














 

 

 

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje  
a) vládu ČR v dosavadním řešení migrační krize a doporučuje koordinovaný 

postup států Visegrádské skupiny (V4),  

b) ministra vnitra Milana Chovance v požadavcích na navýšení tabulkových počtů 

policistů a hasičů a požadavcích na investice a financování profesionálních i 

dobrovolných složek Integrovaného záchranného systému. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 243 

ze dne: 13. ledna 2016 

 

Podpora řešení migrační krize   



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 1/2016 

ze dne 15. ledna 2016 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 5. - 6. listopadu 2015 v Olomouci  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 5. - 6. listopadu 2015 v Olomouci.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 2/2016 

ze dne 15. ledna 2016 

 

Změny v řízení odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. ruší Komisi Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, 

 

II. zřizuje nové odborné orgány Rady AKČR: 

a) Komisi Rady AKČR pro veřejnou správu,  

b) Komisi Rady AKČR pro legislativu, 

 

III. pověřuje  

a) Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, řízením Komise Rady AKČR 

pro veřejnou správu, 

b) JUDr. Martina Havla, hejtmana Karlovarského kraje, řízením Komise Rady 

AKČR pro legislativu, 
 

IV. ukládá JUDr. Martinovi Havlovi, hejtmanu Karlovarského kraje, představit 

způsob činnosti Komise Rady AKČR pro legislativu ve spolupráci s Grémiem 

ředitelů krajských úřadů a Kanceláří AKČR na nadcházejícím zasedání Rady 

AKČR dne 26. 2. 2016 v Kraji Vysočina.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



  

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 3/2016 

ze dne 15. ledna 2016 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo 

dne 23. listopadu 2015 ve Hnanicích  

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se 

konalo 23. listopadu 2015 ve Hnanicích, 

 

II. pověřuje MVDr. Stanislava Mišáka, místopředsedu Rady AKČR, oslovením 

ministra životního prostředí a ministra zemědělství s požadavkem na úpravu 

pravidel AEKO v rámci dotací poskytovaných z Programu rozvoje venkova na 

období 2014–2020 u dotačního titulu - Podmáčené a rašelinné louky takto: „Kromě 

použití ruční seče nebo seče s ručně vedenou mechanizací, lze také použít speciální 

techniku, jejíž měrný tlak na půdu nepřekročí běžnou úroveň měrného tlaku 

člověka“, 

 

III. ukládá Komisi Rady AKČR pro zemědělství analyzovat stávající systém podpor 

lesnímu hospodářství ve všech krajích a navrhnout Radě AKČR systémová 

opatření k jeho sjednocení. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 4/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo  

dne 24. listopadu 2015 v Praze 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 

konalo dne 24. listopadu 2015 v Praze, 

 

II. trvá na tom, aby při výběrovém řízení na zajištění péče o pacienty leteckou zdravotní 

záchrannou službou na období 2017 + byla dodržena podmínka udržení standartu 

současně dosažené úrovně péče, 
 

III. konstatuje, že reforma psychiatrické péče tak, jak je nyní předkládána, bez 

konkretizace cílů center duševního zdraví a zapojení současných psychiatrických 

nemocnic, je nerealizovatelná a kraji neakceptovatelná, 
 

IV. odmítá návrh České lékařské komory na vytvoření jednotné státem řízené 

zdravotnické záchranné služby, 
 

V. pověřuje MUDr. Jiřího Běhounka, 1. místopředsedu Rady AKČR a předsedu Komise 

Rady AKČR pro zdravotnictví 

a) informovat ministerstvo zdravotnictví v duchu bodů č. II. až č. IV, 

b) jednat s ministerstvem místního rozvoje o pozici AKČR k materiálu „Zajištění 

odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému 

– Zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na prevenci a 

zajištění činnosti ZZS a přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 

období 2014 – 2020“, 

 

VI. ukládá Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví připravit memorandum o spolupráci 

mezi Asociací krajů ČR a zdravotnickými záchrannými službami krajů. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 5/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, 

které se konalo dne 26. listopadu 2015 v Praze 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 26. listopadu v Praze, 

 

II. doporučuje krajům podporu a účast akce České památky v Paříži 2016 a akci 

Správy Pražského hradu Architektura pro korunu dle svých možností, 

 

