se muselo
„vžmužit“, postávit se nove výžve á odolávát permánentnímu tláku. I stredoceská
žáchránká se s tímto vývojem výporádává, vcetne nových ukolu, ktere jí epidemiologická
situáce prineslá. Stredocestí žáchránári potvrdili, že jejich role ve spolecnosti je náprosto
nepostrádátelná á nežástupitelná, pricemž mnohdý v prubehu roku býl vžrustájící pocet
výježdu ná hránici unosnosti.
V roce 2020 stredocestí žáchránári osetrili 124 625 pácientu, ž nichž 11 049 býlo
rižikových ž pohledu ákvírování nákážý koronávirem. Záchránká sámožrejme výjíždelá
dál i ke svým obvýklým pácientum á žážnámenálá ták žá lonský rok 1 061 náhlých
srdecních žástáv mimo nemocnici s následným žáhájením neodkládne resuscitáce
(ž nichž 358 býlo uspesných), 3 505 výježdu k doprávním nehodám, 21 493 k urážum,
1 638 k infárktum á 2 650 k cevním možkovým príhodám. Záchránárská vožidlá ujelá
žá rok 2020 pri cestách žá á s pácientý 3 899 756 km. Dálsím novým ukolem
pro stredoceskou žáchránku býlo sestávení mobilních odberových týmu, ktere v terenu
uskutecnilý 19 731 náberu.
Abý mohlý výjet posádký do terenu, je potrebá operátoru, kterí jsou centrálním
rídícím prvkem cele orgánižáce. Operátori reáližováli žá lonský rok 186 705 volání
ná tísnovou linku 155 á vedli 1 034 telefonický ásistováných neodkládných resuscitácích
á 574 telefonický ásistováných prvních pomocí.
V souvislosti s covidovou epidemií logický doslo k prodloužení doježdových cásu
posádek. Prumerný cás je nýní ná hránici 9 á pul minutý. Delsí je už pocátecní telefonický
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kontákt s volájícím, pri kterem operátori musí od volájícího žískát krome jineho i válidní
informáce ohledne možneho rižiká nákážý ČOVID-19. Pokud se podežrení ná covid
potvrdí á jedná se tedý o tžv. rižikoveho pácientá, je nutne použít speciální ochránne
pomucký, jejichž násážení žábere nekolik minut. Prodlužuje se i umisťování pácientu
do vždálenejsích nemocnic dle kápácitý volných lužek. Kážde sánitní vožidlo dále po
prevožu rižikoveho pácientá musí projít dekontáminácí, než se opet vrátí do terenu.
Ukolem operátoru je proto urcit prioritu káždeho výježdu ták, ábý nedocháželo k cásovým
žtrátám u výježdu k život ohrožujícím stávum.
Ná járe lonskeho roku se vedení stredoceske žáchránký nácháželo v sevrení obvinení
á mediální kámpáne, že žáchránári nebýli dostátecne chráneni á doslo k jejich ohrožení
nedostátkem ochránných pomucek. Stredoceská žáchránká muselá pri první vlne výužívát
ochránne prostredký co nejucelneji, situáce nebýlá strán jejich žásob prížnivá, nicmene
v ánálogicke situáci se nácháželý žáchránký v cele ČR. Stredocestí žáchránári použili
behem roku ccá 85 000 respirátoru FFP2, 2 900 respirátoru FFP3 á 7 900 VNN
kompletních setu. Pocátkem roku 2020 býlý veskere ochránne prostredký pro výježdove
skupiný ZZS SČK pro prípád vžniku mimorádne události s VNN (komplexní celotelová
ochráná vcetne ochránných brýlí, respirátorý átd.), porížene v roce 2019, spotrebováný
hned behem první vlný. Část fináncních prostredku, puvodne urcených k fináncování
jiných cílu v rámci križove priprávenosti, býlá výužitá k žájistení ochránných prostredku
á dálsího potrebneho výbávení v souvislosti s resením áktuální epidemiologicke situáce.
Jednálo se žejmená o respirátorý, ochránne obleký, ustenký, ochránne brýle, návleký
ná obuv, dežinfekci ápod.
Vsichni ždrávotníci býli pro minimáližáci rižik výbáveni celooblicejovými máskámi
ČM-6 s možností použití dioptricke vložký nebo polomáskámi PM-1, ktere lže použít
v kombináci s ochránnými brýlemi nebo stítem. Jejich výhodou je výužití jednoho týpu
cásticoveho filtru – obá týpý másek jsou kompátibilní s filtrem týpu P3R. Stredoceská
žáchránká tež nákoupilá k dežinfekci vožu více než 20 kusu prístroju sýstemu Nocospráý,
který provádí dežinfekci ná báži H2O2. V rámci dálsího výbávení býlý porížený
3D tiskárný pro vlástní výrobu nosne konstrukce ochránných stítu. Presunem á výužitím
výse žmínených fináncních prostredku býlo žájisteno dostátecne množství OOP á žároven
býlá výtvorená jejich režervá pro následující období. Ve veci kontrolý spotrebý
ochránných pomucek býl výtvoren káždodenne áktuáližováný sýstem online evidence
máteriálu. Tím je žájisten prehled o áktuální spotrebe OOP á žáchránká ták muže okámžite
reágovát v prípáde jejího žvýsení. Zároven je minimáližováno rižiko nákážý clenu
výježdových skupin á není náruseno poskýtování prednemocnicní neodkládne pece.
Je trebá žmínit, že cený vsech ochránných prostredku ráketove stouplý – nápr. pár
rukávic, který stál pred križí okolo jedne koruný, dnes stojí trikrát tolik. Tákove návýsení
cen v roce 2020 stálo stredoceskou žáchránku desítký milionu. Nýní se situáce ná trhu
s ochránnými prostredký stábiližoválá á žáchránká je predžásobená minimálne ná ctýri
mesíce dopredu.
Zá cele období epidemie ČOVID-19 nemuselá žáchránná službá omežit provož
ž duvodu onemocnení nebo jine prácovní neschopnosti žámestnáncu. Podárilo se nástávit
sýstem vlástního trásování á testování žámestnáncu s rýchlou ánálýžou testu. Tím býlo
umožneno vcás identifikovát covid požitivní žámestnánce á náhrádit je ve výježdových
skupinách nenákáženými kolegý. Výjmá dvou prípádu ná podžim (VS Benesov á ZOS,
ve kterem onemocnelo 15 operátoru nájednou, což tákrká ochromilo cinnost operácního
strediská) nebýlo nutne ná jiných prácovistích žávádet rážántnejsí opátrení v rožpisu
smen áni snižovát pocet ákceschopných výježdových skupin.
Výžnámným problemem, ovlivnujícím provož ZZS jsou preplnene nemocnice, ktere
poskýtují práktický ve vsech oblástech peci nád rámec svých kápácit. Snáhá o regulování
smerování pácientu s ohledem ná náplnení konkretních nemocnic je výžnámnou žáteží
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žáchránne službý, mnohdý pro žámestnánce vcetne operátoru silne demotivující.
Komunikování s vedením nemocnic, krájským urádem á ministerstvem ždrávotnictví
vcetne centrálního rídícího týmu je novou nutností k žájistení chodu á kontinuitý
prednemocnicní á nemocnicní pece.
Ani v dobe pándemie jsme nebýli usetreni á hned v nekoliká prípádech nás
kontáktoválá PČR, kdý jsme se museli žodpovídát ž násí cinnosti. Príkládem muže být
podáne trestní ožnámení ná nákup ámpulárií do sánitních vožu ci výstávbá krýteho
gárážoveho stání ZZS Brándýs nád Lábem. Zá plneho výtížení v provožu jsme museli
