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Slovo ředitele 

Vá ž ení , 
 
dovolte mi nejprve použ í t text, který  jsem žprácová vál pro AZZS, resp. Ministerstvo 
ždrávotnictví  á ždrávotnicke  odborý á který  býl žá roven  výuž it jáko podstátná  c á st 
du vodove  žprá vý k ží ská ní  one ch velký ch stá tní ch odme n pro žá chráná r e:  

 
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. 
 

Doufá m, ž e ž vý s e uvedene ho jásne  výplý vá , ž e žá chránká býlá v dobe  križe 
bežprecedentne  nejvýtí ž ene js í  orgánižácí  v rá mci tžv. Integrováne ho žá chránne ho 
sýste mu á nepostrádátelnou slož kou v rá mci cele ho ždrávotnictví . Zprá vá žá roven  
výpoví dá  o tom, jákou me lá žá chránká v ru žný ch období ch podporu á žá žemí . Križe 
uká žálá ná slábá  mí stá v žájis te ní  c innosti žá chránek v oblásti fináncová ní , legislátivý 
á personá lní ho žájis te ní . Týto áspektý nechť jsou vý žvou do budoucnosti. Mýs lenký 
uvedene  ve žprá ve  (býť obc ás nepopulá rní ) jsem ostátne  ver ejne  prežentovál 
v rožhlásový ch reportá ž í ch, v novinový ch c lá ncí ch i v televiži. 

Ve žprá ve  býlý žá me rne  výnechá ný ne ktere  áspektý nás í  c innosti, jáko nápr . 
ne který mi žáme stnánci kritižováný  žpu sob vžde lá vá ní . Toto te má si rá d ponechá m ná 
žvlá s tní  žprá vu, á hlávne  osobní  jedná ní  s kritiký, stejne  jáko kritižová ní  mánáž erský ch 
schopností  vedení  žá chránký v dobe  križe. V tomto sme ru jsem náopák hrdý  ná kolektiv 
žáme stnáncu  vedení  žá chránký, á to nejen te ch, kter í  jsou podepsá ni pod touto žprá vou. 
Pokud bý ne kdo chte l kritižovát pr ebujelou býrokrácii v nás í  orgánižáci, stác í  se podí vát 
do vý roc ní  žprá vý AZZS á porovnát poc tý žáme stnáncu  v jednotlivý ch profesí ch ná vs ech 
žá chránká ch, náví c s pr ihle dnutí m k rožlože pr í slus ne ho kráje, poc tu obývátel 
á vý ježdový ch skupin. 

 
Vá ž ení , po tr iceti letech prá ce má m áktuá lne  ve vžtáhu k žá chránce použe jedno 

pr á ní , á to udrž et ji v te  podobe , ve ktere  ve spolec nosti funguje, á nedopustit její  
personá lní , máteriá lní  á orgánižác ní  rožvrát. 

Kládno, 16. 3. 2021 

MUDr. Jir í  Knor, Ph.D. 
r editel ZZS SČ K 



Bilanční zpráva Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje za rok 2020 

- 5 - 

 

 

Rok 2020 očima záchranářů 

Již  pr es rok prochá ží  c eske  ždrávotnictví  žáte ž ká vácí  žkous kou kvu li ČOVIDU-19 
á sve tlo ná konci tunelu je žátí m v nedohlednu. Množí  ž ná s si vnitr ne  neochotne  pr ipous tí , 
ž e sve t, ná který  jsme býli žvýklí , je mož ná  nádobro prýc . Č eske  ždrávotnictví  se muselo 
„vžmuž it“, postávit se nove  vý žve  á odolá vát permánentní mu tláku. I str edoc eská  
žá chránká se s tí mto vý vojem výpor á dá vá , vc etne  nový ch u kolu , ktere  jí  epidemiologická  
situáce pr ineslá. Str edoc es tí  žá chráná r i potvrdili, ž e jejich role ve spolec nosti je náprosto 
nepostrádátelná  á nežástupitelná , pr ic emž  mnohdý v pru be hu roku býl vžru stájí cí  poc et 
vý ježdu  ná hránici u nosnosti.  

V roce 2020 str edoc es tí  žá chráná r i os etr ili 124 625 pácientu , ž nichž  11 049 býlo 
rižikový ch ž pohledu ákví rová ní  ná kážý koronávirem. Zá chránká sámožr ejme  výjí ž de lá 
dá l i ke svý m obvýklý m pácientu m á žážnámenálá ták žá lon ský  rok 1 061 ná hlý ch 
srdec ní ch žá stáv mimo nemocnici s ná sledný m žáhá jení m neodkládne  resuscitáce 
(ž nichž  358 býlo u spe s ný ch), 3 505 vý ježdu  k doprávní m nehodá m, 21 493 k u rážu m, 
1 638 k infárktu m á 2 650 k ce vní m možkový m pr í hodá m. Zá chráná r ská  vožidlá ujelá 
žá rok 2020 pr i cestá ch žá á s pácientý 3 899 756 km. Dáls í m nový m u kolem 
pro str edoc eskou žá chránku býlo sestávení  mobilní ch odbe rový ch tý mu , ktere  v tere nu 
uskutec nilý 19 731 ná be ru . 

Abý mohlý výjet posá dký do tere nu, je potr ebá operá toru , kter í  jsou centrá lní m 
r í dí cí m prvkem cele  orgánižáce. Operá tor i reáližováli žá lon ský  rok 186 705 volá ní  
ná tí sn ovou linku 155 á vedli 1 034 telefonický ásistováný ch neodkládný ch resuscitácí ch 
á 574 telefonický ásistováný ch první ch pomocí .  

V souvislosti s covidovou epidemií  logický dos lo k prodlouž ení  doježdový ch c ásu  
posá dek. Pru me rný  c ás je nýní  ná hránici 9 á pu l minutý. Dels í  je už  poc á tec ní  telefonický  
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kontákt s volájí cí m, pr i ktere m operá tor i musí  od volájí cí ho ží skát krome  jine ho i válidní  
informáce ohledne  mož ne ho rižiká ná kážý ČOVID-19. Pokud se podežr ení  ná covid 
potvrdí  á jedná  se tedý o tžv. rižikove ho pácientá, je nutne  použ í t speciá lní  ochránne  
pomu cký, jejichž  násážení  žábere ne kolik minut. Prodluž uje se i umisťová ní  pácientu  
do vždá lene js í ch nemocnic dle kápácitý volný ch lu ž ek. Káž de  sánitní  vožidlo dá le po 
pr evožu rižikove ho pácientá musí  projí t dekontáminácí , než  se ope t vrá tí  do tere nu. 
U kolem operá toru  je proto urc it prioritu káž de ho vý ježdu ták, ábý nedochá želo k c ásový m 
žtrá tá m u vý ježdu  k ž ivot ohrož ují cí m stávu m.  

Ná jár e lon ske ho roku se vedení  str edoc eske  žá chránký náchá želo v sevr ení  obvine ní  
á mediá lní  kámpáne , ž e žá chráná r i nebýli dostátec ne  chrá ne ni á dos lo k jejich ohrož ení  
nedostátkem ochránný ch pomu cek. Str edoc eská  žá chránká muselá pr i první  vlne  výuž í vát 
ochránne  prostr edký co neju c elne ji, situáce nebýlá strán jejich žá sob pr í žnivá , nicme ne  
v ánálogicke  situáci se náchá želý žá chránký v cele  Č R. Str edoc es tí  žá chráná r i použ ili 
be hem roku ccá 85 000 respirá toru  FFP2, 2 900 respirá toru  FFP3 á 7 900 VNN 
kompletní ch setu . Poc á tkem roku 2020 býlý ves kere  ochránne  prostr edký pro vý ježdove  
skupiný ZZS SČ K pro pr í pád vžniku mimor á dne  udá losti s VNN (komplexní  celote lová  
ochráná vc etne  ochránný ch brý lí , respirá torý átd.), por í žene  v roce 2019, spotr ebová ný 
hned be hem první  vlný. Č á st finánc ní ch prostr edku , pu vodne  urc ený ch k fináncová ní  
jiný ch cí lu  v rá mci križove  pr iprávenosti, býlá výuž itá k žájis te ní  ochránný ch prostr edku  
á dáls í ho potr ebne ho výbávení  v souvislosti s r es ení m áktuá lní  epidemiologicke  situáce. 
Jednálo se žejme ná o respirá torý, ochránne  obleký, u stenký, ochránne  brý le, ná vleký 
ná obuv, dežinfekci ápod. 