III. schvaluje text Memoranda o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a Fórem cestovního 

ruchu, 

 

IV. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška k podpisu Memoranda o 

spolupráci mezi Asociací krajů ČR a Fórem cestovního ruchu. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 6/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu,  

které se konalo dne 9. prosince 2015 v Praze 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a 

legislativu, které se konalo dne 9. prosince 2015 v Praze, 

 

II. žádá  
a) ministra obrany o vysvětlení důvodů odlišnosti úprav zproštění výkonu 

mimořádné služby dle § 17 branného zákona a institutu nepovolávání 

k odvolacímu řízení nebo k výkonu mimořádné služby dle § 25 branného 

zákona se zvážením návrhu úpravy shora uvedených ustanovení tak, aby 

nepovolávání dle § 25 dopadalo na všechny složky Integrovaného 

záchranného systému, 

b) ministra vnitra a ministryni pro místní rozvoj o urychlené řešení systémové 

podjatosti novou právní úpravou správního řádu a stanovení metodického 

postupu pro případy do doby účinnosti nové právní úpravy. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 7/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Memorandum o spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace 

krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text Memoranda o spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních 

samospráv ČR, 

 

II. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška k podpisu Memoranda o 

spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace krajů ČR, 

Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 8/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Partnerství se zájmovým sdružením Cesta za snem  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí nabídku partnerství zájmového sdružení Cesta za snem a žádost o 

záštitu čtvrtému ročníku projektu Handy cyklo maraton 2016, 

 

II. schvaluje udělení záštity projektu Handy cyklo maraton 2016, 

 

III. doporučuje krajům podpořit projekt Handy cyklo maraton 2016 a zapojení do 

projektů zájmového sdružení Cesta za snem dle svých možností. 
 
 
 
 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 9/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 
a) Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci 

programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí vyjma části - 

předpokládaný objem alokovaných prostředků pro rok 2016, který bude 

upraven dle možností krajů, 

 

b) Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace na jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 10/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci,  

které se konalo dne 2. prosince 2015 ve Štiříně 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo dne 2. prosince 2015 ve Štiříně. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 



REAKCE NA POŽADAVEK POSLANCE BRÁZDILA  ZMĚNIT SYSTÉM 

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY V ČR A VYTVOŘIT 

JEDINOU ORGANIZACI ZZS ČR S VLASTNÍM GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM. 

 

1. ZZS a systém zdravotní péče 

 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je definována jako zdravotní služba zákonem 372/2011 

Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

část I., §2, písmeno d) a zřizována dle zákona 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, 

jako příspěvková organizace kraje. Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické 

záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, 

povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných 

zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby. Z výše uvedeného 

vyplývá, že ZZS je nedílnou součástí zdravotního systému ČR a má jednoznačně stanovenou 

roli v komplexu poskytovaných zdravotních služeb jako jasně definovaný poskytovatel 

přednemocniční neodkladné péče. Je naprosto suverénním subjektem spojujícím na poli 

neodkladné a akutní zdravotní péče pacienta s ambulantní i akutní lůžkovou péčí (včetně 

specializované a centrové péče). Lze konstatovat, že ZZS plní významnou úlohu v plnění 

úkolů zdravotní politiky státu, ale díky své flexibilitě a krajskému zřízení plní naprosto 

zásadní a nezastupitelnou roli i v systému krajského zdravotnictví a jeho zdravotní politiky. 

Zřizovatelská role jednotlivých krajů ukotvená v zákoně  374/2011 Sb. dává krajským 

samosprávám v případě, že nedojde k narušení primární funkce ZZS i možnost rozšířit 

základní povinnosti ZZS dle regionálních specifik a aktuálních potřeb, které se pochopitelně 

liší dle rozlohy kraje, hustoty osídlení, počtu větších měst nebo zdravotnických zařízení. 