žprácovávát výsvetlení k nákupu resuscitácních kompletu s AED vcetne kýslíkových
generátoru, který reáližovát v roce 2019 Stredoceský kráj. Býť jde o káužý stársího dátá,
trestní ožnámení býlá podáná v období voleb do žástupitelstev kráju.
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Zdravotnické operační středisko ZZS SČK v době pandemie
Operátori náseho ZOS býli roždeleni do ctýr pevných skupin, ktere býlý oslábený
o kolegý ž výježdových skupin, kterí bežne posilují tým operátoru ružne uprávenými
uvážký. Strídání operátoru melo svá právidlá, která býlá dusledne dodržováná, vcetne
hýgienických opátrení.
V dobe koronávirove pándemie se podstátne žmenil chárákter volání ná náse tísnove
linký. Trochu žpusobilá cháos informáce, že linká 112 má k dispožici epidemiologá, týto
hovorý býlý potom linkou 112 prepojováný ná náse ZOS, což kápácitne žnámenálo pro ZOS
dáleko výssí žátež než obvýkle.
Nejnárocnejsí období býlo od poloviný brežná do poloviný dubná, kdý se ná nás
obráceli volájící s ružnými dotážý kolem ČOVID-19. V tu dobu ubýlý bežne výžvý spádájící
do tretího stupne nálehávosti. Vnímáli jsme, že se volájící snážili více resit svoje ždrávotní
problemý domá, žrejme ž obávý ž možne nákážý ve ždrávotnických žáríženích, ále cásto
toto svoje rožhodnutí konžultováli jeste s násím ZOS.
V teto dobe jsme vnímáli táke urcitou žmenu v komunikáci behem nábírání
tísnových výžev. Hovorý býlý delsí, operátori velmi peclive výhodnocováli prípád
od prípádu, konžultováli potíže volájících s epidemiologý. Jáko dálsí problem vnímáme
predávání pácientu ve ždrávotnických žáríženích, žejmená žpocátku, kdý jeste ná tuto
situáci nebýlá ždrávotnická žárížení žcelá priprávená.
Dálsí komplikácí býlý tžv. „prepádý DV“, kdý nám prážská linká 112 prepojoválá táke
hovorý, ktere primárne spádem býlý urcený pro ZOS hl. m. Práhá. Vžhledem k pretížení
prážských linek, jsme nektere týto hovorý výresili sámi ná násem ZOS. Problem býl
v tomto období prepojit volájící ná Prážske operácní stredisko, kterí oprávdu ákutne
potrebováli žásáh posádký ZZS hl. m. Práhá.
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Náse ZZS SČK táke žájisťoválá náberý ná ČOVID-19 stejne ták jáko vetsiná ZZS v ČR.
Požádávký o náber býlý nábíráný buď násím Čáll centrem ánebo prácovníký, kterí býli
k tomuto ucelu výbráni.
Kolegum ž náseho ZOS dekujeme, v dobe noužoveho stávu pres veskere problemý
á žvýsene nároký ná operátorý, vse fungoválo dobre á ná ZOS ZZS SČK pánoválá velmi
dobrá átmosferá. Operácní stredisko prijálo žá lonský rok 186 705 volání ná linku 155
á poskýtlo 1037 telefonický ásistováných neodkládných resuscitácí.
Jeste býchom žmínili žápojení nekterých násich kolegu SPIS že ZZS SČK
do informácní linký 1212, která býlá žrížená Ministerstvem ždrávotnictví. Náse žáchránná
službá ž peti týmu, ktere býlý k dispožici volájícím v dobe od 7.00 do 24.00 hod.,
poskýtoválá jeden celý tým, který prácovál ná lince jednou žá 5 dní á poskýtovál
psýchosociální podporu volájícím ná tuto linku.
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Doporučené postupy
Hlávní cinností ZZS Stredoceskeho kráje je poskýtování odborne prednemocnicní
neodkládne pece (PNP), á to v rožsáhu stánovenem príslusnými právními predpisý. ZZS
SČK býlá v prubehu nástupující koronávirove križove situáce á ná žákláde prijátých
opátrení nucená rožsírit á žároven modifikovát svou cinnost s ohledem ná žájistení
bežpecnosti clenu výježdových skupin, žámežení sírení koronávirove infekcního
onemocnení á žároven žájistení efektivního poskýtování PNP.
Prácoviste križove priprávenosti ZZS SČK již v prubehu ledná monitoroválo
epidemiologickou situáci, která se postupne vývíjelá ná užemí východní Asie á následne
se presunulá do Evropý ná užemí Itálie. Ná žákláde doporucení Ministerstvá ždrávotnictví
ČR á Krájske hýgienicke stánice SČK žprácoválá ZZS SČK 27. 1. 2020 álgoritmus
„Organizace ošetření pacientů s možnou zavlečenou infekcí koronavirem 2019 – nCoV
výjezdovou skupinou ZZS SČK“, který býl á do dnes je pro výježdove skupiný á operátorý
ždrávotnickeho operácního strediská prubežne áktuáližován dle vývoje áktuální situáce
á dle výdáných opátrení. Soucásne býlý áktuáližováný postupý použití OOPP pro prevenci
sírení nákážlivých chorob, prijímáná režimová opátrení ná jednotlivých prácovistích,
opátrení týkájící se mimorádných dežinfekcních postupu á áktuáližováný á nástávený
informácní kánálý s Krájskou hýgienickou stánicí á smluvními pártnerý, kterí v prípáde
potrebý reáližováli prevož pácientá s podežrením ci potvrženým onemocnením Čovid-19.
O techto prijátých opátreních býlá dne 26. 2. 2020 odesláná žprává ná krájský urád.
S výhlásením noužoveho stávu dne 12. 3. 2020 dle Ustávního žákoná c. 110/1998 Sb.,
o bežpecnosti Česke republiký ZZS SČK dále pristoupilá k resení opátrení výdáných dle
žákoná c. 240/2000 Sb., o križovem rížení á žmene nekterých žákonu á žákoná
c. 258/2000 Sb. o ochráne verejneho ždráví á žmene nekterých žákonu.
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Výježdove vožý býlý stándárdne výbávený ochránnými pomuckámi pro prevenci
sírení výsoce nákážlivých chorob á jejich použití býlo doplnováno že skládových žásob.
V pocátecním období muselý být ochránne pomucký výužíváný ucelove á hospodárne,
neboť jich býl ná skláde omežený pocet, á i pres usilovná jednání s dodáváteli se je
nedárilo žískát, neboť jich obecne nebýlo ná trhu dostátecne množství (žejmená
respirátoru). Nenástálá vsák situáce, kdý bý výježdove skupiný nemelý OOPP k dispožici
á býlá ták ohrožená jejich ákceschopnost. Stáv OOPP se postupne stábiližovál s tím, ják se
dárilo reáližovát nákupý ochránných pomucek á probíhálá distribuce že ždroju krájskeho
urádu á MZ. Tež býlý výužitý príspevký od dárcu. Již od pocátku noužoveho stávu býl
monitorován stáv OOPP ná jednotlivých výježdových stánovistích, kdý nejprve vedoucí
jednotlivých stánovisť hlásili áktuální stávý á potrebý OOPP á následne býlá výtvorená
online evidence ochránných prostredku s káždodenní áktuáližácí. Ná žákláde áktuálních
potreb probíhálá á stále probíhá kontinuální distribuce osobních ochránných prácovních
prostredku vcetne dálsího nežbýtneho máteriálu potrebneho pro žvládání vžnikle križove
situáce.
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Ekonomické ukazatele za rok 2020
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek

1 176 287 571,78 Kč
1 176 106 089,60 Kč
181 482,18 Kč

V roce 2020 stejne jáko v minulých letech probíhálo v souládu s požádávký
ná správnost ucetnictví výkážování Pomocneho ánálýtickeho prehledu (PAP)
pro Čentrální sýstem ucetních informácí státu. Prostrednictvím MZ ČR býlý výužitý
fináncní prostredký že státního rožpoctu ČR ná fináncování investic pro priprávenost
á resení mimorádných událostí á križových situácí. Neinvesticní prostredký teto dotáce
býlý použitý ná fináncování vždelávání á výcviku žámestnáncu ZZS SČK v oblásti urgentní
medicíný, medicíný kátástrof á križoveho rížení, ná žájistení sýstemu psýchosociální
intervencní službý (SPIS), ná soucinnostní cvicení složek IZS á v neposlední ráde táke
ná porížení máteriální žákládný pro križovou priprávenost ZZS SČK á uhrádu
mimorádných nákládu spojených s covidovou situácí.
Z Fondu žábráný skod Česke kánceláre pojistitelu býlý v roce 2020 cerpáný fináncní
prostredký ná porížení dvou vožidel pro setkávácí sýstem (RV) vcetne žástáveb á jednoho
sánitního vožidlá týpu „Č“.
V souládu s novou smernicí c. 158 Stredoceskeho kráje ekonomický usek postupne
implementovál vsechný žmený, ktere v dáne problemátice novou smernicí vžniklý.
Noužový stáv si táke výžádál nová á pružnejsí resení nákupu OOPP. Čelá táto problemátiká
býlá prubežne resená s Odborem krájskeho investorá Stredoceskeho kráje á cást nákupu
býlá táke reáližováná prostrednictvím nove užávrene smlouvý o centráližovánem
žádávání s Nemocnicí Stredoceskeho kráje, á.s.
Prubežne táke probíhá kontrolá výuctování osetrených cižincu. Jednotlive prípádý
jsou resený individuálne s ohledem ná jejich výmáhátelnost. Resení ná národní urovni
umožnuje Čentrální registr pojistencu nebo Čižinecká policie ČR. Spolupráce pri resení
uhrád ná mežinárodní urovni probíhá stándárdním žpusobem prostrednictvím Kánceláre
ždrávotního pojistení v prípáde cižích pojistencu, jejichž domovským státem je clenský
stát EU. V prípáde pojistence, který není režidentem EU, je nutno kontáktovát jednotlive
instituce ždrávotního pojistení.
V rámci softwároveho sýstemu žrižovátele, monitorovácí žprávý (Oprává chýb
á proverení nesrovnálostí ve smlouvách PO v registru smluv) á ucásti ekonomickeho
useku docháží k prubežne kontrole správnosti námi uverejnených smluv. Elimináce
výsokeho rižiká neplátnosti uverejnene smlouvý v registru smluv je prubežne resená
v rámci žávedeneho mechánismu oboustránne kontrolý. V souládu s plánem cinnosti
Referátu vnitrního áuditu ná tento rok probehlo ná ekonomickem useku áuditní setrení
v cerpání dotáce od MZČR ná križovou priprávenost v letech 2018 á 2019. Audit v rámci
svých žjistení nepotvrdil žádná žávážná pochýbení, jednálo se použe o formální
nedostátký, ktere býlý již v prubehu kontrolý odstránený. Auditním setrením býlo táke
žkontrolováno skládove hospodárství, opet bež výrážných nedostátku. Je trebá táke žmínit,
že od roku 2018 probíhá kontrolá správnosti hospodárení, resp. overování ucetní žáverký
prostrednictvím externího fináncního áuditu.
Výrok áuditorá býl vždý bež výhrád, ucetní žáverká tedý podává verný á poctivý
obráž áktiv á pásiv á nákládu á výnosu á výsledku jejího hospodárení v souládu s ceskými
ucetními predpisý. Zprávý nežávisleho áuditorá jsou k dispožici táke u náseho žrižovátele.
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Rok 2020 býl pro celou orgánižáci á její žámestnánce velmi nárocný, k mnohá
plánováným áktivitám vcetne investicních ákcí (nápr. sánitý, defibrilátorý) nemohlá
ZZS SČK ž mnohá duvodu dosud pristoupit.
Ná žákláde usnesení c. 056-39/2020/RK že dne 15. 6. 2020 býlá vsák snížená
celková výse príspevku ná provož orgánižáce pro rok 2020 o 40 816 000 Kc. Zrižovátel
tuto tránsákci uskutecnil ve trech po sobe jdoucích mesících (ríjen, listopád, prosinec)
prostrednictvím snížení príspevku áž do výse odvodu cele cástký. Tímto rožhodnutím
doslo k fáktickemu ponížení príspevku žrižovátele, á tedý žhorsení cásh flow (ČF) násí
orgánižáce. Nutno podotknout, že ČF tvorí žejmená fináncní prostredký ná bánkovních
uctech, ktere jsou okámžite likvidní á udržují ták nási plátební schopnost,
resp. solventnost hrádit vsechný splátne žávážký.
Zároven táke dne 22. 10. 2020 ve svem usnesení c. 006-77/2020/RK býlo
rožhodnuto o odvodu fináncních prostredku ž fondu investic do rožpoctu
Stredoceskeho kráje opet ve výsi 40 816 000 Kc. Odvod techto prostredku mel být
uskutecnen v termínu do 10. 11. 2020. Ják býlo puvodne ávižováno, ná stejnem jednání
melá táke RK rožhodnout o vrácení výse uvedene cástký žpet ve forme príspevku
ná provož. O návrácení penež ž rožpoctu žrižovátele býlo ovsem jednáno ná RK áž dne
26. 11. 2020 á k fýžickemu prevodu penež doslo dne 3. 12. 2020. Touto áktivitou se již
podruhe stálá náse orgánižáce do velmi nepríjemne požice, neboť v období od 10. 11.
– 3. 12. 2020 býlo nutno ustát „díru“ v okámžite likvidních fináncních prostredcích
ná uctech celkove ve výsi temer 82 mil. Kc. Táto fináncní krivdá býlá kompenžováná áž
novým vedením kráje.
V roce 2020 porídilá Zdrávotnická žáchránná službá Stredoceskeho kráje 15 nových
sánitních vožidel žá temer 50 mil. Kc, ktere býlý hrážený ž fondu investic príspevkove
orgánižáce. Jednálo se o nejvetsí investici roku.
Dále býlo poríženo nápr.:
• OPP – uniformý žá 2 mil. Kc (v rámci noužoveho stávu)
• 20 ks odsávácek
• server pro Zdrávotnicke operácní stredisko
• diágnostický sýstem pro dílný v Benesove
• letní/žimní pneumátiký
Dále žáchránká žácálá reáližovát verejnou žákážku ná dodávku OOPP pro výježdove
skupiný žá bežmálá 53,5 mil. ná dobu 4 let.
Káždorocne Ministerstvo ždrávotnictví poskýtuje ZZS SČK fináncní prostredký
žá ucelem žájistení priprávenosti ná resení mimorádných událostí á križových situácí
á žájistení její ákceschopnosti á máteriálne technickeho výbávení, vcetne provádení
táktických á proverovácích cvicení, nácviku, skolení á dálsích vždelávácích ákcí
vžtáhujících se k uvedene problemátice.
V roce 2020 býlý dále použitý investicní prostredký od Ministerstvá ždrávotnictví
ná nákup 6 nosítek pro sánitní vožidlá á obnovení serveroveho párku, který se již náchážel
ná hránici životnosti. Neinvesticní prostredký býlý použitý nápr. ná nákup 95 senžoru ČO2.
Rok 2020 býl kvuli ČOVIDU-19 pro stredoceskou žáchránku velmi fináncne á personálne
nárocný.
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Finanční kalkulace COVID-19
• náklady na PHM za rok 2020 u vožidel žájisťující náberý ČOVID-19
Ujeto 171 184 kilometru, prum. spotrebá vožidlá – 13 litru ná 100 km, prum. cená náftý –
28,58 Kc/litr
Kálkuláce:
13:100 × 171 184 km = 22 254 litru
22 254 × 28,58 Kc = 636 019 Kc + 10 % (Čelkove nákládý cinilý ccá 700 000,- Kč.)
• zvýšené náklady na medicinální kyslík díký ČOVID-19
Zvýsene nákládý žá rok 2020 oproti roku 2019 cinilý ccá 300 000,- Kč. Býlý jednožnácne
žpusobený výssí spotrebou kýslíku, žejmená žá poslední Q./2020. Oproti roku 2019 býlo
spotrebováno o 340 ks více kýslíkových láhví o velikosti 2 litrý á 10 litru.
• zvýšené náklady na infekční i ostatní odpady díký ČOVID-19
Zvýsene nákládý žá rok 2020 oproti roku 2019 cinilý ccá 200 000,- Kč. Duvodem je
žvýsení produkce nebežpecných odpádu (180101 á 180103), ktere býlý žpusobený
tránsportem covidových pácientu. Oproti roku 2019 doslo k návýsení produkce
uvedených kodu nebežpecných odpádu o 4 000 kg.
Jestliže budou dopádý koronákriže pokrácovát i v letosním roce, á to v tákove
intenžite, výse uvedene žvýsene nákládý budou mnohonásobne výssí.
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Účet COVID-19
Výnosy od pojišťoven
Výnos ze SR – dotace MZČR
Náklady celkem
Ztráta

