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I. 

Charakteristika 

1) Zdravotnická záchranná služba kraje (dále jen „ZZS“) je základní složkou IZS udržující 
trvalou pohotovost při plošném pokrytí území České republiky organizovaném tak, aby 
byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 20 
minut od převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou. Je zřízena právním předpisem 1. 

2) ZZS jsou příspěvkové organizace zřízené krajem. Metodicky jsou ZZS řízeny 
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Ve výjimečných, právním předpisem1 definovaných 
případech, může být poskytování zdravotnické záchranné služby zajištěno 
prostřednictvím jiných odborně způsobilých subjektů.  

3) Zastřešujícím odborným orgánem ZZS je Asociace zdravotnických záchranných služeb 
ČR a Odborná společnost pro urgentní medicínu a medicínu katastrof České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně. 

4) Ve smyslu tohoto metodického listu jsou použity následující pojmy: 
a) přednemocniční neodkladná péče představuje neodkladnou péči poskytovanou 

pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví nebo přímého ohrožení života a 
během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,  

b) zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti: 
i) nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového 

volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky IZS, 
ii) vyhodnocení stupně naléhavosti tísňového volání,  
iii) řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a 

spolupráci s velitelem zásahu, 
iv) spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče, 
v) poskytování instrukcí k zajištění poskytování první pomoci prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací v případě nutnosti poskytnou první pomoc do 
příjezdu výjezdové skupiny na místo události, 

vi) vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných 
výkonů k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta, 

vii) soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních 
životních funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní 
lůžkové péče, 

viii) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek 
soustavného poskytování péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prodlení a 
nelze-li přepravu zajistit jinak, 

ix) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a 
nelze-li přepravu zajistit jinak, 

                                                 
1 Zákon č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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x) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny 
při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných události nebo 
krizových situací. 

5) Základním řídícím operačním článkem ZZS jsou zdravotnická operační střediska (dále 
jen „ZOS“), která nepřetržitě zajišťují příjem a vyhodnocování tísňových volání 
z celostátního tísňového čísla 155 a z  operačních středisek jiných základních složek IZS. 
Trvale udržují spojení s jednotlivými výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami 
a dalšími složkami IZS. 

6) Na pokyn operátora ZOS je na místo události zpravidla vysílána z výjezdové základny 
výjezdová skupina, která: 

i) je tvořena zdravotnickými pracovníky, vykonávajícími činnosti zdravotnické 
záchranné služby, 

ii) má nejméně 2 členy, z nichž je jeden vedoucí, 
iii) podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na2: 

- RLP (lékař, nelékařský zdravotnický pracovník, řidič), 
- RV (setkávací systém, lékař, řidič), 
- RZP (nelékařský zdravotnický pracovník, řidič). 

iv) podle typu dopravních prostředků, které využívají ke své činnosti, se výjezdové 
skupiny člení na pozemní, letecké (LVS) a vodní.  

7) ZZS dále disponuje pracovníky nezbytnými pro zajištění řídících, organizačních, 
technických, spojových a dalších logistických činností, včetně pracoviště krizové 
připravenosti, které zabezpečuje také úkoly vyplývající z dokumentace IZS. 

8) Spojový systém zdravotnické záchranné služby je závazně realizován vlastními 
radiovými sítěmi a pro součinnostní spojení v IZS digitální síť PEGAS.  

II. 

Úkoly a postup činnosti 

9) Činnost na místě zásahu řídí vedoucí výjezdové skupiny. V případě činnosti několika 
výjezdových skupin na jednom místě události koordinuje jejich činnost vedoucí 
výjezdové skupiny, kterého určí ZOS. Na místě mimořádné události s hromadným 
postižením osob (obvykle vysláno 5 a více výjezdových skupiny nebo 15 a více osob 
postižených na zdraví) koordinuje činnost zdravotnické složky vedoucí, označený na 
zadní části reflexní vesty nápisem „VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY“ (dále jen 
„Vedoucí ZS“). 

10)  Vedoucí výjezdové skupiny, která přijede na místo mimořádné události jako první mimo 
jiné zajišťuje orientační zdravotnický průzkum místa, odhad počtu osob postižených na 
zdraví a určení možných rizik a míry nebezpečí pro členy výjezdových skupin. 

11) Činnost ZZS v místě mimořádné události s hromadným postižením osob je organizována 
v rámci: 
a) třídících skupin, 
b) skupiny přednemocniční neodkladné péče, 
c) skupiny odsunu postižených osob. 

12) Činnost skupin uvedených v odst. 11 řídí jejich vedoucí. Společným vedoucím třídících 
skupin a skupiny přednemocniční neodkladné péče je lékař, označený reflexní vestou s 

                                                 
2 Vyhláška 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě. 
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nápisem „VEDOUCÍ LÉKAŘ“, příp. bílou rukávovou páskou s červenými písmeny 
„VL“. 

13) Vedoucí  ZS: 
a) určuje osoby začleněné do zdravotnické složky k plnění úkolů ve skupinách, 
b) určuje vedoucí skupin, 
c) stanovuje úkoly skupinám. 

14) Vedoucí ZS v případě potřeby navrhuje veliteli zásahu, případně sám stanovuje v rámci 
organizace členění místa mimořádné události s hromadným postižením osob místo 
a) nástupu zdravotnické složky, 
b) pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, 
c) pro umístění a identifikaci zemřelých, 
d) pro odpočinek osob začleněných do zdravotnické složky. 

15) Vedoucí ZS odpovídá za střídání sil a prostředků ZZS a za jejich postupné uvolňování při 
ukončování zásahu. V případě zřízení štábu velitele zásahu se podílí na jeho činnosti, 
zejména při stanovení požadavků na vnější zónu, taktiku nasazení, specifické účinky 
škodlivin, bezpečnostní opatření a regulaci dopravy. 

Pravidla spolupráce mezi ZZS a jednotkami  

16) Velitel zásahu se dohodne s vedoucím výjezdové skupiny, resp. s vedoucím ZS (viz odst. 
9) o způsobu vzájemné spolupráce, na prioritě úkolů na místě zásahu a na organizaci 
místa zásahu a informuje jej o vedoucích odpovědných za jednotlivé organizační úseky 
zřízené vedoucím ZS. 

17) Velitel zásahu respektuje požadavky a potřeby spojené s prioritou záchrany života osob. 

18) Velitel zásahu a vedoucí ZS se průběžně informují o prováděných nutných opatřeních, 
vztahující se zejména k prioritám cílů společného zásahu, organizaci zásahu a ochrany 
zdraví a životů zasahujících. 