Posádky ZZS vyjíždí cca každých třicet vteřin k pacientům se širokým spektrem poruch 

zdraví s naléhavostí počínající zástavou oběhu a končící psychosociální pomocí. V různých 

regionech částečně suplují posádky zdravotnické záchranné služby praktické lékaře, 

nedostatek specialistů či lůžkových kapacit, smluvní lékaře sociálních zařízení, koronery, 

lékaře protialkoholních záchytných stanic, apod. To vše v různé míře dle potřeb kraje nebo 

konkrétního regionu a v návaznosti na síť specializovaných center, krajských a jiných 

nemocnic, lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení primární péče. 

Zákon č. 374/2011 Sb. dále určuje zněním § 8, že poskytovatelem zdravotnické záchranné 

služby je příspěvková organizace zřízená krajem, která má oprávnění k poskytování 

zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních službách, čímž zcela jednoznačně 

zamezuje možnost ZZS jakýmkoli způsobem privatizovat nebo vyjmout ze systému státem 

garantované zdravotní péče. Zákon o ZZS  dává v § 5 velice silnou pozici Ministerstvu 

zdravotnictví ČR v určení dostupnosti ZZS, která je dána zejména plánem pokrytí území kraje 

výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Plán pokrytí území kraje 

výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na 

demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a 

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

městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 

minut. Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohlední případné 

poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje také poskytovatelem zdravotnické 

záchranné služby zřízeným jiným krajem. Z výše uvedeného lze zcela jednoznačně dovodit, 

že dostupnost ZZS je plně v dikci centrálních orgánů a velmi těžko si lze představit krajskou 

samosprávu, která by omezovala svým voličům dostupnost tohoto typu služby. Naopak lze 

předpokládat, že právě kraj, jako zřizovatel a poskytovatel provozního příspěvku učiní 



veškeré kroky pro co nejlepší plošné pokrytí a maximálně možnou provozně a ekonomicky 

přijatelnou dostupnost ZZS. Potvrzení výše uvedeného nabízejí přiložené grafy. 
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Graf č 3 

 

 
 

 

2. ZZS – technické vybavení, organizace unifikace 

 

Zákon 374/2011 Sb. a na něj navazující vyhlášky (Vyhláška č. 240/2012 Sb. Prováděcí 

vyhláška k zákonu a zejména Vyhláška č. 92/2012 Sb. O požadavcích na minimální technické 

a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče) určují pro 

celou ČR jednotně způsob reakce na tísňovou výzvu, typy výjezdových skupin, rozmístění 

výjezdových skupin, způsob jejich spolupráce, vybavení jednotlivých výjezdových skupin 

zdravotnickou technikou a typem sanitního vozidla. Vyhláška č.92/2012 Sb. dokonce 

unifikuje i zbarvení, výstražné prvky a jednotné označení vozidel ZZS v celé ČR. Stejně tak 

zákon o ZZS upravuje v paragrafech 8-16 striktně organizační strukturu ZZS , kterou mají 

všechny ZZS v ČR v dikci tohoto předpisu, pouze s drobnými odchylkami odpovídajícími 

krajským specifikům. Těžko tak obstojí tvrzení, že každá ZZS je vybavena jinak nebo 

postrádá zásadní prvky povinné výbavy a je nutno z tohoto důvodu vytvářet jednotnou 

organizaci. Zcela taxativně jsou také prováděcím předpisem – vyhláškou č. 99/2012 Sb. 

v platném znění určeny požadavky na personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby, 

kdy v příloze 6 tohoto předpisu jsou určeny minimální počty, personální složení a kvalifikace 

lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků na všech pracovištích zdravotnické 

záchranné služby, tedy na operační středisku a ve výjezdových skupinách – pozemních i 

leteckých. 

 

Letecká záchranná služba je již v současné době financována a organizována centrálně 

Ministerstvem zdravotnictví a její provozovatelé poskytují LZS na podkladě veřejné zakázky 

vypisované MZ ČR. Ministerstvo zdravotnictví tak určuje nejen provozovatele, ale i 

metodicky řídí provozování LZS a kontroluje finanční prostředky na LZS vynaložené, počty a 

strukturu letových hodin, atd. 
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3. ZZS krizová připravenost a bezpečnostní rizika 

 

ZZS není primárně zřízena jako represivní složka státu nebo služba určená především 

k likvidaci mimořádných událostí, ale je určena k dennodenní činnosti v rámci zajištění 

zdravotních služeb.   Zákon 239/2000 Sb. o IZS jasně definuje postavení ZZS v zajištění 

bezpečnosti státu a roli ZZS v Integrovaném záchranném systému, kde je ZZS definována v § 