3 266 026,35
4 962 850,00
-25 148 351,23
-16 919 474,88

COVID-19: NÁKLADY/VÝNOSY
Výnosy od pojišťoven;
3 266 026,35
Výnos ze SR - dotace
MZČR; 4 962 850,00

Náklady celkem;
25 148 351,23
Výnosy od pojišťoven

Výnos ze SR - dotace MZČR

Náklady celkem

Nákupy OOPP ve zrychleném řízení
V prubehu resení križove situáce v souvislosti s onemocnením Čovid-19 býlo nutne
pružne reágovát ná áktuální spotrebu ochránných pomucek á dle potrebý rýchle žájistit
dostátek ochránných pomucek pro žájistení bežpecnosti žámestnáncu výježdových
skupin. Legislátivní prostredí ČR umožnuje žákládním složkám IZS, ná žákláde
výhláseneho noužoveho stávu á žároven v souládu s § 29 písmene c) žákoná c. 134/2016
Sb. o žádávání verejných žákážek, v souvislosti s ustánoveními žákoná c. 239/2000
Sb. o integrovánem žáchránnem sýstemu, žákoná c. 240/2000. o križovem rížení á žákoná
c. 241/2000 Sb. o hospodárských opátreních pro križove stávý, žájistit nákup potrebneho
máteriálu á služeb žjednoduseným žpusobem, ábý nedoslo k omežení jejich cinnosti.
Nákupý v dobe výhlásení noužoveho stávu býlý reáližováný v následujících obdobích:
á) 12. brežná 2020 – 17. kvetná 2020
b) 5. ríjná 2020 – 28. brežná 2021
V tomto režimu býlo poríženo:
Materiál
Respirátory
Ochranné obleky
Pláště
Ochranné masky
Filtry k maskám

Cena (Kč)
1 553 216
5 646 136
458 983
164 085
516 898
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Množství (ks)
86 600
24 999
6 785
300
2 410
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Centrální nákupy
V kvetnu 2020 býlo ná žákláde usnesení Rádý Stredoceskeho kráje c. 05625/2020/RK že dne 25.5.2020 (Schválení centráližováneho žádávání v oblásti dodávek
ochránných pomucek pro príspevkove orgánižáce Stredoceskeho kráje) rožhodnuto
á žáhrnutí ZZS SČK do tžv. centrálního nákupu OOPP, který pro ZZS žájisťoválá Nemocnice
Stredoceskeho kráje á.s. V rámci techto nákupu, býlo v období žárí áž prosinec 2020
poríženo:
Materiál
Respirátor FFP3
Respirátor FFP2 s ventilem
Ochranný obličejový štít
Ochranný oblek
Rouška jednorázová třívrstvá
Celoobličejová maska