Vs ichni ždrávotní ci býli pro minimáližáci rižik výbáveni celooblic ejový mi máskámi 
ČM-6 s mož ností  použ ití  dioptricke  vlož ký nebo polomáskámi PM-1, ktere  lže použ í t 
v kombináci s ochránný mi brý lemi nebo s tí tem. Jejich vý hodou je výuž ití  jednoho týpu 
c á sticove ho filtru – obá týpý másek jsou kompátibilní  s filtrem týpu P3R. Str edoc eská  
žá chránká te ž  nákoupilá k dežinfekci vožu  ví ce než  20 kusu  pr í stroju  sýste mu Nocospráý, 
který  prová dí  dežinfekci ná bá ži H2O2. V rá mci dáls í ho výbávení  býlý por í žený 
3D tiská rný pro vlástní  vý robu nosne  konstrukce ochránný ch s tí tu . Pr esunem á výuž ití m 
vý s e žmí ne ný ch finánc ní ch prostr edku  býlo žájis te no dostátec ne  množ ství  OOP á žá roven  
býlá výtvor ená jejich režervá pro ná sledují cí  období . Ve ve ci kontrolý spotr ebý 
ochránný ch pomu cek býl výtvor en káž dodenne  áktuáližováný  sýste m online evidence 
máteriá lu. Tí m je žájis te n pr ehled o áktuá lní  spotr ebe  OOP á žá chránká ták mu ž e okámž ite  
reágovát v pr í páde  její ho žvý s ení . Zá roven  je minimáližová no rižiko ná kážý c lenu  
vý ježdový ch skupin á není  nárus eno poskýtová ní  pr ednemocnic ní  neodkládne  pe c e. 

Je tr ebá žmí nit, ž e cený vs ech ochránný ch prostr edku  ráketove  stouplý – nápr . pá r 
rukávic, který  stá l pr ed križí  okolo jedne  koruný, dnes stojí  tr ikrá t tolik. Tákove  návý s ení  
cen v roce 2020 stá lo str edoc eskou žá chránku desí tký milionu . Nýní  se situáce ná trhu 
s ochránný mi prostr edký stábiližoválá á žá chránká je pr edžá sobená minimá lne  ná c týr i 
me sí ce dopr edu.  

Zá cele  období  epidemie ČOVID-19 nemuselá žá chránná  služ bá omežit provož 
ž du vodu onemocne ní  nebo jine  prácovní  neschopnosti žáme stnáncu . Podár ilo se nástávit 
sýste m vlástní ho trásová ní  á testová ní  žáme stnáncu  s rýchlou ánálý žou testu. Tí m býlo 
umož ne no vc ás identifikovát covid požitivní  žáme stnánce á náhrádit je ve vý ježdový ch 
skupiná ch nenákáž ený mi kolegý. Výjmá dvou pr í pádu  ná podžim (VS Benes ov á ZOS, 
ve ktere m onemocne lo 15 operá toru  nájednou, což  tákr ká ochromilo c innost operác ní ho 
str ediská) nebýlo nutne  ná jiný ch prácovis tí ch žává de t rážántne js í  opátr ení  v rožpisu 
sme n áni sniž ovát poc et ákceschopný ch vý ježdový ch skupin. 

Vý žnámný m proble mem, ovlivn ují cí m provož ZZS jsou pr eplne ne  nemocnice, ktere  
poskýtují  práktický ve vs ech oblástech pe c i nád rá mec svý ch kápácit. Snáhá o regulová ní  
sme rová ní  pácientu  s ohledem ná náplne ní  konkre tní ch nemocnic je vý žnámnou žá te ž í  
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žá chránne  služ bý, mnohdý pro žáme stnánce vc etne  operá toru  silne  demotivují cí . 
Komuniková ní  s vedení m nemocnic, krájský m u r ádem á ministerstvem ždrávotnictví  
vc etne  centrá lní ho r í dí cí ho tý mu je novou nutností  k žájis te ní  chodu á kontinuitý 
pr ednemocnic ní  á nemocnic ní  pe c e.  

Ani v dobe  pándemie jsme nebýli us etr eni á hned v ne koliká pr í pádech ná s 
kontáktoválá PČ R, kdý jsme se museli žodpoví dát ž nás í  c innosti. Pr í kládem mu ž e bý t 
podáne  trestní  ožná mení  ná ná kup ámpulá rií  do sánitní ch vožu  c i vý stávbá krýte ho 
gárá ž ove ho stá ní  ZZS Brándý s nád Lábem. Zá plne ho výtí ž ení  v provožu jsme museli 
žprácová vát výsve tlení  k ná kupu resuscitác ní ch kompletu  s AED vc etne  kýslí kový ch 
generá toru , který  reáližovát v roce 2019 Str edoc eský  kráj. Býť jde o káužý stárs í ho dátá, 
trestní  ožná mení  býlá podá ná v období  voleb do žástupitelstev kráju .  
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Zdravotnické operační středisko ZZS SČK v době pandemie 

Operá tor i nás eho ZOS býli rožde leni do c týr  pevný ch skupin, ktere  býlý oslábený 
o kolegý ž vý ježdový ch skupin, kter í  be ž ne  posilují  tý m operá toru  ru žne  uprávený mi 
u vážký. Str í dá ní  operá toru  me lo svá  právidlá, která  býlá du sledne  dodrž ová ná, vc etne  
hýgienický ch opátr ení . 

V dobe  koronávirove  pándemie se podstátne  žme nil chárákter volá ní  ná nás e tí sn ove  
linký. Trochu žpu sobilá cháos informáce, ž e linká 112 má  k dispožici epidemiologá, týto 
hovorý býlý potom linkou 112 pr epojová ný ná nás e ZOS, což  kápácitne  žnámenálo pro ZOS 
dáleko výs s í  žá te ž  než  obvýkle.  

Nejná roc ne js í  období  býlo od poloviný br ežná do poloviný dubná, kdý se ná ná s 
obráceli volájí cí  s ru žný mi dotážý kolem ČOVID-19. V tu dobu ubýlý be ž ne  vý žvý spádájí cí  
do tr etí ho stupne  nále hávosti. Vní máli jsme, ž e se volájí cí  snáž ili ví ce r es it svoje ždrávotní  
proble mý domá, žr ejme  ž obávý ž mož ne  ná kážý ve ždrávotnický ch žár í žení ch, ále c ásto 
toto svoje rožhodnutí  konžultováli jes te  s nás í m ZOS. 

V te to dobe  jsme vní máli táke  urc itou žme nu v komunikáci be hem nábí rá ní  
tí sn ový ch vý žev. Hovorý býlý dels í , operá tor i velmi pec live  výhodnocováli pr í pád 
od pr í pádu, konžultováli potí ž e volájí cí ch s epidemiologý. Jáko dáls í  proble m vní má me 
pr edá vá ní  pácientu  ve ždrávotnický ch žár í žení ch, žejme ná žpoc á tku, kdý jes te  ná tuto 
situáci nebýlá ždrávotnická  žár í žení  žcelá pr iprávená. 

Dáls í  komplikácí  býlý tžv. „pr epádý DV“, kdý ná m práž ská  linká 112 pr epojoválá táke  
hovorý, ktere  primá rne  spá dem býlý urc ený pro ZOS hl. m. Práhá. Vžhledem k pr etí ž ení  
práž ský ch linek, jsme ne ktere  týto hovorý výr es ili sámi ná nás em ZOS. Proble m býl 
v tomto období  pr epojit volájí cí  ná Práž ske  operác ní  str edisko, kter í  oprávdu ákutne  
potr ebováli žá sáh posá dký ZZS hl. m. Práhá. 
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Nás e ZZS SČ K táke  žájis ťoválá ná be rý ná ČOVID-19 stejne  ták jáko ve ts iná ZZS v Č R. 
Pož ádávký o ná be r býlý nábí rá ný buď nás í m Čáll centrem ánebo prácovní ký, kter í  býli 
k tomuto u c elu výbrá ni. 

Kolegu m ž nás eho ZOS de kujeme, v dobe  noužove ho stávu pr es ves kere  proble mý 
á žvý s ene  ná roký ná operá torý, vs e fungoválo dobr e á ná ZOS ZZS SČ K pánoválá velmi 
dobrá  átmosfe rá. Operác ní  str edisko pr ijálo žá lon ský  rok 186 705 volá ní  ná linku 155 
á poskýtlo 1037 telefonický ásistováný ch neodkládný ch resuscitácí . 

Jes te  býchom žmí nili žápojení  ne který ch nás ich kolegu  SPIS že ZZS SČ K 
do informác ní  linký 1212, která  býlá žr í žená Ministerstvem ždrávotnictví . Nás e žá chránná  
služ bá ž pe ti tý mu , ktere  býlý k dispožici volájí cí m v dobe  od 7.00 do 24.00 hod., 
poskýtoválá jeden celý  tý m, který  prácovál ná lince jednou žá 5 dní  á poskýtovál 
psýchosociá lní  podporu volájí cí m ná tuto linku. 
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Doporučené postupy 

Hlávní  c inností  ZZS Str edoc eske ho kráje je poskýtová ní  odborne  pr ednemocnic ní  
neodkládne  pe c e (PNP), á to v rožsáhu stánovene m pr í slus ný mi prá vní mi pr edpisý. ZZS 
SČ K býlá v pru be hu nástupují cí  koronávirove  križove  situáce á ná žá kláde  pr ijátý ch 
opátr ení  nucená rožs í r it á žá roven  modifikovát svou c innost s ohledem ná žájis te ní  
bežpec nosti c lenu  vý ježdový ch skupin, žámežení  s í r ení  koronávirove  infekc ní ho 
onemocne ní  á žá roven  žájis te ní  efektivní ho poskýtová ní  PNP. 