4 jako základní složka IZS . Paragraf 2 tohoto zákona definuje, že integrovaným záchranným 

systémem je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. V paragrafu 3 je definováno, jakým způsobem je 

integrovaný záchranný systém využíván, včetně odstavce 5, který jasně definuje, že 

působením základních a ostatních složek v integrovaném záchranném systému není dotčeno 

jejich postavení a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Zákon o IZS upravuje v §8 i 

úkoly ministerstva zdravotnictví ve vztahu k ZZS při řešení mimořádných událostí. 

 (1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, který poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby zřídil, nebo je-li to nutné z odborných nebo kapacitních 

důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby a poskytovatele zdravotnické dopravní služby a přepravy 

pacientů neodkladné péče na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví.  

 (2) Při koordinaci podle odstavce 1 je poskytovatel zdravotnické záchranné služby, 

poskytovatel zdravotnické dopravní služby a přepravy pacientů neodkladné péče povinen 

uposlechnout pokynů Ministerstva zdravotnictví. 

Obdobným způsobem je řešeno zapojení ZZS do řešení mimořádných událostí i v zákoně o 

ZZS, který tuto připravenost definuje v §20 včetně vytvoření pracovišť pro krizovou 

připravenost.  

Z výše uvedeného zcela jednoznačně vyplývá, že rozhodně není z důvodu zapojení ZZS do 

řešení mimořádných událostí nutno nějakým způsobem tyto zákony měnit. Stejně tak je zcela 

nepochopitelný názor, že by ZZS nebyla schopna na mimořádnou událost reagovat 

z finančních důvodů v době, kdy jednotlivé ZZS čerpají desítky milionů Kč ročně na krizovou 

připravenost dle Zákona 374/2011 Sb., kde v § 22 stojí, že ministerstvo zdravotnictví ČR 

hradí připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací; výši úhrady stanoví 

vláda nařízením v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území 

příslušného kraje. Čerpání těchto prostředků není jakkoli živelné nebo svévolné, ale je 

prováděno a kontrolováno dle metodiky stanovené odborem krizového řízení MZČR. Dalším 

zdrojem finančních prostředků pro krizovou připravenost ve výši několika set milionů byl 

v uplynulém roce nákup datových a komunikačních technologií, zdravotní a transportní 

techniky v rámci programů IOP 11 a IOP 23, které byly určeny na datové propojení 

operačních středisek IZS . Výroky o chaotickém a nejednotném propojení ZZS s ostatními 

složkami IZS a mezi sebou, které by mohlo znamenat ohrožení bezpečnosti státu a 

neumožňuje mezikrajskou koordinaci sil a prostředků lze též považovat, když ne za nesmysl, 

tak jistě za účelové tvrzení, stejně jako obavy vznesené na sjezdu ČLK v Olomouci v roce 

2015, které předjímaly, že by ZZS nemusely být schopny díky blíže neurčeným komerčním 

tlakům plnit svoji roli v bezpečnostním systému ČR, neboť stát na ně nemá dostatečný vliv. 

 

4. ZZS – financování ZZS a VZ 

 

Financování ZZS je opět jasně určeno zákonem 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné 

službě. Paragraf 22 tohoto zákona stanoví, že: 
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Činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby při poskytování zdravotnické 

záchranné služby a činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací jsou financovány 

a) z veřejného zdravotního pojištění, jde-li o hrazené zdravotní služby, 

b) ze státního rozpočtu, ze kterého se hradí náklady na 

1. připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací; výši úhrady stanoví vláda 

nařízením v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného 

kraje, 

2. provoz letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, 

c) z rozpočtů krajů, ze kterých jsou hrazeny náklady nehrazené podle písmen a) a b), a to 

odděleně od jiných zdravotních služeb a dalších činností. 

 

Dalším zdrojem financování (zejména investičních akcí) jsou v posledních letech i evropské 

fondy ( IOP,ROP), od roku 2015 pak ze zákona i Fond zábrany škod jako u ostatních složek 

IZS. 