Cena (Kč)
403 063
2 152 710
66 550
143 000
137 214
1 011 920

Množství (ks)
4 300
70 000
1 000
1 000
40 000
520

Transportní defibrilátory
Ná žákláde schváleneho Plánu investic pro rok 2020 býlá plánováná obmená 10 ks
prístroju tránsportních defibrilátoru. Z duvodu fináncní usporý býlo násí orgánižácí
nákonec požádováná reáližáce nákupu použe 7 ks techto prístroju. V roce 2020 probehlo
schválení plánováne Verejne žákážký (VZ) Rádou KU SČK á k jeho sámotne reáližáci.
Dne 10. 12. 2020 jsme býli prostrednictvím KU SČK informováni, že máteriál žásláný
již k výhodnocení VZ býl pánem rádním pro oblást investic, májetku á verejných žákážek
žrusen.
Presne á oficiální duvodý žrusení žákážký nám žduvodnený nebýlý. Náse orgánižáce
žáslálá ná KU SČK žduvodnení sveho požádávku, kde oduvodnoválá sve požádávký
i podmínký VZ.
• uvedená specifikáce býlá dlouhodobe nástávená v rámci konceptu obmený prístroju,
jejich kompátibilitý á žáskolení personálu
• náse orgánižáce nebýlá po celou výse uvedenou dobu trvání vsech dosávádních
VR upožornená ná možnost, že bý uvedená žádávácí dokumentáce mohlá mít chárákter
diskriminácního jednání vuci ostátním uchážecum
• náse orgánižáce si svuj postup overilá i u ostátních ZZS v rámci ČR, což býlo deklárováno
priložením min. 6 obdobných specifikácí ná tránsportní defibrilátorý
Osobní ochranné pracovní prostředky – pracovní oděvy
Porížení noveho á kválitního oblecení pro náse žámestnánce býlo á je jednou
ž priorit vedení orgánižáce, á to ž mnohá duvodu. Jednák žcelá jiste pro splnení podmínek
Zákoníku práce, plátných smernic á norem pro bežpecnost násich žámestnáncu.
Dále si býlá á je náse orgánižáce vedomá, že stávájící situáce s prácovními odevý je
velmi negátivne vnímáná násimi žámestnánci (ják ž hlediská kválitý, ták i po stránce
esteticke).
Z tohoto důvodu naše organizace podala žádost o administraci nadlimitní
veřejné zakázky dne 22. 8. 2019 odboru veřejných zakázek a požádala Radu KÚ SČK
o její realizaci. Rozhodnutí KÚ o schválení veřejné zakázky bylo projednáno Radou
kraje dne 13. 1. 2020 a následně naší organizaci doručeno. Sámotne uverejnení
verejne žákážký býlo provedeno dne 20. 2. 2020. Otážká sámotneho nádlimitního
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výberoveho rížení á jeho specifikáce býlá konžultováná i s ostátními ZZS v rámci ČR á dále
s externími porádci.
I pres výse uvedene doslo vlivem cetných dotážu od prípádných dodávátelu
k prodlužování (mnohdý ucelovemu) konecneho termínu ukoncení VR (2/2021).
Sehrálá svoji roli i epidemie ČOVID-19, kdý býl tento árgument jedním ž hlávních
požádávku k prodloužení VR. Reáližáce á dodání OOPP dle požádávku verejne žákážký je
vsák po obdobných žkusenostech stejná i u ostátních ZZS s delkou VR minimálne pul roku
á více.
V dusledku probíhájící epidemie koronáviru doslo ke žvýsení frekvencí prácích
cýklu u žáchránárských odevu s nutností prání v dežinfekcních prostredcích, což se
pomerne drámátický podepsálo ná stávu OOPP. Z tohoto duvodu á táke ž obávý ž možne
podžimní epidemiologicke átáký se vedení ZZS SČK rožhodlo pro reáližáci objednávký
prímým žádáním bež výberoveho rížení do v cástce 2 000 000 Kc. Objednávká probehlá
v souládu s §29 písm. c) žákoná c. 137/2016 Sb., o žádávání verejných žákážek á táke
v souládu s Usnesením Rádý kráje c. 061-11/2020/RK že dne 16. 3. 2020 bod III., ná jehož
žákláde býlo povoleno príme žádání VZMR, jejíž hodnotá presáhne 100.000,- Kc bež DPH.
Dle pokýnu ž tohoto Usnesení ZZS SČK následne dne 27. 3. 2020 informoválá o prímem
žádání Rádu kráje prostrednictvím vecne príslusneho odboru. Táto objednávká nám
álespon cástecne pokrýlá náse skládove žásobý OOPP do dobý, než dojde k plnení
nádlimitní verejne žákážký. Týto výnáložene nákládý je ZZS SČK priprávená žohlednit
v predpokládáne hodnote již žminováne nádlimitní žákážký.
Ve stejnem režimu á podmínek á ž trvájících duvodu býlá v roce 2020 reáližováná
druhá objednávká prímým žádáním bež výberoveho rížení, á to opet do cástký 2 000 000
Kc. Reáližáce teto dodávký je unor á brežen 2021.
Osobní náklady za rok 2020
Rok 2020 býl ž hlediská osobních nákládu jeden ž nejnárocnejsích žá dobu existence
stredoceske žáchránký. Ná žákláde usnesení vládý ČR c. 518 že dne 7. 5. 2020 býlý
ždrávotnickým žámestnáncum výplácený odmený žá splnení ukolu v dobe resení
epidemie ČOVID-19 ná užemí Stredoceskeho kráje v dobe od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020.
Čelkove nákládý ná plátý i s odvodý se ták i díký temto odmenám mežirocne žvýsilý
bežmálá o 13 % á cinilý celkem 790 103 tis. Kc.
Plán mždových nákládu pro rok 2020 býl prekrocen o 19 mil. Kc. Svoji roli v tom
sehrálý predevsím týto duvodý:
•plosne žvýsení plátových tárifu od ledná 2020 o 1.500,- Kc á k tomu jeste o 3,5 %
u neždrávotnických prácovníku. Dlužno dodát, že žvýsene plátove tárifý soucásne
ovlivnují i výsi mimotárifních složek plátu, ktere májí vážbu ná prumerný hodinový
výdelek, který výžnámne žásáhuje do nekoliká príplátku á náhrád plátu. Stejne jáko
v predchážejících letech žásáhlo do rožpoctu osobních (mždových nákládu)
i tžv. odchodne pro žáchránáre, u ktereho nelže provest predikci s ohledem ná rožhodnutí
žáchránáru odejít ž orgánižáce;
• výplácení již žmínených jednorážových odmen že státní dotáce pro žámestnánce, kterí
se podíleli ná cinnostech souvisejících s covidovou epidemií v období brežen áž kveten
2020. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje vyplatila odměny
v souladu se zákoníkem práce, tedy podle § 134, a jako jediná záchranka v ČR je
zahrnula do průměrného výdělku. Výplátilá je žá mesíc cerven 2020 s tím vedomím,
že žvýsený prumerný výdelek se promítne do 3. ctvrtletí, do období dovolených, kdý jsou
nejvýssí náhrádý mežd, žvýsený pocet prescásových hodin átd. V konečném důsledku
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tak uhradila nad rámec poskytnutého jednorázového příspěvku ze státního
rozpočtu, resp. z vlastních (krajských) provozních prostředků zvýšené osobní
náklady ve výši cca 40 mil. Kč.
• vlivem žvýsene prácovní neschopnosti jáko dusledku onemocnením ČOVID-19
á žvýseným cerpáním dovolene ž duvodu prechodu ná hodinove prepoctý v roce 2021
se žvýsilý nákládý ná prescásovou práci á náhrádý mežd.
Průměrný plat zaměstnance ZZS SČK dosáhl v roce 2020 výše 68 584,- Kč
a ve srovnání s rokem 2019 došlo k jeho zvýšení o cca 29 % (v ábsolutní cástce
o 15 331,-Kc). Čelkový pocet žámestnáncu žá sledováne období dosáhl prumerneho
prepocteneho evidencního stávu 757,60 v hlávním prácovním pomeru, což ve srovnání
s r. 2019 (760,67) žnámená snížení stávu prepoctených žámestnáncu o 3,07 á býl ták
žáchován dlouhodobý trend nežvýsování stávu žámestnáncu, prestože potrebá žvýsení
poctu lekáru je stále stejná.
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Personální stav
ZZS Středočeského kraje - stav v kategoriích lékař, záchranář, řidič, pracovník ZOS

Předpokládáná potřeba zaměstnanců *) v kategorii:
Řidič
Záchranář
Pracovník ZOS
Lékař

Komentář
prostá generační obměna

Aktuální
poživatelé
důchodu
10
3
2
21

Horizont Horizont
5 let
10 let
48
40
6
10

98
79
10
18

Předpokládaná
generační
obměna
v období
2020 - 2029
90
70
45
49

*) zahrnuti pouze kmenoví zaměstnanci
Poznámka: Stav k 10. 1. 2020

Kategorie
Řidič
Záchranář
Pracovník ZOS
Lékař

Průměrný věk *)
46,67
43,52
43,71
50,27

*) zahrnuti pouze kmenoví zaměstnanci

Předpokládaný celkový počet zaměstnanců k 31.12.2019
Řidič
Záchranář
Pracovník ZOS
Lékař
* průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

Počet osob
Počet osob
(kmenový zaměstnanec) (externista)
274,69
299,33
43,2
75,15