Prácovis te  križove  pr iprávenosti ZZS SČ K již  v pru be hu ledná monitoroválo 
epidemiologickou situáci, která  se postupne  výví jelá ná u žemí  vý chodní  Asie á ná sledne  
se pr esunulá do Evropý ná u žemí  Itá lie. Ná žá kláde  doporuc ení  Ministerstvá ždrávotnictví  
Č R á Krájske  hýgienicke  stánice SČ K žprácoválá ZZS SČ K 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 vý ježdove  skupiný á operá torý 
ždrávotnicke ho operác ní ho str ediská pru be ž ne  áktuáližová n dle vý voje áktuá lní  situáce 
á dle výdáný ch opátr ení . Souc ásne  býlý áktuáližová ný postupý použ ití  OOPP pro prevenci 
s í r ení  nákáž livý ch chorob, pr ijí má ná rež imová  opátr ení  ná jednotlivý ch prácovis tí ch, 
opátr ení  tý kájí cí  se mimor á dný ch dežinfekc ní ch postupu  á áktuáližová ný á nástávený 
informác ní  káná lý s Krájskou hýgienickou stánicí  á smluvní mi pártnerý, kter í  v pr í páde  
potr ebý reáližováli pr evož pácientá s podežr ení m c i potvržený m onemocne ní m Čovid-19. 
O te chto pr ijátý ch opátr ení ch býlá dne 26. 2. 2020 odeslá ná žprá vá ná krájský  u r ád. 
S výhlá s ení m noužove ho stávu dne 12. 3. 2020 dle U stávní ho žá koná c . 110/1998 Sb., 
o bežpec nosti Č eske  republiký ZZS SČ K dá le pr istoupilá k r es ení  opátr ení  výdáný ch dle 
žá koná c . 240/2000 Sb., o križove m r í žení  á žme ne  ne který ch žá konu  á žá koná 
c . 258/2000 Sb. o ochráne  ver ejne ho ždráví  á žme ne  ne který ch žá konu . 
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Vý ježdove  vožý býlý stándárdne  výbávený ochránný mi pomu ckámi pro prevenci 
s í r ení  výsoce nákáž livý ch chorob á jejich použ ití  býlo dopln ová no že skládový ch žá sob. 
V poc á tec ní m období  muselý bý t ochránne  pomu cký výuž í vá ný u c elove  á hospodá rne , 
neboť jich býl ná skláde  omežený  poc et, á i pr es usilovná  jedná ní  s dodáváteli se je 
nedár ilo ží skát, neboť jich obecne  nebýlo ná trhu dostátec ne  množ ství  (žejme ná 
respirá toru ). Nenástálá vs ák situáce, kdý bý vý ježdove  skupiný neme lý OOPP k dispožici 
á býlá ták ohrož ená jejich ákceschopnost. Stáv OOPP se postupne  stábiližovál s tí m, ják se 
dár ilo reáližovát ná kupý ochránný ch pomu cek á probí hálá distribuce že ždroju  krájske ho 
u r ádu á MZ. Te ž  býlý výuž itý pr í spe vký od dá rcu . Již  od poc á tku noužove ho stávu býl 
monitorová n stáv OOPP ná jednotlivý ch vý ježdový ch stánovis tí ch, kdý nejprve vedoucí  
jednotlivý ch stánovis ť hlá sili áktuá lní  stávý á potr ebý OOPP á ná sledne  býlá výtvor ená 
online evidence ochránný ch prostr edku  s káž dodenní  áktuáližácí . Ná žá kláde  áktuá lní ch 
potr eb probí hálá á stá le probí há  kontinuá lní  distribuce osobní ch ochránný ch prácovní ch 
prostr edku  vc etne  dáls í ho nežbýtne ho máteriá lu potr ebne ho pro žvlá dá ní  vžnikle  križove  
situáce.  
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Ekonomické ukazatele za rok 2020 

Výnosy 1 176 287 571,78 Kč 
Náklady 1 176 106 089,60 Kč 
Hospodářský výsledek 181 482,18 Kč 

 
V roce 2020 stejne  jáko v minulý ch letech probí hálo v souládu s pož ádávký 

ná sprá vnost u c etnictví  výkážová ní  Pomocne ho ánálýticke ho pr ehledu (PAP) 
pro Čentrá lní  sýste m u c etní ch informácí  stá tu. Prostr ednictví m MZ Č R býlý výuž itý 
finánc ní  prostr edký že stá tní ho rožpoc tu Č R ná fináncová ní  investic pro pr iprávenost 
á r es ení  mimor á dný ch udá lostí  á križový ch situácí . Neinvestic ní  prostr edký te to dotáce 
býlý použ itý ná fináncová ní  vžde lá vá ní  á vý cviku žáme stnáncu  ZZS SČ K v oblásti urgentní  
medicí ný, medicí ný kátástrof á križove ho r í žení , ná žájis te ní  sýste mu psýchosociá lní  
intervenc ní  služ bý (SPIS), ná souc innostní  cvic ení  slož ek IZS á v neposlední  r áde  táke  
ná por í žení  máteriá lní  žá kládný pro križovou pr iprávenost ZZS SČ K á u hrádu 
mimor á dný ch ná kládu  spojený ch s covidovou situácí . 

Z Fondu žá bráný s kod Č eske  káncelá r e pojistitelu  býlý v roce 2020 c erpá ný finánc ní  
prostr edký ná por í žení  dvou vožidel pro setká vácí  sýste m (RV) vc etne  žá stáveb á jednoho 
sánitní ho vožidlá týpu „Č“.  

V souládu s novou sme rnicí  c . 158 Str edoc eske ho kráje ekonomický  u sek postupne  
implementovál vs echný žme ný, ktere  v dáne  problemátice novou sme rnicí  vžniklý. 
Noužový  stáv si táke  výž á dál nová  á pruž ne js í  r es ení  ná kupu OOPP. Čelá  táto problemátiká 
býlá pru be ž ne  r es ená s Odborem krájske ho investorá Str edoc eske ho kráje á c á st ná kupu  
býlá táke  reáližová ná prostr ednictví m nove  užávr ene  smlouvý o centráližováne m 
žádá vá ní  s Nemocnicí  Str edoc eske ho kráje, á.s. 

Pru be ž ne  táke  probí há  kontrolá výu c tová ní  os etr ený ch cižincu . Jednotlive  pr í pádý 
jsou r es ený individuá lne  s ohledem ná jejich výmáhátelnost. R es ení  ná ná rodní  u rovni 
umož n uje Čentrá lní  registr pojis te ncu  nebo Čižinecká  policie Č R. Spoluprá ce pr i r es ení  
u hrád ná mežiná rodní  u rovni probí há  stándárdní m žpu sobem prostr ednictví m Káncelá r e 
ždrávotní ho pojis te ní  v pr í páde  ciží ch pojis te ncu , jejichž  domovský m stá tem je c lenský  
stá t EU. V pr í páde  pojis te nce, který  není  režidentem EU, je nutno kontáktovát jednotlive  
instituce ždrávotní ho pojis te ní .  

V rá mci softwárove ho sýste mu žr ižovátele, monitorovácí  žprá vý (Oprává chýb 
á prove r ení  nesrovnálostí  ve smlouvá ch PO v registru smluv) á u c ásti ekonomicke ho 
u seku dochá ží  k pru be ž ne  kontrole sprá vnosti ná mi uver ejne ný ch smluv. Elimináce 
výsoke ho rižiká neplátnosti uver ejne ne  smlouvý v registru smluv je pru be ž ne  r es ená 
v rá mci žávedene ho mechánismu oboustránne  kontrolý. V souládu s plá nem c innosti 
Referá tu vnitr ní ho áuditu ná tento rok probe hlo ná ekonomicke m u seku áuditní  s etr ení  
v c erpá ní  dotáce od MZČ R ná križovou pr iprávenost v letech 2018 á 2019. Audit v rá mci 
svý ch žjis te ní  nepotvrdil ž á dná  žá váž ná  pochýbení , jednálo se použe o formá lní  
nedostátký, ktere  býlý již  v pru be hu kontrolý odstráne ný. Auditní m s etr ení m býlo táke  
žkontrolová no skládove  hospodá r ství , ope t bež vý rážný ch nedostátku . Je tr ebá táke  žmí nit, 
ž e od roku 2018 probí há  kontrolá sprá vnosti hospodár ení , resp. ove r ová ní  u c etní  žá ve rký 
prostr ednictví m externí ho finánc ní ho áuditu.  

Vý rok áuditorá býl vž dý bež vý hrád, u c etní  žá ve rká tedý podá vá  ve rný  á poctivý  
obráž áktiv á pásiv á ná kládu  á vý nosu  á vý sledku její ho hospodár ení  v souládu s c eský mi 
u c etní mi pr edpisý. Zprá vý nežá visle ho áuditorá jsou k dispožici táke  u nás eho žr ižovátele. 
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Rok 2020 býl pro celou orgánižáci á její  žáme stnánce velmi ná roc ný , k mnohá 
plá nováný m áktivitá m vc etne  investic ní ch ákcí  (nápr . sánitý, defibrilá torý) nemohlá 
ZZS SČ K ž mnohá du vodu  dosud pr istoupit.  

