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NNáázzeevv,,  ssííddlloo  aa  iiddeennttiiffiikkaaccee    
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 
B.Němcové 6 
370 01  České Budějovice 
 
IČO :  48199931 
 
tel :  387 762 111 
fax :  387 762 110 
mail :  michaela.malkova@zzsjck.cz 
web :  www.zzsjck.cz 
 
 
 
Vznik organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  
 

Příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje vznikla ke dni 
1.7.2005 sloučením příspěvkových organizací Zdravotnické záchranné služby na území kraje – 
ÚSZS České Budějovice, ZZS Tábor, ZZS Písek, ZZS Strakonice a ZZS Jindřichův Hradec. 
 
 

1. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje je zřízena Jihočeským krajem jako 
samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský 
celek s právní subjektivitou. 

 
2. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. 

 

SSttaattuuttáárrnníí  oorrggáánnyy    

1. Statutárním orgánem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje oprávněným 
jednat jejím jménem ve všech věcech je ředitel. 

2. Ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje  jmenuje a odvolává  Rada 
Jihočeského kraje. 

 

ZZáákkllaaddnníí  oorrggaanniizzaaččnníí  ččlleenněěnníí    
 

§ územní středisko ZZS JčK 
§ oblastní střediska ZZS JčK 
§ výjezdová místa a výjezdové skupiny 

 
 

mailto:michaela.malkova@zzsjck.cz
http://www.zzsjck.cz
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FFiinnaannccoovváánníí    
 

1. Zdravotní výkony, poskytované Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje 
jsou podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami hrazeny zdravotními 
pojišťovnami na základě uzavřených smluv.  

 
2. Zdrojem financování části prokázaných nákladů, které nelze hradit v rámci zdravotního 

pojištění, je příspěvek zřizovatele na činnost organizace.  
 
3. Zdrojem financování je investiční dotace zřizovatele. 

 
4. Zdrojem financování mohou být též další příjmy od fyzických a právnických osob. 

 
 

Činnost Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 

ZZáákkllaaddnníí  úúkkoollyy    
 

Základním úkolem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje  je poskytovat 
obyvatelstvu zdravotní péči a služby v souladu s koncepcí přednemocniční neodkladné péče. 
 
Další úkoly Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje jsou : 
 
§ koordinace všech článků PNP ve spádové oblasti 
§ provozování výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci, rychlé 

zdravotnické pomoci, skupin rendez-vous a letecké záchranné služby 
na území  Jihočeského kraje 

§ zajišťování součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému 
§ další činnosti související se zajišťováním přednemocniční neodkladné 

péče 
§ provozování ordinace lékařské služby první pomoci 
§ zajišťování součinnosti se zdravotnickými zařízeními praktických 

lékařů 
§ na základě akreditace MZ ČR zabezpečení dalšího vzdělávání a 

doškolování pracovníků v oblasti přednemocniční neodkladné péče 
§  provozování Protialkoholní záchytné stanice a akutní detoxikační 

jednotky pro děti a dorost. 

OObboorryy  zzddrraavvoottnniicckkýýcchh  sslluužžeebb  

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje : 
 
§ výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) 
§ výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 
§ výjezdové skupiny Rendez-Vous ( RV )  
§ výjezdová skupina letecké záchranné služby (LZS) 

 
Protialkoholní záchytná stanice (PZS) a akutní detoxikační centrum (ADS) 
 
Lékařská služba první pomoci (LSPP) 
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VVzzdděělláávvaaccíí  aa  vvěěddeecckkoo--vvýýzzkkuummnnáá  ččiinnnnoosstt    
  

1. Na základě dohod uzavřených s výchovně vzdělávacími organizacemi a případně dalšími 
zdravotnickými zařízeními poskytuje svá pracoviště a pracovníky k pregraduálnímu i 
postgraduálnímu vzdělávání lékařů, farmaceutů a jiných odborných pracovníků a k 
dalšímu vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. Organizuje a zajišťuje další 
vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších zdravotnických pracovníků formou školicích akcí 
a stáží.  

2. Na základě dohod se středními a vyššími zdravotnickými školami, vysokými školami a 
dalšími organizacemi zajišťuje  praktický výcvik žáků a posluchačů těchto škol a podílí se 
svými pracovníky na jejich výuce. 

3. Provádí doškolování pracovníků všech kategorií, rekvalifikaci a školení osob bez 
zdravotnického vzdělání pro funkce nižších a pomocných zdravotnických pracovníků. 

4. Účastní se na vědecko-výzkumné činnosti podle plánu výzkumných prací na základě 
smluv i Interní grantovou agenturou ministerstva a dalšími grantovými agenturami.  

 

ÚÚkkoollyy  ddllee  zzvvllááššttnníícchh  ppřřeeddppiissůů      
 
 

ZZS Jč. kraje  jako  poskytovatel odborné přednemocniční neodkladné péče plní navíc i úkoly 
dle  krizového, havarijního a obranného plánování odvíjeného od Ústavního zákona č.110/1998 
Sb., O bezpečnosti České republiky. Tyto úkoly plní s ohledem na skutečnost, že ochrana  života  
je nedílnou součástí Bezpečnostní strategie ČR. 
 

DDaallššíí  ččiinnnnoossttii    
 

1. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje může mimo své základní úkoly (hlavní 
činnost), pro které byla zřízena, provozovat doplňkovou činnost za předpokladu, že ve 
své hlavní činnosti plní úkoly stanovené zřizovatelem a že prostředky získané 
hospodářskou činností využívá též ke zkvalitňování své hlavní činnosti.  