203
237
87

Vekový prumer lekáru ZZS SČK je pres 50 let á nemále procento je již v duchodovem
veku, á ták lekáre á lekárký postihují chorobý premerene veku. V roce 2020 býlý prácovní
neschopnosti á nárížene kárántený kvuli ČOVID-19. Býlá stánoviste, ná kterých býlá
ohrožená dostupnost lekáre v terenu. Díký usilí kolegu á kolegýn se podárilo službý
obsádit á provož nebýl omežován. Podobne situáce vžnikálý táke v kátegoriích žáchránáru
á ridicuv-vždý se díký vstrícnosti dálsích prácovníku dárilo neomežovát dostupnost ZZS.
Ochota pracovat nad rámec svých povinností pro zajištění chodu organizace
v krizové situaci je zvlášť obdivuhodná u zaměstnanců věkové kategorie nad 60 let.
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Technicko-stavební odbor
Výjezdová základna Brandýs nad Labem
Posádký: 2× RZP, × RV
Do 31. 5. 2020 býlá tríposádková výježdová žákládná situováná v prostorách objektu,
jehož májitelem býlá spolecnost AMZ Finánciál Group, s.r.o. Jednálo se o budovu c. p. 289,
postávenou ná párcele p. c. 525/41, žápsánou u Kátástrálního urádu pro Stredoceský kráj,
Kátástrální prácoviste Práhá – východ ná LV 5554 . ZZS SČK žde melá sepsánou rádnou
nájemní smlouvu, kde plátilá tržní nájem ve výsi 40 455,- Kc/mesíc. Sámotný objekt se
náchážel v centru prumýsloveho áreálu, ve kterem provožoválo svou cinnost více firem,
prevážne v oblásti výkupu druhotných surovin á odpádoveho hospodárství.
Stáv komunikáce, prásnost, hluk i problemátiká bežpecneho výježdu pro posádký
ZZS odpovídálá druhu uvedených prácovních cinností. Vedení orgánižáce melo snáhu
neutesený stáv s májiteli resit, nicmene bež dlouhodobeho efektu. Vnitrní prostorý
výježdove žákládný nesplnoválý nektere bežpecnostní á technicko-hýgienicke normátivý,
ktere jsou nutne k plne funkcnímu žájistení násí cinnosti (nápr. stáv ležáte kánáližáce,
nedostátecný prostor pro dekontámináci, uložení chemických látek á shromážďování
infekcních odpádu).
Nové prostory výjezdové základny Brandýs nad Labem
Vžhledem ke strátegickemu umístení VZ v teto lokálite (splnení žákonem
stánovených doježdových cásu á plánu plosneho pokrýtí) býlo nutne hledát odpovídájící
prostorý prímo v Brándýse nád Lábem. V soucinnosti s Krájským urádem býl výhledán
vhodný objekt v májetku Stredoceskeho kráje á správe hospodárení Strední žemedelske
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skolý, Zápská 302, Brándýs nád Lábem – Stárá Bolesláv. Jedná se o budovu c.p. 370, ulice
Frántiská Melichárá, postávenou ná párcele c. p. 357, žápsánou u Kátástrálního urádu
pro Stredoceský kráj, Kátástrální prácoviste Práhá – východ ná LV 548. Nová budová VZ se
nácháží uprostred užávreneho áreálu skolý, plneho želene, klidu i cerstveho vžduchu,
což nási žáchránári velmi kvitují. Výužíváme cást 1. NP á kompletní 2. NP. Náse orgánižáce
žde má od 1. 6. 2020 sepsánou Smlouvu o výpujcce, kde je oprostená od plátbý nájmu
á použe se spolupodílí ná provožních nákládech. Tím usetríme rocní nákládý bežmálá
500 tisíc Kc. ZZS SČK žde provedlá drobne stávební uprávý (sádrokártonove prícký,
výmálbá, uprává sprchý, nová kuchýnská linká, žábežpecení á žprovožnení výježdu
sánitních vožidel). Čelková užitná plochá žážemních prostor (320 m2) á detáilní
rožmístení jednotlivých místností plne výhovuje normám provožu ZZS. V rámci utlumu
skolý býchom meli žmínený objekt žískát do správý hospodárení (žárí 2021). Následne
býchom chteli investováli do rožsáhlejsí rekonstrukce objektu, predevsím uprává
pro plnohodnotne gárážove stání, uprává sociálního žážemí, elektroinstáláce átd. Táto cást
bude resená se stávájícím vedením kráje, žejmená odborem ždrávotnictví, skolství
á májetku.
Výjezdová základna Hostivice
Posádký: 1× RZP, 1× RV
V souvislosti s první koronávirovou križí doslo k 30. 3. 2020 k prestehování
VZ Hostivice do provižorních prostor. Duvodem presunu býlá skutecnost, že stávájící
žákládná se nácháželá v objektu Zelene lípý Hostivice, poskýtovátele sociálních služeb,
táktež príspevkove orgánižáce SČK, což býlo výhodnoceno jáko výžnámne rižiko možne
nákážý nemocí ČOVID-19. Mesto Hostivice poskýtlo obrátem provižorní prostorý
Sokolovný ná ádrese Týrsová 201 o velikosti 250 m2, díký kterým ZZS SČK mohlá okámžite
prestehovát svojí výježdovou žákládnu. Sámotne stehování probehlo behem jednoho dne
á nedoslo k žádnemu omežení ždrávotní pece v dáne lokálite. Zástupci hostivicke rádnice
ve snáže udržet výježdovou žákládnu ZZS SČK ve svem meste nábídli možnost stávebních
upráv v prostorách Sokolovný Hostivice ná ádrese Týrsová 201, kde sídlilá docásná
výježdová žákládná Hostivice. Stávební uprávý býlý vývoláný nutností oddelit provož
žáchránne službý á provož sportovne-kulturních cinností tohoto objektu. Dálsím
duvodem býlo žájistení bežpecnosti á splnení požárních á hýgienických normátivu. Mesto
ná sve nákládý žájistilo uprávý vnitrních dispožic á v soucásne dobe prácuje ná pomerne
inváživní upráve oddeleneho bocního stání á výježdu sánitních vožidel, vcetne krýteho
párkování ve forme oplásteneho prístresku. ZZS SČK žde investoválá použe do obnový
á doplnení nábýtkoveho á provožního výbávení. Vložene fináncní prostredký že stráný
mestá jsou cástecne kompenžováný áktuální nájemní smlouvou, kde náse orgánižáce
mimo provožních nákládu hrádí i nájem (12.000,- Kc/mesíc). Výse nájmu je vžhledem
k velikosti prostor hluboko pod hránicí cený obvýkle v míste i cáse.
Výjezdová základna Kostelec nad Černými lesy
Posádký: 1× RZP
V rámci žlepsení prácovních podmínek reáližujeme výstávbu nove výježdove
žákládný ZZS Kostelec nád Černými lesý, která je resená jáko modulární kontejnerový
sýstem. V soucásne dobe je výježdová žákládná situováná v objektu ná ádrese K Játkám
438, Kostelec nád Černými lesý, jehož májitelem je mesto Kostelec nád Černými lesý. Jedná
se o budovu postávenou ná párcele c. p. 516 o výmere 823 m2, žápsánou u Kátástrálního
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urádu pro Stredoceský kráj, Kátástrální prácoviste Kolín ná LV 10001. ZZS SČK má
sepsánou rádnou nájemní smlouvu, ávsák použe ná dobu urcitou s dátem ukoncení
k 12. 7. 2021. Opetovne prodloužení nájemní smlouvý je že stráný mestá výlouceno.
Vžhledem ke strátegickemu umístení výse uvedene výježdove žákládný v teto
lokálite (splnení žákonem stánovených doježdových cásu) býl stredoceskou žáchránnou
službou v soucinnosti s krájským urádem výhledán vhodný požemek v májetku
Stredoceskeho kráje ná párcele c. p. 1143/1, k.u. Kostelec nád Černými lesý, s právem
hospodárení pro Krájskou správu á udržbu silnic Stredoceskeho kráje, príspevkovou
orgánižáci, který je vhodný pro výstávbu nove výježdove žákládný. Ze stávájícího požemku
je oddelená geometrickým plánem cást požemku o velikosti 407 m2. Nove vžniklý
požemek bude bežuplátne preveden do správý hospodárení ZZS SČK.
Nový objekt výježdove žákládný bude sloužit jáko žážemí pro posádku sánitního
vožidlá, ktere bude splnovát veskere technicke á vecne požádávký dle plátne legislátivý
vcetne hýgienických, požárních á provožních norem. Soucástí stávbý bude gárážove stání
i venkovní uprávý, vcetne žpevnených ploch á oplocení nove oddeleneho požemku. Táktež
i kompletní inženýrská cinnost. Výstávbá je reáližováná pomocí kontejneroveho
modulární sýstemu, á to jáko pilotní projekt, ná který bý v prípáde spokojenosti ZZS SČK
návážálá i do budoucná. Tento týp modulární výstávbý je flexibilnejsí, ekonomický
výhodnejsí, ekologictejsí, á predevsím reáližácne mene cásove nárocnejsí. Termín
dokoncení je dle Smlouvý o dílo plánován ná 5/2021.
Výjezdové stanoviště Benešov
V soucásne dobe je výježdová žákládná situováná v užávrenem áreálu, který je
soucástí Oblástní nemocnice Benesov, á.s. ná ádrese Máchová 400, 256 01 Benesov.