Ná žá kláde  usnesení  c . 056-39/2020/RK že dne 15. 6. 2020 býlá vs ák sní ž ená 
celková  vý s e pr í spe vku ná provož orgánižáce pro rok 2020 o 40 816 000 Kc . Zr ižovátel 
tuto tránsákci uskutec nil ve tr ech po sobe  jdoucí ch me sí cí ch (r í jen, listopád, prosinec) 
prostr ednictví m sní ž ení  pr í spe vku áž  do vý s e odvodu cele  c á stký. Tí mto rožhodnutí m 
dos lo k fákticke mu poní ž ení  pr í spe vku žr ižovátele, á tedý žhors ení  cásh flow (ČF) nás í  
orgánižáce. Nutno podotknout, ž e ČF tvor í  žejme ná finánc ní  prostr edký ná bánkovní ch 
u c tech, ktere  jsou okámž ite  likvidní  á udrž ují  ták nás i plátební  schopnost, 
resp. solventnost hrádit vs echný splátne  žá vážký. 

Zá roven  táke  dne 22. 10. 2020 ve sve m usnesení  c . 006-77/2020/RK býlo 
rožhodnuto o odvodu finánc ní ch prostr edku  ž fondu investic do rožpoc tu 
Str edoc eske ho kráje ope t ve vý s i 40 816 000 Kc . Odvod te chto prostr edku  me l bý t 
uskutec ne n v termí nu do 10. 11. 2020. Ják býlo pu vodne  ávižová no, ná stejne m jedná ní  
me lá táke  RK rožhodnout o vrá cení  vý s e uvedene  c á stký žpe t ve forme  pr í spe vku 
ná provož. O návrá cení  pene ž ž rožpoc tu žr ižovátele býlo ovs em jedná no ná RK áž  dne 
26. 11. 2020 á k fýžicke mu pr evodu pene ž dos lo dne 3. 12. 2020. Touto áktivitou se již  
podruhe  stálá nás e orgánižáce do velmi nepr í jemne  požice, neboť v období  od 10. 11. 
– 3. 12. 2020 býlo nutno ustá t „dí ru“ v okámž ite  likvidní ch finánc ní ch prostr edcí ch 
ná u c tech celkove  ve vý s i te me r  82 mil. Kc . Táto finánc ní  kr ivdá býlá kompenžová ná áž  
nový m vedení m kráje. 

V roce 2020 por í dilá Zdrávotnická  žá chránná  služ bá Str edoc eske ho kráje 15 nový ch 
sánitní ch vožidel žá te me r  50 mil. Kc , ktere  býlý hrážený ž fondu investic pr í spe vkove  
orgánižáce. Jednálo se o nejve ts í  investici roku. 

 
Dá le býlo por í ženo nápr .: 
• OPP – uniformý žá 2 mil. Kc  (v rá mci noužove ho stávu) 
• 20 ks odsá vác ek 

• server pro Zdrávotnicke  operác ní  str edisko 

• diágnostický  sýste m pro dí lný v Benes ove  
• letní /žimní  pneumátiký 

 
Dá le žá chránká žác álá reáližovát ver ejnou žáká žku ná dodá vku OOPP pro vý ježdove  

skupiný žá bežmá lá 53,5 mil. ná dobu 4 let. 
Káž doroc ne  Ministerstvo ždrávotnictví  poskýtuje ZZS SČ K finánc ní  prostr edký 

žá u c elem žájis te ní  pr iprávenosti ná r es ení  mimor á dný ch udá lostí  á križový ch situácí  
á žájis te ní  její  ákceschopnosti á máteriá lne  technicke ho výbávení , vc etne  prová de ní  
táktický ch á prove r ovácí ch cvic ení , ná cviku , s kolení  á dáls í ch vžde lá vácí ch ákcí  
vžtáhují cí ch se k uvedene  problemátice.  

V roce 2020 býlý dá le použ itý investic ní  prostr edký od Ministerstvá ždrávotnictví  
ná ná kup 6 nosí tek pro sánitní  vožidlá á obnovení  serverove ho párku, který  se již  náchá žel 
ná hránici ž ivotnosti. Neinvestic ní  prostr edký býlý použ itý nápr . ná ná kup 95 senžoru  ČO2. 
Rok 2020 býl kvu li ČOVIDU-19 pro str edoc eskou žá chránku velmi finánc ne  á personá lne  
ná roc ný . 
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Finanční kalkulace COVID-19 

• náklady na PHM za rok 2020 u vožidel žájis ťují cí  ná be rý ČOVID-19 
Ujeto 171 184 kilometru , pru m. spotr ebá vožidlá – 13 litru  ná 100 km, pru m. 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  ná kládý c inilý ccá 700 000,- Kč.)  
 
• zvýšené náklady na medicinální kyslík dí ký ČOVID-19 
Zvý s ene  ná kládý žá rok 2020 oproti roku 2019 c inilý ccá 300 000,- Kč. Býlý jednožnác ne  
žpu sobený výs s í  spotr ebou kýslí ku, žejme ná žá poslední  Q./2020. Oproti roku 2019 býlo 
spotr ebová no o 340 ks ví ce kýslí kový ch láhví  o velikosti 2 litrý á 10 litru . 
 
• zvýšené náklady na infekční i ostatní odpady dí ký ČOVID-19 
Zvý s ene  ná kládý žá rok 2020 oproti roku 2019 c inilý ccá 200 000,- Kč. Du vodem je 
žvý s ení  produkce nebežpec ný ch odpádu  (180101 á 180103), ktere  býlý žpu sobený 
tránsportem covidový ch pácientu . Oproti roku 2019 dos lo k návý s ení  produkce 
uvedený ch ko du  nebežpec ný ch odpádu  o 4 000 kg. 

 
Jestliž e budou dopádý koronákriže pokrác ovát i v letos ní m roce, á to v tákove  

intenžite , vý s e uvedene  žvý s ene  ná kládý budou mnohoná sobne  výs s í . 
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Účet COVID-19 

Výnosy od pojišťoven 3 266 026,35 

Výnos ze SR – dotace MZČR 4 962 850,00 

Náklady celkem -25 148 351,23 

Ztráta -16 919 474,88 

 

Výnosy od pojišťoven; 
3 266 026,35

Výnos ze SR - dotace 
MZČR; 4 962 850,00

Náklady celkem; 
25 148 351,23

COVID-19: NÁKLADY/VÝNOSY

Výnosy od pojišťoven Výnos ze SR - dotace MZČR Náklady celkem
 

 
 

Nákupy OOPP ve zrychleném řízení 
V pru be hu r es ení  križove  situáce v souvislosti s onemocne ní m Čovid-19 býlo nutne  

pruž ne  reágovát ná áktuá lní  spotr ebu ochránný ch pomu cek á dle potr ebý rýchle žájistit 
dostátek ochránný ch pomu cek pro žájis te ní  bežpec nosti žáme stnáncu  vý ježdový ch 
skupin. Legislátivní  prostr edí  Č R umož n uje žá kládní m slož ká m IZS, ná žá kláde  
výhlá s ene ho noužove ho stávu á žá roven  v souládu s § 29 pí smene c) žá koná c . 134/2016 
Sb. o žádá vá ní  ver ejný ch žáká žek, v souvislosti s ustánovení mi žá koná c . 239/2000 
Sb. o integrováne m žá chránne m sýste mu, žá koná c . 240/2000. o križove m r í žení  á žá koná 
c . 241/2000 Sb. o hospodá r ský ch opátr ení ch pro križove  stávý, žájistit ná kup potr ebne ho 
máteriá lu á služ eb žjednodus ený m žpu sobem, ábý nedos lo k omežení  jejich c innosti. 

 
Ná kupý v dobe  výhlá s ení  noužove ho stávu býlý reáližová ný v ná sledují cí ch období ch: 
á) 12. br ežná 2020 – 17. kve tná 2020  
b) 5. r í jná 2020 – 28. br ežná 2021 

 
V tomto rež imu býlo por í ženo: 
Materiál Cena (Kč) Množství (ks) 

Respirátory 1 553 216  86 600 

Ochranné obleky 5 646 136  24 999 

Pláště 458 983  6 785 

Ochranné masky 164 085  300 

Filtry k maskám 516 898  2 410 
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Centrální nákupy 
V kve tnu 2020 býlo ná žá kláde  usnesení  Rádý Str edoc eske ho kráje c . 056-

25/2020/RK že dne 25.5.2020 (Schvá lení  centráližováne ho žádá vá ní  v oblásti dodá vek 
ochránný ch pomu cek pro pr í spe vkove  orgánižáce Str edoc eske ho kráje) rožhodnuto 
á žáhrnutí  ZZS SČ K do tžv. centrá lní ho ná kupu OOPP, který  pro ZZS žájis ťoválá Nemocnice 
Str edoc eske ho kráje á.s. V rá mci te chto ná kupu , býlo v období  žá r í  áž  prosinec 2020 
por í ženo: 

 
Materiál Cena (Kč) Množství (ks) 

Respirátor FFP3 403 063   4 300 

Respirátor FFP2 s ventilem  2 152 710  70 000 

Ochranný obličejový štít  66 550  1 000 

Ochranný oblek 143 000  1 000 

Rouška jednorázová třívrstvá 137 214  40 000 

Celoobličejová maska  1 011 920  520 

 
Transportní defibrilátory 

Ná žá kláde  schvá lene ho Plá nu investic pro rok 2020 býlá plá nová ná obme ná 10 ks 
pr í stroju  tránsportní ch defibrilá toru . Z du vodu  finánc ní  u sporý býlo nás í  orgánižácí  
nákonec pož ádová ná reáližáce ná kupu použe 7 ks te chto pr í stroju . V roce 2020 probe hlo 
schvá lení  plá nováne  Ver ejne  žáká žký (VZ) Rádou KU  SČ K á k jeho sámotne  reáližáci.   