2. Rozsah a podmínky provozované doplňkové činnosti stanoví Jihočeský kraj ve zřizovací 
listině. 
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Oblastní střediska a výjezdová místa ZZS JčK 
 
Územní středisko ZZS JčK  České Budějovice 
 
České Budějovice - Boženy Němcové 
České Budějovice - Vltava 
Hosín LZS 
Týn nad Vltavou 
ETE 
Trhové Sviny 
Kaplice 
Třeboň 
Suchdol nad Lužnicí 
 
Oblastní středisko ZZS JčK  Tábor 
 
Tábor 
Soběslav 
Mladá Vožice 
 
Oblastní středisko ZZS JčK Písek 
 
Písek 
Milevsko 
Čimelice 
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Oblastní středisko ZZS JčK Strakonice 
 
Strakonice 
Blatná 
Vodňany 
 
Oblastní středisko ZZS JčK  Prachatice 
 
Prachatice 
Vimperk 
Volary 
 
Oblastní středisko ZZS JčK Český Krumlov 
 
Český Krumlov 
Frymburk – zajišťováno soukromým provozovatelem Trans Hospital Řevnice 
 
Oblastní středisko ZZS JčK Jindřichův Hradec 
 
Jindřichův Hradec 
Dačice 
 
 
 
GGeeooggrraaffiicckkéé  rroozzlloožžeenníí  vvýýjjeezzddoovvýýcchh  mmíísstt  ZZZZSS  JJččKK        
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PPooččeett  vvýýjjeezzddoovvýýcchh  mmíísstt  ZZZZSS  nnaa  úúzzeemmíí  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  11998899  --  22000055  
  
 
 1989 1995 2003 2005 
České Budějovice 2 3 5 6 
Tábor   1 2 2 3 
Písek 1 2 2 2 
Strakonice   l 3 3 3 
Prachatice 1 2 3 3 
Český Krumlov   1 1 1 3 
Jindřichův Hradec 1 1 1 1 
Třeboň 0 1 1 2 
Dačice 1 1 1 1 
Celkem 9 16 19 24 
 
 
PPooččttyy    ppoossááddeekk  nnaa  vvýýjjeezzddoovvýýcchh  mmíísstteecchh  ZZZZSS  
 
 
 Rok 1989 2005 
počet výjezdových míst  9 24 
počet posádek  9 39 
 
 
PPooččeett  vvýýjjeezzddůů  ZZZZSS  nnaa  úúzzeemmíí  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  22000044  
 
 

 Č.Budějovice J.Hradec Prachatice Tábor Písek Strakonice Celkem 
Celkem   19 598 4 087 4 981 5 864 3 406 3 671 41 607 

 
 
PPooččeett  vvýýjjeezzddůů  ZZZZSS  JJiihhooččeesskkééhhoo  kkrraajjee  22000055  
 
 

 Č.Budějovice J. Hradec Prachatice Tábor Písek Strakonice Celkem 
RLP - primární  13 152 2 782 2 603 3 597 3 029 3 119 27 592 
RZP - primární 6 576 611 2 017 1 847 53 275 11 325 
R.V. primární  783 0 0 0 0 0 783 
Celkem primární  20 511 3 393 4 620 5 494 3 082 3 394 39 700 
        
RLP - sekundární  781 343 81 615 289 319 2 170 
RZP - sekundární  3 411 395 471 368 369 151 5 149 
Celkem sekundární  4 192 738 552 983 658 470 7 319 
Celkem ZZS JčK 24 703 4 131 5 172 6 417 3 740 3 864 48 166 
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LLéékkaařřsskkáá  sslluužžbbaa  pprrvvnníí  ppoommooccii  ((LLSSPPPP))  zzaa  rrookk  22000055  
   

LSPP - počet ošetřených  LSPP - počet ošetřených  Celkem ošetřených  
dospělých pacientů  dětských pacientů  pacientů  

29 576 17 319 46 895 
  
  
      PPooččeett  ppaacciieennttůů  nnaa  PPZZSS  zzaa  rrookk  22000055  
  

Rok 2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Počet  43 48 62 47 73 50 61 58 58 67 47 56 
  
  
      PPooččeett  rraanněěnnýýcchh  nneemmooccnnýýcchh  aa  rrooddiiččeekk  zzaa  rrookk  22000055  

 
Počet pacientů  Ujeté km  

35 368 776 083 
 

 
 
 



 9 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Celkový počet výjezdů za období roku  2003-2005

2003 31 894 15 224 3 222 4 830 3 255 5 363
2004 36 193 18 450 3 301 4 991 3 587 5 864
2005 48 166 48 166 0 0 0 0

CELKEM ČB,ČK,JH PI PT ST TA

 
NNááccvviikk  hhrroommaaddnnééhhoo  nneeššttěěssttíí    --  AAuuttoobbuuss  22000055 
  
  

Dne 24.11. 2005 se na podnět ZZS JčK uskutečnilo cvičení složek Integrovaného 
záchranného systému při simulované nehodě zájezdového autobusu v oblasti Veselí n. Lužnicí. 
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje navrhla toto cvičení z několika důvodů: 
 

• velká pravděpodobnost podobné události na našich silnicích 
• ověření koordinace zásahu posádek ZZS z několika oblastí, včetně LZS, operačním 

střediskem 
• ověření funkce  a aktualizace traumatologických plánů zúčastněných oblastí 
• nácvik vlastních činností, zejména třídění a organizace odsunu na místě zásahu 
• zavedení jednotné evidence raněných na místě zásahu 
• sjednocení dokumentace používané na místě zásahu pro celokrajské použití a návaznost 

na okolní kraje 
• prověření koordinace a radiofonního spojení s ostatními složkami IZS. 