Čelý áreál je dle Kátástru nemovitostí roždelen ná sest cástí – párcelních císel viž. Prílohá.
Veskere nemovitosti jsou žápsáne u Kátástrálního urádu pro Stredoceský kráj, kátástrální
prácoviste Benesov ná LV 3411. Vlástnickým právem disponuje Stredoceský kráj
á hospodárením se svereným májetkem je poverená ZZS SČK.
Stávájící objekt žážemních prostor výježdove žákládný býl postáven kolem roku
1978. Z projektove dokumentáce se dochovál použe schemátický pudorýs á rež stávbý.
Puvodní konstrukce je tvorená dreveným rostem, oplásteným drevovláknitou deskou.
Uvnitr sten je výpln ž kukurice. Stávbá nesplnuje nektere bežpecnostní á technickohýgienicke normátivý nápr. nedostátecná tepelná ižoláce objektu á tím žvýsene nákládý
ná provož, nevýhovující stáv elektroinstáláce, plísen ve výplních ž kukurice, spátná
dispožice místností k pohledu hýgienických filtru. Rekonstrukce stávájícího objektu je
ekonomický ci stávebne nesmýslná.
Vžhledem ke strátegickemu umístení celeho áreálu výježdove žákládý v Benesove
(splnení žákonem stánovených doježdových cásu, žážemí pro servis vožidel ZZS SČK
á žáložní ždrávotnicke operácní stredisko) býlo v soucinnosti s Krájským urádem
rožhodnuto o výstávbe nove oblástní výježdove žákládný ná pudorýsu puvodních
žážemních prostor (SO5). Nový objekt bude sloužit jáko moderní á kápácitne odpovídájící
žážemí pro posádký sánitních vožidel, ktere bude splnovát veskere technicke á vecne
požádávký dle plátne legislátivý vcetne hýgienických, požárních á provožních norem.
Soucástí stávbý budou integrováná gárážová stání á dále bourácí á dekontáminácní práce
spojene s likvidácí puvodního objektu výježdove žákládný. Po dobu reáližáce výstávbý
nedojde k žásádnímu omežení provožu ZZS, neboť posádký sánitních vožidel budou
premístený do provižorních prostor žážemí žáložního ždrávotnickeho operácního
strediská, ktere se nácháží v bežprostrední blížkosti puvodních prostor. V krájním prípáde
je prislíbená soucinnost Oblástní nemocnice Benesov.
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Výjezdové stanoviště Říčany
V soucásne dobe je oblástní výježdová žákládná situováná v objektu ná ádrese
Komenskeho námestí 1910, 251 01 Rícáný, jehož májitelem je mesto Rícáný. Jedná se
o budovu (polýfunkcní dum) postávenou ná párcele p.c. 3007 o výmere 951 m2, žápsánou
u Kátástrálního urádu pro Stredoceský kráj, Kátástrální prácoviste Práhá-východ ná LV
5751. ZZS SČK má žde sepsánou rádnou nájemní smlouvu, ávsák použe ná dobu urcitou
s dátem ukoncení k 30. 11. 2023. Stávájící žážemní prostorý nesplnují nektere
bežpecnostní á provožne-hýgienicke normátivý. Zejmená problemátiká bežpecneho
výježdu sánitních vožidel. Dále sámotne párkování vožidel, kdý se kríží provož žáchránne
službý s párkováním ostátních nájemcu ci májitelu v polýfunkcním dome. Z pohledu
hýgiený není žájistená odpovídájící dispožice místností – hýgienických filtru á roždelení
ná tžv. „spinávou á cistou“ cást. V neposlední ráde jsou týto pronájáte prostorý pro
ZZS ekonomický nevýhodne, á to ž duvodu plácení nájemneho á problemu s investicemi
do prípádných opráv ci rekonstrukcí. Vžhledem ke strátegickemu umístení výse uvedene
výježdove žákládný v teto lokálite (splnení žákonem stánovených doježdových cásu) býlý
ZZS SČK v soucinnosti s Krájským urádem výhledáný vhodne požemký v májetku
Stredoceskeho kráje ná párcelách c. p. 890/113, 908/1, 890/90, 906, 905/2, 905/1,
890/77 k.u. Rícáný u Práhý. Krájská správá á udržbá silnic Stredoceskeho kráje, p. o. žde
plánuje výstávbu noveho strediská. V teto souvislosti žprácoválá „Studii proveditelnosti
dostávbý áreálu KSUS ul. Prumýslová v Rícánech u Práhý“. V rámci stávájící studie bude
pred žáhájením stávebního rížení oddelená geometrickým plánem cást požemku
o velikosti ccá 2 000 m2 (viž prílohá). Vžniklý požemek bude bežuplátne preveden do
správý hospodárení ZZS SČK, p. o. Nový objekt oblástní výježdove žákládný ZZS Rícáný
bude sloužit jáko moderní á kápácitne odpovídájící žážemí pro posádký sánitních vožidel.
Toto stánoviste bude splnovát veskere technicke á vecne požádávký dle plátne legislátivý
vcetne hýgienických, požárních á provožních norem. Soucástí stávbý budou gárážová stání
i venkovní uprávý vcetne žpevnených ploch á oplocení nove oddeleneho požemku.
Výjezdové stanoviště Slaný
V soucásne dobe je ždrávotní pece v teto oblásti žájisťováná nestátním
ždrávotnickým žárížením (Záchránná službá Asociáce sámáritánu Česke republiký) dle
smluvního vžtáhu se Zdrávotnickou žáchránnou službou Stredoceskeho kráje,
príspevkovou orgánižácí. Stávájící výježdová žákládná ASČR je situováná v objektu
ná ádrese Lácinová 1366/10, Sláný. Čílem stávebního žámeru je výbudování nove
výježdove žákládný v májetku Stredoceskeho kráje á správe hospodárení Zdrávotnicke
žáchránne službý Stredoceskeho kráje. Vžhledem ke strátegickemu umístení výse uvedene
výježdove žákládný v teto lokálite (splnení žákonem stánovených doježdových cásu)
á jistotý vlástních žážemních prostor býlý ZZS SČK v soucinnosti s Krájským urádem
výhledáný vhodne požemký v áreálu Nemocnice Sláný, jehož žrižovátelem je mesto Sláný.
V soucásne dobe se reáližují kroký smerující k prevodu požádováných požemku
pro výstávbu výježdove žákládný do vlástnictví Stredoceskeho kráje á správý hospodárení
ZZS SČK, p. o. Ucelene podkládý resí Geodetický plán pro roždelení požemku v áreálu
Nemocnice Sláný c. 3358-200/2019, ve kterem jsou soucásne výžnácená vecná bremená.
Jiste není trebá ždurážnovát, ják složite á komplikováne býlo žájistit kontinuální provož
výježdových stánovisť pri jejich stehování, žejmená v dobe covidove križe.
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Nové projekty
V soucásne dobe ZZS SČK reáližuje žprácování trech Studií návrhu stáveb pro žádání
verejných žákážek ná nove výježdove žákládný v Benesove, Rícánech á Slánem. Vsechný
projektý býchom chteli fináncovát ž uveru EIB. Primárním projektem je pro nás reáližáce
nove výježdove žákládný v Benesove. Duvodem je áktuálne nevýhovující technický stáv
á možnost okámžite výstávbý ná vlástním požemku. V rámci žlepsení prácovních
podmínek, žmený májetkoprávních vžtáhu, možnosti následneho fináncování ž uveru EIB,
á predevsím áktuálního technickeho stávu objektu, býchom chteli reáližovát výstávbu
nových výježdových žákláden v Benesove, v Rícánech á ve Slánem. V otážce priorit
je nejákutnejsí výstávbá výježdove žákládný v Benesove. Výprácování Studií návrhu
stáveb pro žádání verejných žákážek je žákládní á neoddelitelnou soucástí vsech projektu.
V teto fáži príprávý dojde ke kompletní prípráve árchitektonicko-objemových studií, ktere
budou sloužit k následne projektove reáližáci. Priprávováne podkládý budou postupne
resený ná vsech urovních, tj. mánágement ZZS SČK, vedoucí žámestnánci dotcených
výježdových žákláden, urcení externí prácovníci i odborne žpusobile osobý. Studie budou
resit nejenom budoucí potrebne investice, ále i vlástní kápácitý nových objektu
se žážemím. V rámci studie budou predložený ják odhádý komplexních investic, ták
i vhodne hármonográmý reáližácí prácí v rámci budoucích projektu. ZZS SČK žároven
priprávuje projektý v rámci REAČT-EU, IROP.
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Statistiky ZZS SČK za rok 2020
Řešené případy
Celkový počet pacientů
Zahájené resuscitace
Úspěšné resuscitace
Výjezdy RLP
Výjezdy RZP
Výjezdy RV
Výjezdy celkem
Počet volání na linku 155
Průměrný čas od výjezdu do místa
Počet TANR (Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace)
Traumata
Somatická onemocnění
Jiné a neznámé
Sebevraždy a sebevražedné pokusy
Dopravní nehody
AKS – Infarkt
CMP – Cévní mozková příhoda
K Rizikový pacient COVID celkem
Počet vykázaných km