Dne 10. 12. 2020 jsme býli prostr ednictví m KU  SČ K informová ni, ž e máteriá l žásláný  
již  k výhodnocení  VZ býl pánem rádní m pro oblást investic, májetku á ver ejný ch žáká žek 
žrus en. 

Pr esne  á oficiá lní  du vodý žrus ení  žáká žký ná m ždu vodne ný nebýlý. Nás e orgánižáce 
žáslálá ná KU  SČ K ždu vodne ní  sve ho pož ádávku, kde odu vodn oválá sve  pož ádávký 
i podmí nký VZ. 
• uvedená  specifikáce býlá dlouhodobe  nástávená v rá mci konceptu obme ný pr í stroju , 
jejich kompátibilitý á žás kolení  personá lu 
• nás e orgánižáce nebýlá po celou vý s e uvedenou dobu trvá ní  vs ech dosávádní ch 
VR  upožorne ná ná mož nost, ž e bý uvedená  žádá vácí  dokumentáce mohlá mí t chárákter 
diskriminác ní ho jedná ní  vu c i ostátní m uchážec u m 
• nás e orgánižáce si svu j postup ove r ilá i u ostátní ch ZZS v rá mci Č R, což  býlo deklárová no 
pr ilož ení m min. 6 obdobný ch specifikácí  ná tránsportní  defibrilá torý  
 
Osobní ochranné pracovní prostředky – pracovní oděvy 

Por í žení  nove ho á kválitní ho oblec ení  pro nás e žáme stnánce býlo á je jednou 
ž priorit vedení  orgánižáce, á to ž mnohá du vodu . Jednák žcelá jiste  pro splne ní  podmí nek 
Zá koní ku prá ce, plátný ch sme rnic á norem pro bežpec nost nás ich žáme stnáncu . 

Dá le si býlá á je nás e orgánižáce ve domá, ž e stá vájí cí  situáce s prácovní mi ode vý je 
velmi negátivne  vní má ná nás imi žáme stnánci (ják ž hlediská kválitý, ták i po strá nce 
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  uver ejne ní  
ver ejne  žáká žký býlo provedeno dne 20. 2. 2020. Otá žká sámotne ho nádlimitní ho 
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vý be rove ho r í žení  á jeho specifikáce býlá konžultová ná i s ostátní mi ZZS v rá mci Č R á dá le 
s externí mi porádci. 

I pr es vý s e uvedene  dos lo vlivem c etný ch dotážu  od pr í pádný ch dodávátelu  
k prodluž ová ní  (mnohdý u c elove mu) konec ne ho termí nu ukonc ení  VR  (2/2021).  
Sehrá lá svoji roli i epidemie ČOVID-19, kdý býl tento árgument jední m ž hlávní ch 
pož ádávku  k prodlouž ení  VR . Reáližáce á dodá ní  OOPP dle pož ádávku  ver ejne  žáká žký je 
vs ák po obdobný ch žkus enostech stejná  i u ostátní ch ZZS s de lkou VR  minimá lne  pu l roku 
á ví ce.  

V du sledku probí hájí cí  epidemie koronáviru dos lo ke žvý s ení  frekvencí  prácí ch 
cýklu  u žá chráná r ský ch ode vu  s nutností  prání  v dežinfekc ní ch prostr edcí ch, což  se 
pome rne  drámátický podepsálo ná stávu OOPP. Z tohoto du vodu á táke  ž obávý ž mož ne  
podžimní  epidemiologicke  átáký se vedení  ZZS SČ K rožhodlo pro reáližáci objedná vký 
pr í mý m žádá ní m bež vý be rove ho r í žení  do v c á stce 2 000 000 Kc . Objedná vká probe hlá 
v souládu s §29 pí sm. c) žá koná c . 137/2016 Sb., o žádá vá ní  ver ejný ch žáká žek á táke  
v souládu s Usnesení m Rádý kráje c . 061-11/2020/RK že dne 16. 3. 2020 bod III., ná jehož  
žá kláde  býlo povoleno pr í me  žádá ní  VZMR, její ž  hodnotá pr esá hne 100.000,- Kc  bež DPH. 
Dle pokýnu  ž tohoto Usnesení  ZZS SČ K ná sledne  dne 27. 3. 2020 informoválá o pr í me m 
žádá ní  Rádu kráje prostr ednictví m ve cne  pr í slus ne ho odboru. Táto objedná vká ná m 
álespon  c á stec ne  pokrýlá nás e skládove  žá sobý OOPP do dobý, než  dojde k plne ní  
nádlimitní  ver ejne  žáká žký. Týto výnálož ene  ná kládý je ZZS SČ K pr iprávená žohlednit 
v pr edpoklá dáne  hodnote  již  žmin ováne  nádlimitní  žáká žký. 

Ve stejne m rež imu á podmí nek á ž trvájí cí ch du vodu  býlá v roce 2020 reáližová ná 
druhá  objedná vká pr í mý m žádá ní m bež vý be rove ho r í žení , á to ope t do c á stký 2 000 000 
Kc . Reáližáce te to dodá vký je u nor á br ežen 2021. 
 
Osobní náklady za rok 2020 

Rok 2020 býl ž hlediská osobní ch ná kládu  jeden ž nejná roc ne js í ch žá dobu existence 
str edoc eske  žá chránký. Ná žá kláde  usnesení  vlá dý Č R c . 518 že dne 7. 5. 2020 býlý 
ždrávotnický m žáme stnáncu m výplácený odme ný žá splne ní  u kolu  v dobe  r es ení  
epidemie ČOVID-19 ná u žemí  Str edoc eske ho kráje v dobe  od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020. 
Čelkove  ná kládý ná plátý i s odvodý se ták i dí ký te mto odme ná m mežiroc ne  žvý s ilý 
bežmá lá o 13 % á c inilý celkem 790 103 tis. Kc .  

 
Plá n mždový ch ná kládu  pro rok 2020 býl pr ekroc en o 19 mil. Kc . Svoji roli v tom 

sehrá lý pr edevs í m týto du vodý: 
•plos ne  žvý s ení  plátový ch tárifu  od ledná 2020 o 1.500,- Kc  á k tomu jes te  o 3,5 % 
u neždrávotnický ch prácovní ku . Dluž no dodát, ž e žvý s ene  plátove  tárifý souc ásne  
ovlivn ují  i vý s i mimotárifní ch slož ek plátu , ktere  májí  vážbu ná pru me rný  hodinový  
vý de lek, který  vý žnámne  žásáhuje do ne koliká pr í plátku  á ná hrád plátu . Stejne  jáko 
v pr edchá žejí cí ch letech žásá hlo do rožpoc tu osobní ch (mždový ch ná kládu ) 
i tžv. odchodne  pro žá chráná r e, u ktere ho nelže prove st predikci s ohledem ná rožhodnutí  
žá chráná r u  odejí t ž orgánižáce; 
• výplácení  již  žmí ne ný ch jednorá žový ch odme n že stá tní  dotáce pro žáme stnánce, kter í  
se podí leli ná c innostech souvisejí cí ch s covidovou epidemií  v období  br ežen áž  kve ten 
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 me sí c c erven 2020 s tí m ve domí m, 
ž e žvý s ený  pru me rný  vý de lek se promí tne do 3. c tvrtletí , do období  dovolený ch, kdý jsou 
nejvýs s í  ná hrádý mežd, žvý s ený  poc et pr esc ásový ch 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 žvý s ene  prácovní  neschopnosti jáko du sledku onemocne ní m ČOVID-19 
á žvý s ený m c erpá ní m dovolene  ž du vodu pr echodu ná hodinove  pr epoc tý v roce 2021 
se žvý s ilý ná kládý ná pr esc ásovou prá ci á ná hrádý 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  c á stce 
o 15 331,-Kc ). Čelkový  poc et žáme stnáncu  žá sledováne  období  dosá hl pru me rne ho 
pr epoc tene ho evidenc ní ho stávu 757,60 v hlávní m prácovní m pome ru, což  ve srovná ní  
s r. 2019 (760,67) žnámená  sní ž ení  stávu pr epoc tený ch žáme stnáncu  o 3,07 á býl ták 
žáchová n dlouhodobý  trend nežvýs ová ní  stávu žáme stnáncu , pr estož e potr ebá žvý s ení  
poc tu le kár u  je stá le stejná . 
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Personální stav 

 
Ve kový  pru me r le kár u  ZZS SČ K je pr es 50 let á nemále  procento je již  v du chodove m 

ve ku, á ták le kár e á le kár ký postihují  chorobý pr eme r ene  ve ku. V roce 2020 býlý prácovní  
neschopnosti á nár í žene  káránte ný kvu li ČOVID-19. Býlá stánovis te , ná který ch býlá 
ohrož ená dostupnost le kár e v tere nu. Dí ký u silí  kolegu  á kolegýn  se podár ilo služ bý 
obsádit á provož nebýl omežová n. Podobne  situáce vžnikálý táke  v kátegorií ch žá chráná r u  
á r idic u v-vž dý se dí ký vstr í cnosti dáls í ch prácovní ku  dár ilo 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. 
  