 
Cvičení se ze strany ZZS JčK účastnily posádky z oblastí : 
 

České Budějovice 
Tábor 
Třeboň 
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Cílem cvičení bylo ověřit součinnost složek IZS: Hasičského záchranného sboru Jihočeského 
kraje, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje - při společném zásahu 
v souvislosti s dopravní nehodou zájezdového autobusu a osobního automobilu. Součástí cvičení 
bylo i závěrečné vyhodnocení celého průběhu cvičení.  
 

Každá ze zúčastněných složek IZS měla na místě a na příslušných operačních střediscích své 
rozhodčí, kteří v roli pozorovatelů zapisovali poznatky, na jejichž základě se samotné cvičení 
vyhodnotilo. 
 

Vyhodnocení se konalo dne 19.12.2005 v areálu Hasičského záchranného sboru Jihočeského 
kraje Územní odbor Tábor. Zúčastnili se jej zástupci všech tří základních složek IZS. 
Na základě předložených materiálů došly zúčastněné strany k závěru, že cvičení ukázalo 
připravenost všech složek na likvidaci následků dopravních nehod s velkým počtem zraněných 
osob.  

Síly a prostředky jednotlivých složek IZS jsou schopny v odpovídajícím čase reagovat a 
současně stávající situaci řešit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBiioohhaazzaarrdd  tteeaamm    
 

 
 
 

Tento tým byl ustanoven k 28.5.2003 jako součást Výjezdní skupiny Jčk pro Vysoce 
nebezpečné nákazy (VNN). Jedná se o unikátní projekt v rámci celé České republiky. Součástí 
Výjezdní skupiny je kromě ZZS Jčk také KHS Jčk se sídlem v Č. Budějovicích, infekční oddělení 
Nemocnice Č. Budějovice, a.s. a v případě potřeby další složky. Cílem projektu je včasné 
rozpoznání a případná izolace pacienta s VNN bez ohrožení dalších osob a poskytnutí maximální 
zdravotní péče infikovanému pacientovi. 

Odborně bylo vyškoleno 10 zaměstnanců ZZS Jčk, územního střediska České Budějovice 
v používání potřebných OOPP a v pracovních postupech při riziku VNN. V loňském roce byl 
dokončen nákup ochranných obleků a v současné době mohou zasáhnout 2 týmy ve složení 
(lékař, SZP, řidič) na jakémkoliv území Jčk při zajištění maximální bezpečnosti ošetřujícího 
personálu.  
 
 
VVýýšškkoovvéé  zzáácchhrraannnnéé  ddrruužžssttvvoo    
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K datu 1.9.2005 byl oficiálně tým založen (neoficiálně existoval již od r. 1995). Při ZZS Jčk, 

územní středisko Č. Budějovice je od září 2005 pravidelně školeno šest zdravotnických 
záchranářů v poskytování Přednemocniční neodkladné péče (PNP) za využití výškové (lezecké) 
techniky. Výcvik zaměstnanců je organizován za podpory Policie ČR, lektora zásahové jednotky 
České Budějovice. Cílem je zvládnout problematiku poskytování PNP v těžko dostupných 
podmínkách, za využití lanových technik ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného 
záchranného systému (IZS).        
 
 
LLeetteecckkýý  zzáácchhrraannáářř    
 
 
 
 
 
  

Na popud a ve spolupráci s provozovatelem vrtulníku Letecké záchranné služby (LZS) České 
Budějovice, firmou Alfa Helicopter s.r.o., započal na konci loňského roku intenzivní výcvik členů 
Výškového záchranného týmu. Cílem výcviku je, aby během tohoto roku byl tento tým schopen 
práce a záchrany s využitím vrtulníku LZS při mimořádných událostech. Povodně a zkušenosti 
pracovníků LZS ukazují, že takovýto výcvik posádek LZS je nejenom potřebný, ale vzhledem 
k specifikám zásahů LZS také nutný. 
 
 
RRaallllyyee  rreevvíízz  22000055  
 

 
Od roku 1999 se posádky ZZS  JčK z různých oblastních středisek zúčastňují akce zvané 

Rallye Revíz. 
 

 
Jedná se o metodické zaměstnání posádek záchranné služby pod záštitou katedry Urgentní 

medicíny a Ministerstva zdravotnictví ČR s mezinárodní účastí, kde probíhá simulace a nácvik 
činností posádek záchranné služby včetně součinnosti v rámci IZS. Praktická část trvající 2 dny a 
zahrnující celou škálu modelových situací vypracovaných na základě skutečných zásahů ZZS 
z celé ČR doprovází v posledních letech jednodenní konference týkající se zpravidla medicíny 
katastrof, kde přednášejí odborníci z celého světa o problematice hromadných neštěstí a předávají  
dál své  praktické zkušenosti.   
 