 

Pokud bychom měli předchozí text vyjádřit v reálných číslech, pak za rok 2015 činí: 

 

Provozní příspěvek krajů          : cca    3,1 miliardy Kč + inv.dotace +spoluúč. na proj. EU 

Úhrada od ZP                            : cca    2,1 miliardy Kč 

Finanční prostředky od MZ ČR: cca    0,6 miliardy Kč ( LZS cca 0,5 miliardy) 

 

 

Tab. 1     

 

 

 
 

 

 

 

 



Tab. 2     
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Z dostupných údajů lze dovodit, že náklady krajů na ZZS od roku 2003 do roku 2015 se 

budou pohybovat v rozmezí 25 – 35 miliard, které by v případě „zestátnění a vytvoření státem 

řízené ZZS ČR“ kraje pravděpodobně požadovaly po státu zpět. Stejně tak lze predikovat, že 

pokud by měla vzniknout jednotná ZZS ČR včetně GŘ ZZS, vznikne nově výdaj ze státního 

rozpočtu ve výši cca 3,5 miliardy ročně, se kterým v této chvíli kapitola zdravotnictví fakticky 

nepracuje, protože tato částka je obsažena v jiných kapitolách rozpočtu. Případné 

předpokládané úspory lze vzhledem ke struktuře nákladů ZZS již nyní zpochybnit. Jestliže 

trvale dochází k nárůstu počtu pracovníků (z důvodu plošného pokrytí, zvyšování počtu 

posádek a požadavkům Zákoníku práce) a zároveň dochází trvale k nárůstu platů a náhrad, 

jakákoli významná úspora je fakticky nemožná, neboť osobní náklady tvoří 75% veškerých 

nákladů ZZS . Dalšími významnými položkami v nákladech jsou pohonné hmoty (úspora na 

ceně je bohužel minimalizována trvalým nárůstem nájezdu kilometrů při nárůstu výjezdů), 

energie, teplo, voda, pravidelné revize zdravotnické techniky, jejichž cena též každoročně 

roste.  

Veškeré investice a nákupy služeb jsou již nyní pochopitelně realizovány formou veřejných 

zakázek dle Zákona o veřejných zakázkách a dle směrnic jednotlivých krajů, které mají 

nastaveny podstatně přísnější kritéria než zákon. Lze tak konstatovat, že většinu veřejných 

zakázek o objemu nad 1 milion Kč nesoutěží samotné ZZS, ale kraje prostřednictvím svých 

odborů nebo zástupců zadavatelů. Čerpání finančních prostředků z fondů Ministerstva 

zdravotnictví je řízeno odborem pro krizové řízení a finančním odborem ministerstva a jejich 

metodikou. Čerpání finančních prostředků z evropských fondů je kontrolováno CRR, MMR a 

dalšími orgány stejně, jako by byly čerpány při centrálním zadávání. Nucené vytvoření 

jednoho centrálního zadavatele tak může přinést místo vyšší transparentnosti a úspor spíše 

nepřehlednost, obstrukční jednání dodavatelů a zejména významné prodloužení schvalovacích 

procesů, zákonných lhůt a termínů i tam, kde potřebujeme být z principu věci rychlí a pružně 

reagovat na vzniklou situaci. 

 

 

5. Organizace ZZS v zemích EU 

 

Stejným nebo podobným způsobem jako v ČR je organizována ZZS i v okolních zemích, kde 

o organizaci a poskytovateli ZZS rozhodují spolkové země, kraje nebo svazky měst a 

ministerstva plní koordinační funkci a vydávají nařízení s celostátní působností (Rakousko, 

Spolková republika Německo, Polsko, Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Holandsko,…). 

Poskytovatelů je zpravidla na území každé země několik (Červený kříž, Samaritáni, Johanité, 

Zelený kříž, Falck a další privátní resp. nestátní subjekty). 

 

 

6. Vytvoření jednotné ZZS ČR by znamenalo:  

 

1. Nutnost změny řady zákonů a vyhlášek. 

2. Majetkoprávní vypořádání mezi státem a kraji v obrovském rozsahu. 

3. Obrovskou administrativní zátěž doprovázenou finančními náklady v řádech 

milionů Kč pro dotčené ministerstvo, kraje a jednotlivé subjekty (změny 

veškerých rejstříků, daňových dokladů, smluv s dodavateli, katastru nemovitostí, 

razítek,…). 