ZZS Středočeského kraje - stav v kategoriích lékař, záchranář, řidič, pracovník ZOS

Komentář

Řidič prostá generační obměna 10 48 98 90

Záchranář 3 40 79 70

2 6 10 45

21 10 18 49

*) zahrnuti pouze kmenoví zaměstnanci

Kategorie Průměrný věk *)

Řidič 46,67

Záchranář 43,52

43,71

50,27

*) zahrnuti pouze kmenoví zaměstnanci

Předpokládaný celkový počet zaměstnanců k 31.12.2019

Řidič 274,69 203

Záchranář 299,33 237

43,2

75,15 87

* průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený

Předpokládáná potřeba zaměstnanců *) v kategorii:
Aktuální 

poživatelé 
důchodu

Horizont
5 let

Horizont
10 let

Předpokládaná
generační 

obměna
v období

2020 - 2029

Pracovník ZOS

Lékař

Poznámka: Stav k 10. 1. 2020

Pracovník ZOS

Lékař

Počet osob
(kmenový zaměstnanec)

Počet osob
(externista)

Pracovník ZOS

Lékař
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Technicko-stavební odbor 

Výjezdová základna Brandýs nad Labem 
Posá dký: 2× RZP, × RV 

 
Do 31. 5. 2020 býlá tr í posá dková  vý ježdová  žá kládná situová ná v prostorá ch objektu, 

jehož  májitelem býlá spolec nost AMZ Finánciál Group, s.r.o. Jednálo se o budovu c . p. 289, 
postávenou ná párcele p. c . 525/41, žápsánou u Kátástrá lní ho u r ádu pro Str edoc eský  kráj, 
Kátástrá lní  prácovis te  Práhá – vý chod ná LV 5554 . ZZS SČ K žde me lá sepsánou r á dnou 
ná jemní  smlouvu, kde plátilá trž ní  ná jem ve vý s i 40 455,- Kc /me sí c. Sámotný  objekt se 
náchá žel v centru pru mýslove ho áreá lu, ve ktere m provožoválo svou c innost ví ce firem, 
pr evá ž ne  v oblásti vý kupu druhotný ch surovin á odpádove ho hospodá r ství . 
Stáv komunikáce, prás nost, hluk i problemátiká bežpec ne ho vý ježdu pro posá dký 
ZZS odpoví dálá druhu uvedený ch prácovní ch c inností . Vedení  orgánižáce me lo snáhu 
neute s ený  stáv s májiteli r es it, nicme ne  bež dlouhodobe ho efektu. Vnitr ní  prostorý 
vý ježdove  žá kládný nespln oválý ne ktere  bežpec nostní  á technicko-hýgienicke  normátivý, 
ktere  jsou nutne  k plne  funkc ní mu žájis te ní  nás í  c innosti (nápr . stáv lež áte  kánáližáce, 
nedostátec ný  prostor pro dekontámináci, ulož ení  chemický ch lá tek á shromáž ďová ní  
infekc ní ch odpádu ). 

 
Nové prostory výjezdové základny Brandýs nad Labem 

Vžhledem ke strátegicke mu umí ste ní  VZ v te to lokálite  (splne ní  žá konem 
stánovený ch doježdový ch c ásu  á plá nu plos ne ho pokrýtí ) býlo nutne  hledát odpoví dájí cí  
prostorý pr í mo v Brándý se nád Lábem. V souc innosti s Krájský m u r ádem býl výhledá n 
vhodný  objekt v májetku Str edoc eske ho kráje á sprá ve  hospodár ení  Str ední  žeme de lske  
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s kolý, Zá pská  302, Brándý s nád Lábem – Stárá  Bolesláv. Jedná  se o budovu c .p. 370, ulice 
Frántis ká Melichárá, postávenou ná párcele c . p. 357, žápsánou u Kátástrá lní ho u r ádu 
pro Str edoc eský  kráj, Kátástrá lní  prácovis te  Práhá – vý chod ná LV 548. Nová  budová VZ se 
náchá ží  uprostr ed užávr ene ho áreá lu s kolý, plne ho želene , klidu i c erstve ho vžduchu, 
což  nás i žá chráná r i velmi kvitují . Výuž í vá me c á st 1. NP á kompletní  2. NP. Nás e orgánižáce 
žde má  od 1. 6. 2020 sepsánou Smlouvu o vý pu jc ce, kde je opros te ná od plátbý ná jmu 
á použe se spolupodí lí  ná provožní ch ná kládech. Tí m us etr í me roc ní  ná kládý bežmá lá 
500 tisí c Kc . ZZS SČ K žde provedlá drobne  stávební  u právý (sá drokártonove  pr í c ký, 
vý málbá, u prává sprchý, nová  kuchýn ská  linká, žábežpec ení  á žprovožne ní  vý ježdu 
sánitní ch vožidel). Čelková  už itná  plochá žá žemní ch prostor (320 m2) á detáilní  
rožmí ste ní  jednotlivý ch mí stností  plne  výhovuje normá m provožu ZZS. V rá mci u tlumu 
s kolý býchom me li žmí ne ný  objekt ží skát do sprá vý hospodár ení  (žá r í  2021). Ná sledne  
býchom chte li investováli do rožsá hlejs í  rekonstrukce objektu, pr edevs í m u prává 
pro plnohodnotne  gárá ž ove  stá ní , u prává sociá lní ho žá žemí , elektroinstáláce átd. Táto c á st 
bude r es ená se stá vájí cí m vedení m kráje, žejme ná odborem ždrávotnictví , s kolství  
á májetku. 

 
Výjezdová základna Hostivice 
Posá dký: 1× RZP, 1× RV 

 
V souvislosti s první  koronávirovou križí  dos lo k 30. 3. 2020 k pr este hová ní  

VZ Hostivice do provižorní ch prostor. Du vodem pr esunu býlá skutec nost, ž e stá vájí cí  
žá kládná se náchá želá v objektu Zelene  lí pý Hostivice, poskýtovátele sociá lní ch služ eb, 
tákte ž  pr í spe vkove  orgánižáce SČ K, což  býlo výhodnoceno jáko vý žnámne  rižiko mož ne  
ná kážý nemocí  ČOVID-19. Me sto Hostivice poskýtlo obrátem provižorní  prostorý 
Sokolovný ná ádrese Týrs ová 201 o velikosti 250 m2, dí ký který m ZZS SČ K mohlá okámž ite  
pr este hovát svojí  vý ježdovou žá kládnu. Sámotne  ste hová ní  probe hlo be hem jednoho dne 
á nedos lo k ž á dne mu omežení  ždrávotní  pe c e v dáne  lokálite . Zá stupci hostivicke  rádnice 
ve snáže udrž et vý ježdovou žá kládnu ZZS SČ K ve sve m me ste  nábí dli mož nost stávební ch 
u práv v prostorá ch Sokolovný Hostivice ná ádrese Týrs ová 201, kde sí dlilá doc ásná  
vý ježdová  žá kládná Hostivice. Stávební  u právý býlý vývolá ný nutností  odde lit provož 
žá chránne  služ bý á provož sportovne -kulturní ch c inností  tohoto objektu. Dáls í m 
du vodem býlo žájis te ní  bežpec nosti á splne ní  pož á rní ch á hýgienický ch normátivu . Me sto 
ná sve  ná kládý žájistilo u právý vnitr ní ch dispožic á v souc ásne  dobe  prácuje ná pome rne  
inváživní  u práve  odde lene ho boc ní ho stá ní  á vý ježdu sánitní ch vožidel, vc etne  krýte ho 
párková ní  ve forme  oplá s te ne ho pr í str es ku. ZZS SČ K žde investoválá použe do obnový 
á doplne ní  ná býtkove ho á provožní ho výbávení . Vlož ene  finánc ní  prostr edký že stráný 
me stá jsou c á stec ne  kompenžová ný áktuá lní  ná jemní  smlouvou, kde nás e orgánižáce 
mimo provožní ch ná kládu  hrádí  i ná jem (12.000,- Kc /me sí c). Vý s e ná jmu je vžhledem 
k velikosti prostor hluboko pod hránicí  cený obvýkle  v mí ste  i c áse. 

 
Výjezdová základna Kostelec nad Černými lesy 
Posá dký: 1× RZP 

 
V rá mci žleps ení  prácovní ch podmí nek reáližujeme vý stávbu nove  vý ježdove  

žá kládný ZZS Kostelec nád Č erný mi lesý, která  je r es ená jáko modulá rní  kontejnerový  
sýste m. V souc ásne  dobe  je vý ježdová  žá kládná situová ná v objektu ná ádrese K Játká m 
438, Kostelec nád Č erný mi lesý, jehož  májitelem je me sto Kostelec nád Č erný mi lesý. Jedná  
se o budovu postávenou ná párcele c . p. 516 o vý me r e 823 m2, žápsánou u Kátástrá lní ho 
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u r ádu pro Str edoc eský  kráj, Kátástrá lní  prácovis te  Kolí n ná LV 10001. ZZS SČ K má  
sepsánou r á dnou ná jemní  smlouvu, ávs ák použe ná dobu urc itou s dátem ukonc ení  
k 12. 7. 2021. Ope tovne  prodlouž ení  ná jemní  smlouvý je že stráný me stá výlouc eno. 