V roce 2005 byly na tuto akci vyslány posádky z oblastních středisek Tábor a Strakonice. 
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Foto: Jan Maršálek 
 
 
 
 
 
 
VVýýuukkaa  vveeddeennáá  pprraaccoovvnnííkkyy    ZZZZSSJJččKK,,  kkuurrzzyy  pprrvvnníí  ppoommooccii    
 
Jihočeská univerzita České Budějovice – zdravotně sociální fakulta 
MUDr. J.Tuček -  garant oboru bakalářského studia zdravotnický záchranář, vyučující 
MUDr. J. Gutvirth – vyučující  
 
IPVZ Praha 
MUDr. J. Tuček - externí vyučující, člen zkušební komise,  
MUDr. J.Gutvirth - externí vyučující, MUDr.Vratislav Němeček - garant pro předatest.školení PL 
 
Bílá Vločka  - s.r.o.  
MUDr.J.Tuček - garant oboru bakalářského studia zdravotnický záchranář, vyučující,  
MUDr. L.Mraček, MUDr. J.Gutvirth - vyučující, MUDr.M. Slabý - člen zkušební komise, 
konzultant, d.s. J. Hambergerová, d.s. R. Krigarová , d.s. K.Zasadilová - vyučující 
 
Střední zdravotní škola Tábor 
MUDr.Šebek, MUDr.Burianová, MUDr.Slabý  - pravidelná výuka  
 
ČČK školení instruktorů  
MUDr. J.Gutvirth -  krajský garant výuky, vyučující 
MUDr. K. Bláha - předseda oblastního spolku ČČK, osvětová práce 
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HZS – týdenní kurzy první pomoci  
Bc. Z.Kafka, Bc. P.Borová, MUDr. J.Tuček 

 
HZS, SDH –  pravidelná školení  - Táborsko , Písecko , Jindřichův Hradec, Dačice  
MUDr.Kratochvíl, MUDr.Dvořák ,MUDr.Fabešová, MUDr.Slabý, s.Chocholová, MUDr.Vlasák, 
MUDr.Marek 
 
Nemocnice Č. Budějovice  
MUDr. Jan Tuček, MUDr.  L.Mraček  
 
Gymnázium Prachatice, Vimperk, Střední pedagogická škola v Prachaticích 
MUDr.J.Hasík, MUDr.L.Kovář + záchranáři ZZS Prachatice 
 
Základní školy, Táborsko, Písecko, Prachaticko   
MUDr.Kratochvíl,MUDr.Němeček, MUDr.Slabý, s. Pilná  
 
Junák  
MUDr.Slabý, MUDr.Němeček  
 
Komunitní centrum Cheiron T 
MUDr.Slabý  
 
Dále pak řada podniků, škol a vzdělávacích zařízení v celém regionu, kde se na školeních v první 
pomoci podílí celá řada dalších lékařů a záchranářů ZZS JčK 
 
 
 
 
Ekonomické parametry ZZS Jčk 
 
1) Ekonomické ukazatele               v tis. Kč 

 
 

 
 

Údaje 
k 31.12. 

ÚSZS 
České 
Budějovice 
–ZZS JčK    

ZZS 
Písek 

ZZS 
Prachatice  

ZZS 
Strakonice 

ZZS  
Tábor 

ZZS 
celkem 

2003 - 248 - 830 - 226 - 355 + 309 - 1 350 
2004 + 25 698 + 939 + 3 858 + 2 243 + 547 + 33 285 

Hospodářský 
výsledek 

2005 + 204 + 227 - - 2 358 - 536 - 2 463 
2003 58 920 33 840 33 429 29 054 36 259 191 502 
2004 114 356 35 280 37 755 31 876 36 519 255 786 

Celkové 
výnosy 

2005 165 171 36 910 - 25 788 34 402 262 271 
2003 59 168 34 670 33 656 29 409 35 950 192 853 
2004 88 658 34 341 33 897 29 633 35 972 222 501 

Celkové 
náklady 

2005 162 300 36 456 - 30 504 35 474 264 734 
2003 23 900 14 765 18 075 17 538 22 076 96 354 
2004 43 540 15 756 17 752 19 035 21 715 117 798 

Příspěvek 
zřizovatele  

2005 104 406 9 480 - 8 696 11 183 133 765 
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Ve výše uvedeném přehledu jsou za 1. pololetí 2005 i v součtu za celý rok 2005 pro srovnatelnou 
úroveň za celou ZZS uvedeny také ukazatele hospodářského výsledku, celkových výnosů a 
nákladů a poskytnutého provozního příspěvku od zřizovatele za tři organizace (ZZS Písek, ZZS 
Tábor, ZZS Strakonice), které se k 1.7.2005 sloučily s Územním střediskem záchranné služby 
České Budějovice do Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.  
 
Následující  3 grafy jsou zpracovány pomocí korekce výpočtem z důvodu přehlednosti 
vývoje jednotlivých oblastních středisek, nezohledňují sloučení jednotlivých rozpočtů od 
1.7.2005  a nemají vazbu na předchozí tabulku odrážející skutečný stav účetnictví. 
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Náklady a výnosy za rok 2005

Náklady 2005 264 734 162 300 36 456 0 30 504 35 474

Výnosy 2005 262 271 165 171 36 910 0 25 788 34 402
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Celkové náklady za období r. 2003-2005
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2003 59 168 34 670 33 656 29 409 35 950

2004 88 658 34 341 33 897 29 633 35 972

2005 162 300 36 456 0 30 504 35 474
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Celkové výnosy za období r. 2003-2005
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2003 58 920 33 840 33 429 29 054 36 259

2004 114 356 35 280 37 755 31 876 36 519

2005 165 171 36 910 0 25 788 34 402

ČB PI PT ST TA

 
 
 
 
2) Výkony ZZS celkem 

 
 

 
Významné snížení výnosů od zdravotních pojišťoven v letech 2004 a 2005 je způsobeno 
přechodem od paušálního způsobu plateb na platby za výkony. 

