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ČÁST ů: Vyhodnocení využití finančních prost edk  

  

Stanovení dílčích cíl  a jejich od vodn ní1: 
1. Rutinní činnost Výcvikového a vzd lávacího st ediska ĚVVSě na základ  § ř a § 16 zákona                   

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné služb , pro zvýšení teoretických znalostí a praktických 
dovedností zam stnanc  p i ešení mimo ádných událostí a krizových situací. 

2. Výcvik a p íprava Biohazard týmu pro ešení situací, které souvisí s problematikou chemického, 
biologického, radiačního a nukleárního rizika, p edevším pak s výskytem vysoce virulentních nákaz 

3. Vybavení beden pro hromadné nešt stí využitelné v p ípad  likvidace následk  mimo ádných 
událostí a krizových situací. 

4. Po ízení bariérových pom cek pro zvýšení ochrany proti infekčním agens a po ízení pracovních 
OOPP a OOPP pro zajišt ní tepelného komfortu b hem likvidace následk  mimo ádných událostí. 

5. Výcvik a vybavení člen  letecké záchranné služby pro práci v podv su pro zvýšení akceschopnosti 
p i MU v nep ístupném terénu a p i živelných pohromách.  

6. Nácvik mimo ádných událostí – zvýšení praktických dovedností zam stnanc  p i ešení r zných typ  
mimo ádných událostí dle typových činností IZS. 

7. Vzd lávací akce mimo ZZS KV – zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností k ešení 
mimo ádných událostí a krizových situací. 

8. Vzd lávací akce v rámci ZZS KV - zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností k ešení 
mimo ádných událostí a krizových situací. 

9. Zajišt ní systému psychosociální intervenční služby v ZZS KV pro poskytování krizové intervence 
pracovník m ZZS KV a zajišt ní první psychické pomoci pro poskytování první psychické pomoci            
u sekundárn  zasažených. 

10. Revize a opravy zdravotnických prost edk  a p ístroj , které se používají b hem nácvik  
p ednemocniční neodkladné péče, revize izolačního transportního prost edku pro transport osob 
s podez ením na VVN a revize p ístroj  pro zvýšení ochrany zam stnanc  v míst  mimo ádné 
události a za krizových událostí. 

11. Po ízení technického vybavení pro zachování akceschopnosti, komunikace a zachování 
akceschopnosti prvku kritické infrastruktury za krizových situací a mimo ádných událostí. 

 
 

Zhodnocení napln ní dílčích cíl : 
 

1. Rutinní činnost Výcvikového a vzd lávacího st ediska ĚVVSě 
- uzav eny dohody o provedení práce ĚDPPě se zam stnanci ZZS KV pro činnost ve VVS – DPP 

vedoucí léka  krizové p ípravy a vzd lávání, DPP lektor krizové p ípravy a vzd lávání, DPP 
krizové p ípravy a vzd lání pro účastníky, DPP vedoucí léka  Biohazard týmu ZZS KV, uzavírání 
DPP s nov  p íchozími zam stnanci ZZS KV pro činnost ve VVS 

- vytvo eny nové vzd lávací moduly pro rok 2016 o celkové časové kapacit  24 hodin, které se 
týkaly urgentní medicíny, medicíny katastrof a krizové p ipravenosti – 2 moduly á Ř hodin (VVS), 
2 moduly á 3 hodiny Ěna oblastních st ediscíchě, 1 modul á 2 hod. Ěna oblastních st ediscíchě, 2 
workshopy pro léka e: 

o PNP pro ohrožené skupiny obyvatelstva Ěgeriatrický pacientě – 8 hod 

 prob hlo 12 kurz , proškoleno celkem 26ř zam stnanc  

 

                                                
1
  Uvád jte konkrétní a jasné formulace. 
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 specifika akutní péče u senior , specifika komunikace, Typové činnosti ve vztahu 
k senior m ĚSTČ 02/IZS – Demonstrování úmyslu sebevraždy, STČ 0Ř/IZS – 
Dopravní nehoda, STČ 07/IZS – Záchrana poh ešovaných osobě, Pandemický 
plán a senio i, vyšet ení a terapie seniora,.. 

o Mimo ádná událost 3 – á Ř hod. 