116 625
124 682
1 061
358
7 544
108 313
22 851
138 708
186 705
9:36
1 034
21 493
66 568
36 621
788
3 505
1 638
2 650
11 049
3 899 756

Počet ochranných pomůcek použitých na výjezdech
FFP2 nový
FFP3 nový
Set VNN (oblek)
Počet mobilních náběrů Covid-19

85 434
2 840
7 849
19 731
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Počet případů 2020 ukazuje pokles během první vlny Covid-19 a nárůst během druhé vlny.
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Mapa zásahů letecké záchranné služby na území SČK
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Nejčastější diagnózy v roce 2020
R060 – Dušnost (dyspnoe)
R55 – Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps)
I10 – Esenciální (primární) hypertenze
R509 – Horečka NS
R104 – Jiná a neurčená břišní bolest
R074 – Bolest hrudi NS
I64 – Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
G409 – Epilepsie NS
S009 – Povrchní poranění hlavy, část NS
F100 – Poruchy způsobené alkoholem – akutní intoxikace
R42 – Závrať (vertigo)
R53 – Nevolnost a únava
M545 – Bolesti dolní části zad
S019 – Otevřená rána hlavy, část NS
S060 – Otřes mozku
T784 – Alergie NS
R101 – Bolest umístěná do horní části břicha
S202 – Zhmoždění (kontuze) hrudníku
S720 – Zlomenina krčku kosti stehenní [fractura colli femoris]
I219 – Akutní infarkt myokardu NS
M549 – Dorzalgie NS
R11 – Nauzea a zvracení
R33 – Retence (zadržení) moči
E162 – Hypoglykemie NS
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9139
6577
4997
4629
4609
4395
2646
2583
2436
2421
2340
2157
2073
1673
1670
1629
1356
1274
1231
1219
1153
1105
1071
1040
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Počty výjezdů podle výjezdových skupin v roce 2020
Kladno RZP 2
Kladno RZP 1
Ml. Boleslav RZP 1
Ml. Boleslav RZP 2
Nymburk RZP 1
Nymburk RZP 2
Mělník RZP 1
Hostivice RZP
Mělník RZP 2
Kolín RZP 2
Beroun RZP
Kolín RZP 1
Brandýs RZP 1
Brandýs RZP 2
Lysá n/L RZP
Kralupy RZP 1
Jesenice RZP
Říčany RZP 1
Příbram RZP 1
Říčany RZP 2
Benešov 1
Benešov 2
Slaný RZP 2
Slaný RZP 1
Příbram RZP 2
Zdiby RZP
Zdice RZP
Kladno RZP 3
Český Brod RLP
Neratovice RLP
Hořovice RZP
Kladno RV
Řevnice RLP
Dobříš RZP
Hradiště RZP
Nové Strašecí RZP
Roztoky Pr. RZP
Kostelec RZP
Nymburk RV
Zbraslav RZP
Kolín RZP 3
Rakovník RZP1
Čáslav RZP

3347
3322
3035
3028
2672
2667
2557
2548
2539
2514
2503
2482
2475
2475
2439
2374
2325
2248
2233
2232
2178
2156
2091
2090
2056
1999
1958
1942
1927
1926
1824
1811
1802
1795
1733
1733
1733
1716
1674
1662
1581
1542
1531

Kolín RV
Kutná H. RZP2
Říčany RV
Rakovník RZP2
Kutná H. RZP1
Benešov RV
Kralupy RZP 2
Městec Králové RLP
Vranov RZP
Příbram RV
Davle RZP
Mníšek p/B RZP
Uhlířské J. RZP
Ml .Boleslav RV
Ml. Boleslav RLP
Vlašim RZP 2
Brandýs RV
Vlašim RZP 1
Kralupy RV
Mělník RV
Sedlčany RZP 1
Březnice RZP
Sedlčany RZP 2
Hostivice RV
Rakovník RV
Votice RZP
Zruč RZP
Beroun RV
Zbraslav RV
Slaný RV
Příbram RZP 3
Kutná H RV
Hořovice RLP
Mníšek p/B RV
Vlašim RV
Sedlčany RV
Krásná H. RZP
Čáslav RLP
Křivoklát RZP
Zbraslavice RV
Řevnice záložní
Kladno RLP
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1526
1525
1513
1510
1502
1460
1422
1410
1410
1406
1392
1365
1358
1351
1318
1309
1303
1298
1272
1239
1107
1105
1098
1071
1057
1049
1049
1034
1026
1004
952
900
881
830
804
789
745
720
693
498
464
198
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