 
 

Údaje 
k  
31.12. 

ÚSZS 
Č.B. + JH 
ZZS JčK    

ZZS 
Písek 

ZZS 
Prachatice 

ZZS 
Strakonice 

ZZS 
Tábor 

ZZS 
celkem 

2003 15 224 3 222 4 830 3 255 5 363 31 894 

2004 18 450 3 301 4 991 3 587 5 864 36 193 

Celkový počet 
výjezdů 

2005 28 963 3 740 5 172 3 864 6 417 48 166 
2003 13204231 17034000 8722693 6019514 1491822 46472260 

2004 31596183 17359000 9165050 6653891 11356373 76130497 

Celkový počet 
bodů 

2005 100719225 - - - - 100719225 
2003 47,1 53,5 32,3 36,2 29,9 56,5 
2004 28,2 48,8 35,3 21,3 36,3 32,3 

Podíl tržeb od 
ZP na 
celkových 
výnosech v % 2005 32,8 - - - - 32,8 
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3) Mzdové ukazatele 
 
 
 

 
 

Údaje 
k 31.12. 

ÚSZS 
České 
Budějovice 
–ZZS JčK    

ZZS 
Písek 

ZZS 
Prachatice  

ZZS 
Strakonice 

ZZS 
Tábor 

ZZS 
celkem 

2003 20 065 21 394 20 306 21 319 22 452 20 933 

2004 19 714 21 397 21 623 21 349 23 715 21 468 
Průměrná 
měsíční mzda 
celkem v Kč 

2005 24 835 - - - - 24 835 

2003 8 313 6 354 8 824 6 775 9 378 7 993 

2004 7 251 6 335 8 693 6 779 9 553 7 588 

Osobní 
náklady na 1 
výjezd. 
stanoviště 

2005 7 774 - - - - 7 774 

2003 70 73 79 69 65 71 

2004 68 74 77 69 66 70 

Podíl 
osobních 
nákladů na 
celkových 
nákl. v % 2005 70 - - - - 70 
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Vývoj tržeb od ZP a provozního příspěvku 
za roky 2000 až 2006 v tis. Kč
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Tržby od ZP 94 886 97 407 96 752 108 150 88 972 93 663 94 000

Příspěvek od zřizovatele 65 466 85 828 94 324 104 148 125 587 131 760 157 800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
 
 
 
4) Personální zajištění 
 
 

 
 

Údaje 
k 31.12. 

ÚSZS 
České 
Budějovice 
–ZZS JčK    

ZZS 
Písek 

ZZS 
Prachatice  

ZZS 
Strakonice 

ZZS 
Tábor 

ZZS  
celkem 

2003 87 54 75 53 52 321 
2004 176 54 67 55 52 404 

Počet kmen. 
zaměstnanců 
celkem 2005 429 - - - - 429 

2003 7 4 4 7 6 28 
2004 14 5 4 8 6 37 

Počet lékařů 

2005 37 - - - - 37 
2003 46 18 38 25 23 150 
2004 88 18 29 26 23 184 

Počet střed. 
zdravot. 
personálu 2005 188 - - - - 188 

2003 23 24 26 17 19 109 
2004 54 25 27 17 19 142 

Nižší 
zdrav.personál 

2005 158 - - - - 158 
2003 11 8 7 4 4 34 
2004 20 6 7 4 4 41 

Nezdravotní 
personál 

2005 46 - - - - 46 
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5) PPřřeehhlleedd  iinnvveessttiicc  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  vv  rrooccee  22000055 
 
Přestavba části budovy B  ÚS ZZS JčK České Budějovice  -  sklady,šatny 

Vybudování garáže - výjezdové místo ZZS Mladá Vožice 

Zateplení střechy OS ZZS Písek 

Vybavení nově vzniklých kancelářských prostor a školícího střediska ÚS ZZS JčK  

Pořízení komunikační a počítačové techniky (vybavení 4 kanceláří)  ÚS ZZS JčK 

Informační technologie a software –operační středisko ÚS ZZS JčK 

Vozidla RLP 3 ks - ZZS Třeboň, Trhové Sviny,Kaplice – VŘ 2005 

Vozidlo RLP 1 ks - ÚSZZS ČB – před sloučením do ZZS JčK – VŘ 2004 

Vozidla  RLP 2 ks - od Nemocnice Dačice – v rámci sloučení se ZZS JčK 

Vozidlo pro přepravu osob VW Transporter Combi - 9 míst – hromadné neštěstí,školící akce 

Škoda Octavia Combi RV systém 2 ks – US ZZS České Budějovice 

Vozidla  DRNR  2 ks - ZZS Písek a ZZS Prachatice  

Osobní automobil Škoda Octavia Combi – ref.vozidlo ředitele ZZS JcK 

Služební vozidlo 1 ks a zvedací zařízení  ZZS Písek -  před sloučením do ZZS JčK 

Služební vozidla Škoda Fabia  3 ks -  ČB,  Třeboň, Prachatice – přeprava posádek na výj.místa 