 prob hlo 14 kurz , proškoleno celkem 274 zam stnanc  

 základní legislativa, Traumatologický plán ZZS KV, Pandemický plán ZZS KV, 
Plán krizové p ipravenosti ZZS KV, typové činnosti STČ 05/IZS ĚB-agensě, STČ 
0ř/IZS ĚMU s velkým počtem ran ných a ob tíě, obecné zásady ešení MU, STČ 
08/IZS ĚDopravní nehodaě, STČ 10/IZS ĚPorucha plynulosti provozu na dálniciě, 
ů B C D E systém p i vyšet ení pacient  u dopravních nehod, ešení modelových 
situací MU s využitím simulačního programu XVR,.. 

o Praktická KPR – á 3 hod. 

 prob hlo 21 kurz , proškoleno celkem 236 zam stnanc  

 nácvik KPR u dosp lích a d tí na trenažérech, vyhodnocení pomocí p ístroje pro 
podporu kvality resuscitace (TreueCPR) 

o Porod v PNP – á 3 hod. 

 prob hlo 16 kurz , proškoleno celkem 25ř zam stnanc  

 porod v sanitním vozidle, porod v domácnosti, KPR dít te 

o SPIS – á 2 hod. 

 prob hlo 16 kurz , proškoleno celkem 233 zam stnanc  

 základní principy krizové pomoci, úskalí komunikace, intervence 

o workshopy pro léka e:  

 Ultrazvuk v PNP – zúčastnilo se ř léka  

 Neinvazivní plicní ventilace pro léka e – celkem se zúčastnilo 1ř léka  

- pokračování v proškolování složek IZS v poskytování neodkladné resuscitace  
o školení HZS – prob hlo ř kurz   

- pronájem licencí XVR – tento interaktivní výukový program se využívá v rámci modulu 
Mimo ádná událost -  Instruktor (lektor) vytvá í vlastní scéná e jednotlivých událostí Ěk dispozici 
má 2 prost edí - „OBYTNÝ D M“ Ěčást m sta s ulicemi, domy a čerpací stanicíě a „TUNEL 
GůNZSTEIN“ Ědálnice se sjezdem, p ilehlými komunikacemi a dálničním tunelemě). Lektorem 
bylo vytvo eno 5 scéná , které se týkaly dopravních nehod Ěhromadná nehoda na dálnici D1, 
nehoda autobusu a nákladního auta ve m st , srážka vlaku s nákladním autem, sražený cyklista 
a dopravní nehoda v tšího počtu aut s požárem jednoho z nichě. Student provádí činnosti jako p i 
reálné situaci, komunikuje slovn  s instruktorem. V pr b hu tréninku lze akci pozastavit, po ídit 
fotodokumentaci konkrétní situace a na záv r vyhodnotit. 

- náhrada zdravotnického materiálu spot ebovaného p i nácvicích v rámci vzd lávacích modul  – 
nap . multifunkční elektrody Ěnácvik kardiopulmonální resuscitaceě, laryngeálních tubus , ústních 
vzduchovod  Ěnácvik zajišt ní dýchacích cestě,.. 

- proškolení zam stnanc  v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof 

- nákup odborné literatury k prohlubování znalostí 

- do VVS byly po ízeny sk ín  pro uložení pom cek a zdravotnického materiálu, které se používají 
v rámci vzd lávacích modul , mobilní otočná magnetická tabule a adaptér pro propojení 
notebooku s projektorem ve VVS  

- vzhledem k rozši ování a vytvo ení nových vzd lávacích modul  probíhá kontinuální výb r 
lektor , hodnotí se práce lektor  a vedoucího léka e krizové p ípravy a vzd lávání 
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- zam stnanci se na jednotlivé vzd lávací moduly p ihlašují pomocí elektronické evidence 
Ěrozd lení podle skupin – kmenoví zam stnanci, Biohazard tým, výcvik leteckých záchraná , 
pee i,…ě, ze které lze vytvá et reporty Ěp ehled o počtu zúčastn ných v rámci jednotlivých 
modul ě, zaveden logbook, zp tná vazba pomocí elektronického dotazníku 

 