4. Vytvoření GŘ ZZS ČR – bude-li na úrovni Prezidia PČR a každý odbor nebo 

oddělení bude obsazeno pouze 1 zaměstnancem (cca 30 zaměstnanců) s hrubým 

příjmem v průměru 40 tis Kč, lze počítat s osobními náklady cca 50 000 x 30, tj. 



18 000 000 Kč ročně při zachování stávajících ředitelství, které nebude možné 

zrušit (viz. HZS i PČR). 

5. Úhrada nákladů krajům ve výši cca 25 – 30 miliard Kč. 

6. Novou položku ve státním rozpočtu ve výši cca 3,2 miliardy Kč / rok. 

7. Pravděpodobně požadavek odborů na služební poměr nebo jeho obdobu 

následovanou požadavkem na stejné sociální výhody jako mají ostatní složky IZS 

(lázně, výsluha, odchodné, předdůchod,..), což by znamenalo další navýšení 

osobních nákladů. 

 

 

7. Vytvoření jednotné ZZS ČR by rozhodně nepřineslo :  

 

1. Smysluplné změny v organizaci služby. Ke stávající organizační struktuře by 

přibylo generální ředitelství minimálně o 30 zaměstnancích, pravděpodobně 

však dvojnásobek 

2. Vyřešení dlouhodobého nedostatku lékařů v tomto segmentu zdravotní péče, 

spíše by došlo k dalšímu úbytku externistů 

3. Vyřešení problematiky LPS a dostupnosti lékaře po celých 24 hodin, stejně tak 

by nedošlo k vyřešení problematiky PZS, služby koronera nebo zajištění lékařů 

pro sociální služby.  

4. Zásadní změny ve vybavení transportní a zdravotnickou technikou nebo 

v kvalitě vozového parku 

5. Změny v možnostech propojení základních složek IZS nebo v reakci na 

mimořádnou událost – do této problematiky bylo v posledních letech 

investováno v řádu stamilionů Kč a vytvořením GŘ by jistě nedošlo ani 

nemohlo dojít k žádné zásadní změně těchto technologií 

6. Žádné nebo jen teoretické finanční úspory – viz odstavec 6 

 

 

8.  Závěr 

  

Na základě výše popsaného lze konstatovat, že současná legislativa umožňuje naplnit 

veškeré snahy o unifikaci tohoto typu zdravotních služeb v celé ČR, činí ze ZZS 

plnohodnotnou složku IZS (viz zákon č. 372 a 374/2011 Sb. nebo zákon č. 239/2000 Sb. o 

IZS a další) a současně umožňuje pružně a smysluplně reagovat na potřeby jednotlivých 

krajských samospráv resp. jejich zdravotních systémů, které se pochopitelně regionálně 

odlišují dle rozlohy kraje, hustoty osídlení, počtu větších měst nebo zdravotnických 

zařízení. Komunikace mezi MZ ČR, kraji, AK ČR a Asociací zdravotnických 

záchranných služeb je natolik přímočará a vyhovující, že není překážkou v dalším 

rozvoji jednotlivých ZZS, jejich akceschopnosti nebo financování. Stejně tak 

komunikace s ostatními složkami IZS. 

Veškeré problémy zmiňované v dopisu pana poslance Brázdila lze vyřešit striktním 

dodržováním stávající legislativy a posílením definovaných rolí (zejména metodické a 

kontrolní) MZ ČR např. zřízením samostatného útvaru pro řešení problematiky 

Zdravotnických záchranných služeb a dopracováním podzákonných legislativních 

norem, které doprovází Zákon o ZZS, zejména jeho prováděcí vyhlášky. 

Stávající systém Zdravotnické záchranné služby v ČR plně odpovídá evropskému 

standardu a dokonce jej v celé řadě aspektů převyšuje a není tedy nutno jej 4 roky od 

vzniku Zákona o ZZS již poněkolikáté přepracovávat, měnit zřizovatele, vytvářet novou 

legislativu a zatratit dlouhé roky poctivé práce a miliardové investice do systému.  