Referentská vozidla Škoda Fabia - 2 ks – ZZS JcK 

Cvičná figurína pro výcvik posádek ZZS JčK  - 1 ks 

Souprava pro převoz pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami - 2 ks ÚS ZZS JčK 

Defibrilátory Lifepak 12 s přenosem EKG –VŘ 2004 + Upgrade 1 ks LP 12 pro přenos dat Dačice 

Set pro umělou plicní ventilaci 10 ks 

 
Tento výsledný stav vznikl postupným sjednocováním investičních plánů jednotlivých oblastí, 

které byly schváleny samostatně před vznikem ZZS JčK. Jednotlivé požadavky byly proto 
zpracovávány se souhlasem zřizovatele v různých časových distancích a v závislosti na finančních 
možnostech nově vzniklé organizace. Část položek byla realizována na základě výběrových řízení, 
která proběhla v předchozím roce nebo na základě již proběhlé delimitace z jiných 
zdravotnických zařízení. 
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Závěr : 
 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  vznikla sloučením všech příspěvkových 
organizací ZZS na území Jihočeského kraje do jedné organizace  k 1.7.2005. 
 
      Sloučení čtyř ZZS v Jčk (České Budějovice,Tábor,Písek,Strakonice), které do 30.6.2005 
fungovaly jako samostatné příspěvkové organizace a od 1.7.2005 byly na základě rozhodnutí 
Zastupitelstva Jčk sloučeny v organizaci jednu – ZZS Jčk, představoval značný objem 
administrativních, personálních a technických opatření, které se staly završením  krátkého 
přípravného období . 
     Jednalo se zejména o opatření vůči všem smluvním partnerům (ZP, dodavatelům, 
odběratelům). Zrušení smluvních vztahů u čtyř samostatných subjektů a navázání nových 
smluvních vztahů u nově vzniklé organizace představuje stovky změn a administrativních úkonů. 
Bylo nutno vytvořit celý systém řízení a vnitřních předpisů pro zajištění plynulého chodu nově 
vzniklé organizace a to jak po stránce ekonomické, tak odborné. 
     Ke splnění povinnosti vůči zaměstnancům a k realizaci jednotného platového systému bylo 
nutno ke dni účinnosti organizační změny, vydat řadu změn k pracovním smlouvám a stovky 
nových platových výměrů a dokumentů. 
    V souvislosti s ukončením samostatné činnosti bylo nutné u všech  subjektů splnit řadu úkolů 
vůči  zřizovateli – předložení  mimořádné účetní závěrky v ročním rozsahu, jejíž součástí je 
inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Další povinnosti plynou ze zákonů k orgánům 
sociálního a zdravotního pojištění, k příslušným finančním úřadům. 

Plnění těchto a dalších úkolů probíhalo u všech původních organizací průběžně, ve 
stanovených, nebo domluvených termínech. Složitější  situace byla  u ÚSZS České Budějovice,  
ke které se výše uvedené přičleňují a na bázi které pokračují ve své činnosti. 
 
Přehled nejdůležitějších opatření, přijatých v jednotlivých oblastech 
 
Personální obsazení : 
 

• vypsání výběrových řízení na management ZZS JčK a jejich realizace 
• převedení  pracovníků z oblastních středisek na ředitelství ZZS  
• doplnění stavů výjezdových posádek na rozšiřujících se výjezdových místech 

 
Ekonomická problematika : 

  
• zpracování mimořádné účetní uzávěrky k 30.6. 2005 dle pokynů KÚ a finančního auditu  

z dostupných podkladů 
• zahájení  řádného účtování  na bázi účetnictví ÚSZS 
• zahájení fyzických inventur ve všech OS, kontrola a nastavení řádné evidence majetku  

v rámci celé organizace 
• vypracování všech základních řádů a směrnic nově vzniklé organizace 
• zahájení uplatňování úsporných opatření na všech oblastních střediscích ZZS JčK 
• předložení návrhů na vypořádání hospodářských výsledků ZZS k 30.6.2005 
• zpracování a předložení návrhu Finančního plánu pro rok 2006  
• ke konci roku 2005 přechod na jednotný účetní systém 
• zpracování řádné účetní uzávěrky za rok 2005 
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Zdravotní pojišťovny : 
 

• uzavření nových dodatků ke smlouvám se všemi ZP pro celý kraj  s doplněním veškerých 
možných a pro ZP přijatelných výkonů, které je ZZS oprávněna vykazovat 

• dořešení všech z minulosti nedořešených smluvních vztahů se ZP na území celého kraje 
• inventura veškerých pohledávek vůči ZP  ve lhůtě i po lhůtě splatnosti 
• inventura veškerých opravných dávek  
• nastavení jednotného systému výkaznictví vůči ZP 
• oživení soudních procesů jednotlivých ZZS včetně Českých Budějovic se ZP o navrácení 

neoprávněně stržených plateb za zdravotní výkony 
 
 
Investiční akce : 

 
• vypsání výběrových řízení na investiční akce dle plánu investic schváleného zřizovatelem 

(sanitní vozidla, zdravotnická technika, IT technologie, ad.) - viz tabulka na straně 18. 
• dokončení již dříve vypsaných výběrových řízení (defibrilátory, ochranné prostředky). 

 
 
Současně s těmito opatřeními probíhá  harmonizace práce a postupů  v oblasti zdravotní péče . 
 