Vžhledem ke strátegicke mu umí ste ní  vý s e uvedene  vý ježdove  žá kládný v te to 
lokálite  (splne ní  žá konem stánovený ch doježdový ch c ásu ) býl str edoc eskou žá chránnou 
služ bou v souc innosti s krájský m u r ádem výhledá n vhodný  požemek v májetku 
Str edoc eske ho kráje ná párcele c . p. 1143/1, k.u . Kostelec nád Č erný mi lesý, s prá vem 
hospodár ení  pro Krájskou sprá vu á u drž bu silnic Str edoc eske ho kráje, pr í spe vkovou 
orgánižáci, který  je vhodný  pro vý stávbu nove  vý ježdove  žá kládný. Ze stá vájí cí ho požemku 
je odde lená geometrický m plá nem c á st požemku o velikosti 407 m2. Nove  vžniklý  
požemek bude bežu plátne  pr eveden do sprá vý hospodár ení  ZZS SČ K.  

Nový  objekt vý ježdove  žá kládný bude slouž it jáko žá žemí  pro posá dku sánitní ho 
vožidlá, ktere  bude spln ovát ves kere  technicke  á ve cne  pož ádávký dle plátne  legislátivý 
vc etne  hýgienický ch, pož á rní ch á provožní ch norem. Souc á stí  stávbý bude gárá ž ove  stá ní  
i venkovní  u právý, vc etne  žpevne ný ch ploch á oplocení  nove  odde lene ho požemku. Tákte ž  
i kompletní  inž ený rská  c innost. Vý stávbá je reáližová ná pomocí  kontejnerove ho 
modulá rní  sýste mu, á to jáko pilotní  projekt, ná který  bý v pr í páde  spokojenosti ZZS SČ K 
nává žálá i do budoucná. Tento týp modulá rní  vý stávbý je flexibilne js í , ekonomický 
vý hodne js í , ekologic te js í , á pr edevs í m reáližác ne  me ne  c ásove  ná roc ne js í . Termí n 
dokonc ení  je dle Smlouvý o dí lo plá nová n ná 5/2021. 

 
Výjezdové stanoviště Benešov  

V souc ásne  dobe  je vý ježdová  žá kládná situová ná v užávr ene m áreá lu, který  je 
souc á stí  Oblástní  nemocnice Benes ov, á.s. ná ádrese Má chová 400, 256 01 Benes ov. 
Čelý  áreá l je dle Kátástru nemovitostí  rožde len ná s est c á stí  – párcelní ch c í sel viž. Pr í lohá. 
Ves kere  nemovitosti jsou žápsáne  u Kátástrá lní ho u r ádu pro Str edoc eský  kráj, kátástrá lní  
prácovis te  Benes ov ná LV 3411. Vlástnický m prá vem disponuje Str edoc eský  kráj 
á hospodár ení m se sve r ený m májetkem je pove r ená ZZS SČ K. 

Stá vájí cí  objekt žá žemní ch prostor vý ježdove  žá kládný býl postáven kolem roku 
1978. Z projektove  dokumentáce se dochovál použe sche mátický  pu dorýs á r ež stávbý. 
Pu vodní  konstrukce je tvor ená dr eve ný m ros tem, oplá s te ný m dr evovlá knitou deskou. 
Uvnitr  ste n je vý pln  ž kukur ice. Stávbá nespln uje ne ktere  bežpec nostní  á technicko-
hýgienicke  normátivý nápr . nedostátec ná  tepelná  ižoláce objektu á tí m žvý s ene  ná kládý 
ná provož, nevýhovují cí  stáv elektroinstáláce, plí sen  ve vý plní ch ž kukur ice, s pátná  
dispožice mí stností  k pohledu hýgienický ch filtru . Rekonstrukce stá vájí cí ho objektu je 
ekonomický c i stávebne  nesmýslná .  

Vžhledem ke strátegicke mu umí ste ní  cele ho áreá lu vý ježdove  žá kládý v Benes ove  
(splne ní  žá konem stánovený ch doježdový ch c ásu , žá žemí  pro servis vožidel ZZS SČ K 
á žá lož ní  ždrávotnicke  operác ní  str edisko) býlo v souc innosti s Krájský m u r ádem 
rožhodnuto o vý stávbe  nove  oblástní  vý ježdove  žá kládný ná pu dorýsu pu vodní ch 
žá žemní ch prostor (SO5). Nový  objekt bude slouž it jáko moderní  á kápácitne  odpoví dájí cí  
žá žemí  pro posá dký sánitní ch vožidel, ktere  bude spln ovát ves kere  technicke  á ve cne  
pož ádávký dle plátne  legislátivý vc etne  hýgienický ch, pož á rní ch á provožní ch norem. 
Souc á stí  stávbý budou integrováná  gárá ž ová  stá ní  á dá le bourácí  á dekontáminác ní  prá ce 
spojene  s likvidácí  pu vodní ho objektu vý ježdove  žá kládný. Po dobu reáližáce vý stávbý 
nedojde k žá sádní mu omežení  provožu ZZS, neboť posá dký sánitní ch vožidel budou 
pr emí ste ný do provižorní ch prostor žá žemí  žá lož ní ho ždrávotnicke ho operác ní ho 
str ediská, ktere  se náchá ží  v bežprostr ední  blí žkosti pu vodní ch prostor. V krájní m pr í páde  
je pr islí bená souc innost Oblástní  nemocnice Benes ov.  
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Výjezdové stanoviště Říčany 

V souc ásne  dobe  je oblástní  vý ježdová  žá kládná situová ná v objektu ná ádrese 
Komenske ho ná me stí  1910, 251 01 R í c áný, jehož  májitelem je me sto R í c áný. Jedná  se 
o budovu (polýfunkc ní  du m) postávenou ná párcele p.c . 3007 o vý me r e 951 m2, žápsánou 
u Kátástrá lní ho u r ádu pro Str edoc eský  kráj, Kátástrá lní  prácovis te  Práhá-vý chod ná LV 
5751. ZZS SČ K má  žde sepsánou r á dnou ná jemní  smlouvu, ávs ák použe ná dobu urc itou 
s dátem ukonc ení  k 30. 11. 2023. Stá vájí cí  žá žemní  prostorý nespln ují  ne ktere  
bežpec nostní  á provožne -hýgienicke  normátivý. Zejme ná problemátiká bežpec ne ho 
vý ježdu sánitní ch vožidel. Dá le sámotne  párková ní  vožidel, kdý se kr í ž í  provož žá chránne  
služ bý s párková ní m ostátní ch ná jemcu  c i májitelu  v polýfunkc ní m dome . Z pohledu 
hýgiený není  žájis te ná odpoví dájí cí  dispožice mí stností  – hýgienický ch filtru  á rožde lení  
ná tžv. „s pinávou á c istou“ c á st. V neposlední  r áde  jsou týto pronájáte  prostorý pro 
ZZS ekonomický nevý hodne , á to ž du vodu plácení  ná jemne ho á proble mu s investicemi 
do pr í pádný ch opráv c i rekonstrukcí . Vžhledem ke strátegicke mu umí ste ní  vý s e uvedene  
vý ježdove  žá kládný v te to lokálite  (splne ní  žá konem stánovený ch doježdový ch c ásu ) býlý 
ZZS SČ K v souc innosti s Krájský m u r ádem výhledá ný vhodne  požemký v májetku 
Str edoc eske ho kráje ná párcelá ch c . p. 890/113, 908/1, 890/90, 906, 905/2, 905/1, 
890/77 k.u . R í c áný u Práhý. Krájská  sprá vá á u drž bá silnic Str edoc eske ho kráje, p. o. žde 
plá nuje vý stávbu nove ho str ediská. V te to souvislosti žprácoválá „Studii proveditelnosti 
dostávbý áreá lu KSUS ul. Pru mýslová  v R í c ánech u Práhý“. V rá mci stá vájí cí  studie bude 
pr ed žáhá jení m stávební ho r í žení  odde lená geometrický m plá nem c á st požemku  
o velikosti ccá 2 000 m2 (viž pr í lohá). Vžniklý  požemek bude bežu plátne  pr eveden do 
sprá vý hospodár ení  ZZS SČ K, p. o. Nový  objekt oblástní  vý ježdove  žá kládný ZZS R í c áný 
bude slouž it jáko moderní  á kápácitne  odpoví dájí cí  žá žemí  pro posá dký sánitní ch vožidel. 
Toto stánovis te  bude spln ovát ves kere  technicke  á ve cne  pož ádávký dle plátne  legislátivý 
vc etne  hýgienický ch, pož á rní ch á provožní ch norem. Souc á stí  stávbý budou gárá ž ová  stá ní  
i venkovní  u právý vc etne  žpevne ný ch ploch á oplocení  nove  odde lene ho požemku. 