 

Sjednocení záchranných služeb do jedné organizace není výsadou Jihočeského kraje, ale jedná 
se o krok, ke kterému přistoupily všechny kraje v České republice. Domníváme se, že se jedná o 
krok správným směrem, který by měl přinést řadu organizačních a technických změn, vedoucích 
ke zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče a tuto často opomíjenou oblast zdravotnictví i 
zracionalizovat a v dalším období přinést i úspory prostředků, jež jsou na tuto péči vynakládány. 
 
 

V Č.Budějovicích dne 15.5.2006     
 
         
 
 
 
 

MUDr.Marek Slabý 
            ředitel ZZS Jihočeského kraje 
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Přednemocniční neodkladná  péče v  regionu Českých Budějovic a na území  
Jihočeského kraje před rokem 1989 a vývoj v letech 1990-2005 

  
České Budějovice 

Počátky Záchranné služby v Českých Budějovicích se datují okolo roku 1923, kdy vzniká 
Dobrovolný zdravotní sbor založený Václavem Bitzanem. K dopravě nemocných sloužil v té 
době  jediný vůz s koňským potahem, který ohlašoval jízdu výrazným troubením.  Teprve 
v dubnu roku 1924 koupila obec za 122.000 Kč první sanitní automobil značky Laurin-Klement 
(obr.č.1). 

 

 

 
  

 

Pozdější Záchranná stanice města Českých Budějovic byla nejprve vázána na místní hasičský 
sbor, který ji dodával vybavení. Původní sídlo měla v zadním traktu radnice s výjezdem do České 
ulice  v bývalé stanici koněspřežky.  

Za 2. sv. války byl ve městě zřízen lazaret a Záchranná stanice se podílela na likvidaci 
zdravotních problémů. Německá armáda, která zde sídlila, měla však svoji „svozovou“ jednotku 
pro svoje složky. Po bombardování na konci války ji byl zkonfiskován majetek a materiál, který 
po ní zůstal (zejména obvazový), byl využíván Záchrannou stanicí ještě dlouho po válce.  

Po 2. sv. válce se ujal řízení Záchranné stanice magistrát města s tím, že pokračoval 
v modelu práce z 1. republiky.  

Rokem 1948 dochází ke změně v dopravě pacientů. Tuto službu přebírá Československý 
červený kříž.  Oficiální název byl Zdravotnická dopravní služba. Nejprve se na výjezdech účastnili 
pouze řidiči, což nebyli žádní specialisté, a posléze se jejími členy stávali dobrovolní zdravotníci 
s výcvikem, kteří zároveň byli členy Československého červeného kříže. Pokud bylo potřeba 
lékaře, dojelo se pro něj na příslušný obvod nebo do nemocnice.  
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Tato situace trvá až do  doby, kdy se v roce 1952 transformuje socialistické zdravotnictví do   
ústavů národního zdraví (OÚNZ, KÚNZ). Červený kříž je v této době nucen vydat veškerá 
sanitní vozidla a tím ztrácí Zdravotnickou dopravní službu. Zároveň zanikají tzv. Stanice 
Červeného kříže a s tím poskytování první pomoci na vesnicích.   

V Českobudějovickém KÚNZ  se začala koncipovat dopravní služba, která převzala úkoly do 
té doby stávající Zdravotnické dopravní služby. V této době se již začíná mluvit o Záchranné 
službě. Byli vyčleněni řidiči, kteří kromě toho, že jezdili dopravní službu pro nemocnici, jezdili 
také pro Záchrannou službu. Když byl ohlášen výjezd pro Záchrannou službu, vzali „svá“, 
připravená vozidla a dojeli na chirurgickou ambulanci, kde se k nim připojil vyčleněný lékař. 
Jednalo se vlastně o lékaře z oddělení Chirurgie, Ortopedie, Traumatologie a Urologie, protože 
tato oddělení měla jednu příjmovou ambulanci. Obvykle vyjížděl nejmladší lékař nebo stážista.. 

V roce 1957 již byli vypisováni lékaři (muži) ze všech oddělení KÚNZ na tzv. „lítačku“ , jak 
se Záchranné službě říkalo. Tito lékaři drželi po celý den a noc pohotovost k výjezdu se sanitním 
vozem vybaveným přenosným lékovým kufrem a pomůckami. Vykonávali takovou práci, aby ji 
mohli kdykoli přerušit, když bylo třeba vyjet na zásah.Postupně byli vyčleňováni lékaři specialisté 
jen pro zásahy na Záchranné službě.  Byli to pod vedením primáře MUDr. Bárty, který tvořil 
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, MUDr. Tuček z oddělení chirurgie a MUDr. Gruber 
z oddělení traumatologie. 

Později, v roce 1978, po osamostatnění ARO od chirurgických oborů, začali jezdit pro ZS 
přes den výhradně lékaři anesteziologové a po dobu služeb to byli různí službu konající lékaři 
z různých oddělení. Záchranná služba měla v tomto období dvě výjezdové skupiny, které 
sestávaly  ze dvou obyčejných sanitních vozů pouze s lékovým kufrem a zpočátku dokonce bez 
sestry. 

V roce 1983 má Záchranná služba jednoho vlastního lékaře, kterým se stává MUDr. Jan 
Tuček a který je zároveň pověřen jejím vedením. Tento stav trval až do roku 1985, kdy se 
koncipovala Záchranná služba jako samostatné oddělení. Řidiči stále náleželi pod dopravní službu 
KÚNZ, ale se zaměřením na Záchrannou službu, a sestry patřily k chirurgické ambulanci. Bylo 
vybudováno oddělení RZP – rychlé zdravotnické pomoci, které se skládalo z odpovědného 
lékaře a sestry v jednom voze a druhé výjezdové skupiny, v níž vyjížděli lékaři z chirurgického 
oddělení jako tzv. druhý zálohový vůz a dále speciální vůz pro převoz nedonošenců. 

Rokem 1993 byla zřízena vlastní organizace a to Stanice záchranné služby KÚNZ – NsP. 
Současně je řízeno stanoviště Letecké záchranné služby na Hosíně. Tímto je vlastně zahájeno 
novodobé budování Záchranné služby do dnešní podoby. Dle vyhlášky 434/92 Sb. přechází 
Územní středisko záchranné služby pod zřizovací pravomoc MZ ČR a je jím přímo 
financováno.V roce 2003 má ÚSZS  pět výjezdových stanovišť: dvě v Českých Budějovicích, 
jedno od 1.1.1993 v Týně nad Vltavou, další od 1.11.1997 v Trhových Svinech a speciální 
stanoviště v Temelíně a  provozuje  Lékařskou službu první pomoci  a Protialkoholní záchytnou 
stanici 

V roce 2003 přechází ÚSZS České Budějovice s ostatními středisky záchranné služby v kraji 
pod zřizovatelskou pravomoc Jihočeského kraje. 

V roce 2005 je ÚSZS sloučena s ostatními ZZS do celokrajské organizace ZZS JčK. 
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Tábor 
 

V polovině 80.let vzniká rychlá zdravotnická pomoc při oddělení ARO okresní nemocnice a 
do roku 1993 byla provozována pod vedením prim.MUDr.Zikmunda a následně 
prim.MUDr.Cheníčka pouze v pracovní době. Do výjezdu byli vypisováni lékaři ARO a 
příležitostně jiných odborností dle rozpisu.  

Ke vzniku samostatné ZZS dochází delimitací pracovníků z oddělení ARO a 2 vozidel DZS  
z Okresní nemocnice v Táboře  v květnu 1993. Ředitel MUDr. Lubor Tůma, zřizovatelem OkÚ 
Tábor.Zřízeno výjezdové místo v Měšicích. V roce 1995 je zřízeno výjezdové místo v Soběslavi. 
      V roce 2000 je jmenován ředitelem MUDr.Marek Slabý. V  březnu 2005 je otevřeno 
výjezdové místo v Mladé Vožici.V roce 2005 dochází ke sloučení s USZS České Budějovice do 
ZZS JčK. 
 
Písek  
 

2. ledna 1978 zřízeno RZP  v nemocnici spadající pod OÚNZ Písek. Provoz od 7 do 15 
hodin. Od  2. září roku 1982  jezdí již pouze sestry ARO.Od l.11.1985 nepřetržitý provoz. 

V roce 1988  v Milevsku vyčleněna sanita pro RZP.1. listopadu 1990 je vyčleněna samostatná 
sestra na den pro RZP, od 1. ledna 1991 zahájen nepřetržitý provoz dispečinku RZP, na 
výjezdovém místě v Milevsku stálá sestra a řidič. 

V roce 1993 vzniká delimitací z OÚNZ  organizace Dopravní zdravotnická služba a je 
vyčleněna samostatná noční lékařská služba (do té doby orthopedi). 

Od 1.června 1993 se stává RZP samostatným nákladovým střediskem  DZS, je zaveden  0,5 
pracovního úvazku  lékaře. 

1. ledna   1994 vzniká samostatné odd. záchranné služby v nemocnici včetně personálu a  
1. března   1995  probíhá delimitace ZZS a DZS a zřízení  samostatné organizace Záchranná a         
dopravní zdravotnická služba pod vedením MUDr.Vratislava Němečka. Zřizovatelem je OkÚ.V 
roce 2003 přechází zřizovatelská funkce na Jč kraj.   

V roce 2005 sloučení s USZS České Budějovice do ZZS JčK, zahájeny kroky ke zřízení  
výjezdového místa v Čimelicích.V roce 2005 dochází ke sloučení s ÚSZS České Budějovice do 
ZZS JčK. 
 
Strakonice 
 

V letech 1979 -85  jednosměnný provoz, lékař a sestra převážně z oddělení ARO, řidič DZS. 
Konec směny v l5.00 hodin. V letech l985 – 1989 dvousměnný provoz pod oddělením ARO do 
22 hod. s využitím lékařů všech oddělení nemocnice. 

Od l.l.1989 nepřetržitý  provoz ve stejném režimu. 1.l.1993 vzniká samostatný primariát 
záchranné služby při Okresní nemocnici Strakonice se třemi výjezdovými stanovišti – Strakonice, 
Vodňany a Blatná.  

Dne 1.1.1994 vzniká samostatná  ZZS pod vedením MUDr.Martina Kubíčka.V roce 2005 
dochází ke sloučení s USZS České Budějovice do ZZS JčK. 
 
Prachatice 
 

Od 1988 je záchranná služba provozována při oddělení ARO. l.3.1993 vzniká samostatná 
organizace ZZS Prachatice zřizovaná OkÚ Prachatice, ředitelem je MUDr.Juljo Hasík.  

ZZS provozuje svoji činnost ze 2 výjezdových míst – Prachatice a Vimperk, v roce 2002 je 
otevřeno výjezdové místo Volary. V roce 2004 dochází ke sloučení s USZS České Budějovice. 
 
 