 
Výjezdové stanoviště Slaný  

V souc ásne  dobe  je ždrávotní  pe c e v te to oblásti žájis ťová ná nestá tní m 
ždrávotnický m žár í žení m (Zá chránná  služ bá Asociáce sámáritá nu  Č eske  republiký) dle 
smluvní ho vžtáhu se Zdrávotnickou žá chránnou služ bou Str edoc eske ho kráje, 
pr í spe vkovou orgánižácí . Stá vájí cí  vý ježdová  žá kládná ASČ R je situová ná v objektu 
ná ádrese Lácinová 1366/10, Sláný . Čí lem stávební ho žá me ru je výbudová ní  nove  
vý ježdove  žá kládný v májetku Str edoc eske ho kráje á sprá ve  hospodár ení  Zdrávotnicke  
žá chránne  služ bý Str edoc eske ho kráje. Vžhledem ke strátegicke mu umí ste ní  vý s e uvedene  
vý ježdove  žá kládný v te to lokálite  (splne ní  žá konem stánovený ch doježdový ch c ásu ) 
á jistotý vlástní ch žá žemní ch prostor býlý ZZS SČ K v souc innosti s Krájský m u r ádem 
výhledá ný vhodne  požemký v áreá lu Nemocnice Sláný , jehož  žr ižovátelem je me sto Sláný . 
V souc ásne  dobe  se reáližují  kroký sme r ují cí  k pr evodu pož ádováný ch požemku  
pro vý stávbu vý ježdove  žá kládný do vlástnictví  Str edoc eske ho kráje á sprá vý hospodár ení  
ZZS SČ K, p. o. Ucelene  podkládý r es í  Geodetický  plá n pro rožde lení  požemku v áreá lu 
Nemocnice Sláný  c . 3358-200/2019, ve ktere m jsou souc ásne  výžnác ená ve cná  br emená. 

 
Jiste  není  tr ebá ždu rážn ovát, ják slož ite  á komplikováne  býlo žájistit kontinuá lní  provož 
vý ježdový ch stánovis ť pr i jejich ste hová ní , žejme ná v dobe  covidove  križe. 



Bilanční zpráva Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje za rok 2020 

- 24 - 

 

  
Nové projekty 

V souc ásne  dobe  ZZS SČ K reáližuje žprácová ní  tr ech Studií  ná vrhu stáveb pro žádá ní  
ver ejný ch žáká žek ná nove  vý ježdove  žá kládný v Benes ove , R í c ánech á Sláne m. Vs echný 
projektý býchom chte li fináncovát ž u ve ru EIB. Primá rní m projektem je pro ná s reáližáce 
nove  vý ježdove  žá kládný v Benes ove . Du vodem je áktuá lne  nevýhovují cí  technický  stáv 
á mož nost okámž ite  vý stávbý ná vlástní m požemku. V rá mci žleps ení  prácovní ch 
podmí nek, žme ný májetkoprá vní ch vžtáhu , mož nosti ná sledne ho fináncová ní  ž u ve ru EIB, 
á pr edevs í m áktuá lní ho technicke ho stávu objektu , býchom chte li reáližovát vý stávbu 
nový ch vý ježdový ch žá kláden v Benes ove , v R í c ánech á ve Sláne m. V otá žce priorit 
je nejákutne js í  vý stávbá vý ježdove  žá kládný v Benes ove . Výprácová ní  Studií  ná vrhu  
stáveb pro žádá ní  ver ejný ch žáká žek je žá kládní  á neodde litelnou souc á stí  vs ech projektu . 
V te to fá ži pr í právý dojde ke kompletní  pr í práve  árchitektonicko-objemový ch studií , ktere  
budou slouž it k ná sledne  projektove  reáližáci. Pr iprávováne  podkládý budou postupne  
r es ený ná vs ech u rovní ch, tj. mánágement ZZS SČ K, vedoucí  žáme stnánci dotc ený ch 
vý ježdový ch žá kláden, urc ení  externí  prácovní ci i odborne  žpu sobile  osobý. Studie budou 
r es it nejenom budoucí  potr ebne  investice, ále i vlástní  kápácitý nový ch objektu  
se žá žemí m. V rá mci studie budou pr edlož ený ják odhádý komplexní ch investic, ták 
i vhodne  hármonográmý reáližácí  prácí  v rá mci budoucí ch projektu . ZZS SČ K žá roven  
pr iprávuje projektý v rá mci REAČT-EU, IROP. 
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Statistiky ZZS SČK za rok 2020 

Řešené případy 116 625 

Celkový počet pacientů 124 682 

Zahájené resuscitace 1 061 

Úspěšné resuscitace 358 

Výjezdy RLP 7 544 

Výjezdy RZP 108 313 

Výjezdy RV 22 851 

Výjezdy celkem 138 708 

Počet volání na linku 155 186 705 

Průměrný čas od výjezdu do místa 9:36 

Počet TANR (Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) 1 034 

Traumata 21 493 

Somatická onemocnění 66 568 

Jiné a neznámé 36 621 

Sebevraždy a sebevražedné pokusy 788 

Dopravní nehody 3 505 

AKS – Infarkt 1 638 

CMP – Cévní mozková příhoda 2 650 

K Rizikový pacient COVID celkem 11 049 

Počet vykázaných km 3 899 756 

 

Počet ochranných pomůcek použitých na výjezdech 

FFP2 nový 85 434 

FFP3 nový 2 840 

Set VNN (oblek) 7 849 

Počet mobilních náběrů Covid-19 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) 9139 

R55 – Mdloba (synkopa) a zhroucení (kolaps) 6577 

I10 – Esenciální (primární) hypertenze 4997 

R509 – Horečka NS 4629 

R104 – Jiná a neurčená břišní bolest 4609 

R074 – Bolest hrudi NS 4395 

I64 – Cévní mozková příhoda (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt 2646 

G409 – Epilepsie NS 2583 

S009 – Povrchní poranění hlavy, část NS 2436 

F100 – Poruchy způsobené alkoholem – akutní intoxikace 2421 

R42 – Závrať (vertigo) 2340 

R53 – Nevolnost a únava 2157 

M545 – Bolesti dolní části zad 2073 

S019 – Otevřená rána hlavy, část NS 1673 

S060 – Otřes mozku 1670 

T784 – Alergie NS 1629 

R101 – Bolest umístěná do horní části břicha 1356 

S202 – Zhmoždění (kontuze) hrudníku 1274 

S720 – Zlomenina krčku kosti stehenní [fractura colli femoris] 1231 

I219 – Akutní infarkt myokardu NS 1219 

M549 – Dorzalgie NS 1153 

R11 – Nauzea a zvracení 1105 

R33 – Retence (zadržení) moči 1071 

E162 – Hypoglykemie NS 1040 
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Počty výjezdů podle výjezdových skupin v roce 2020 

Kladno RZP 2 3347 

Kladno RZP 1 3322 

Ml. Boleslav RZP 1 3035 

Ml. Boleslav RZP 2 3028 

Nymburk RZP 1 2672 

Nymburk RZP 2 2667 

Mělník RZP 1 2557 

Hostivice RZP 2548 

Mělník RZP 2 2539 

Kolín RZP 2 2514 

Beroun RZP 2503 

Kolín RZP 1 2482 

Brandýs RZP 1 2475 

Brandýs RZP 2 2475 

Lysá n/L RZP 2439 

Kralupy RZP 1 2374 

Jesenice RZP 2325 

Říčany RZP 1 2248 

Příbram RZP 1 2233 

Říčany RZP 2 2232 

Benešov 1 2178 

Benešov 2 2156 

Slaný RZP 2 2091 

Slaný RZP 1 2090 

Příbram RZP 2 2056 

Zdiby RZP 1999 

Zdice RZP 1958 

Kladno RZP 3 1942 

Český Brod RLP 1927 

Neratovice RLP 1926 

Hořovice RZP 1824 

Kladno RV 1811 

Řevnice RLP 1802 

Dobříš RZP 1795 

Hradiště RZP 1733 

Nové Strašecí RZP 1733 

Roztoky Pr. RZP 1733 

Kostelec RZP 1716 

Nymburk RV 1674 

Zbraslav RZP 1662 

Kolín RZP 3 1581 

Rakovník RZP1 1542 

Čáslav RZP 1531 

Kolín RV 1526 

Kutná H. RZP2 1525 

Říčany RV 1513 

Rakovník RZP2 1510 

Kutná H. RZP1 1502 

Benešov RV 1460 

Kralupy RZP 2 1422 

Městec Králové RLP 1410 

Vranov RZP 1410 

Příbram RV 1406 

Davle RZP 1392 

Mníšek p/B RZP 1365 

Uhlířské J. RZP 1358 

Ml .Boleslav RV 1351 

Ml. Boleslav RLP 1318 

Vlašim RZP 2 1309 

Brandýs RV 1303 

Vlašim RZP 1 1298 

Kralupy RV 1272 

Mělník RV 1239 

Sedlčany RZP 1 1107 

Březnice RZP 1105 

Sedlčany RZP 2 1098 

Hostivice RV 1071 

Rakovník RV 1057 

Votice RZP 1049 

Zruč RZP 1049 

Beroun RV 1034 

Zbraslav RV 1026 

Slaný RV 1004 

Příbram RZP 3 952 

Kutná H RV 900 

Hořovice RLP 881 

Mníšek p/B RV 830 

Vlašim RV 804 

Sedlčany RV 789 

Krásná H. RZP 745 

Čáslav RLP 720 

Křivoklát RZP 693 

Zbraslavice RV 498 

Řevnice záložní 464 

Kladno RLP 198 
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