2. Biohazard tým  ZZS KV ĚBHT) 

 dle plánu činnosti BHT na rok 2016 prob hlo 7 školení pod vedením vedoucího léka e BHT, 
jejichž náplní bylo oblékání a snímání OOPP, práce s biovakem, problematika vysoce 
virulentních nákaz, typové činnosti ĚB agens, špinavá bomba, ch ipka pták ě, práce s 
dozimetrem,… 

 prob hly nácviky dekontaminací ve spolupráci s HZS KV Ěoblast Jihlava, Pelh imov, Havlíčk v 
Brod, Žďár nad Sázavouě, tak, aby nácvikem prošel každý ze člen  BHT 

 prob hlo metodické cvičení EBOLů – cílem bylo zajistit a transportovat z ordinace praktického 
léka e pacienta s podez ením na výskyt vysoce nakažlivého onemocn ní. Na základ  výzvy 
Orgánu na ochranu ve ejného zdraví byl aktivován BHT, který se podílel na dekontaminaci 
pacienta, jeho umíst ní do biovaku a následném transportu na specializované pracovišt  

 bylo po ízeno vybavení pot ebné pro poskytnutí p ednemocniční neodkladné péče Ědále jen PNPě 
pacientovi ohroženému CBRN rizikem Ězdravotnický materiál pro zajišt ní intraoseálního vstupu, 
pro zajišt ní dýchacích cest, dezinfekceě a vstupní filtry k zachycení částic a aerosol   k biovaku 
EBV 30/40 

 exkurze  s p ednáškou v Jaderné elektrárn  v Dukovanech - v rámci výcviku absolvovali členové 
BHT teoretickou část  v infocentru, navštívili prostory strojovny a havarijního štábu. Dále 
otestovali dozimetry v kontrolovaném pásmu reaktorového sálu, seznámili se s činností krizového 
štábu a dozv d li se další informace d ležité pro jejich p ípadnou činnost v havarijní zón .   

 účast člen  BHT na vzd lávacích akcích – Incoming Mission ve školícím st edisku EGO Zlín 
Ěworkshop zam ený na problematiku vysoce nebezpečných nákaz, stav p ipravenosti složek IZS 
a jejich vzájemnou součinnostě, Medicína katastrof Brno 

 

3.  Vybavení beden pro hromadné nešt stí 
 obm na a dopln ní vybavení v bednách pro hromadné nešt stí využitelného v p ípad  likvidace 

následk  MU a krizových situací – léky a zdravotnický materiál  

 po ízení antidot pro zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení prognózy p ežití u vážných   a 
život ohrožujících intoxikací na základ  doporučení Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče 

 po ízení ledvinek se samonavíjecími reflexními pásky ve čty ech barvách: červená, zelená, žlutá 
a černá - pro efektivn jší a rychlejší označení ran ných b hem t íd ní, pásky lze opakovan  
používat, je nadefinován p esný počet pásk  od každé barvy, což umožňuje získat p ehled o 
počtu ošet ených   

 po ízení kovových skládacích trojúhelník  s nalepenými barevnými potahy s reflexním popisem 
pro zp ehledn ní sektor  shromaždišt  ran ných na míst  MU, a to i za snížených viditelnostních 
podmínek Ěoznačení sektoru: I Ěčervená barvaě, IIa Ěčervenožlutá barvaě, IIb Ěžlutá barvaě a III 
Ězelená barvaěě 

 

4. Po ízení bariérových pom cek a OOPP 

 dopln ní ochranných od v  a ochranných brýlí pro zvýšení ochrany zam stnanc  b hem zásahu 
b hem likvidace následk  MU – biologická a chemická ochrana, ochrana zraku 
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 po ízení funkčního oblečení pro zajišt ní tepelného komfortu za nep íznivého počasí (trika, 
roláky, kukly) 

 po ízení ochranných balíčk  pro krizový štáb a pro osoby zajišťující technickou podporu p i 
likvidace následk  MU Ěochranný oblek, respirátor FFP3, ochranné rukavice, holínky včetn  
transportního obalu a p íslušenství – lepicí páska, stahovací pásky, pytel na biologický odpadě 
pro ochranu proti biologickým, chemickým  látkám na míst  MU 

 po ízení helem s čelovkami pro primá e a vrchní sestry jednotlivých oblastí a pro osoby zajišťující 
technickou podporu p i likvidaci následk  MU – ochrana proti pádu p edm tu na hlavu, osv tlení 
blízkého okolí na míst  MU 

 po ízení pracovních kalhot s reflexní páskou pro osoby zajišťující technickou podporu p i likvidaci 
následk  MU – ochrana proti drobným od rkám,  jednoznačná identifikace na míst  MU 

 

5. Práce v podv su 

 pokračování v nácviku práce v podv su, dle plánu činnosti na rok 2016 se letečtí záchraná i 
zúčastnili ř nácvik  práce v podv su a  opakovacích nácvik  – nácvik p elézání lanových 
p epínek, bezpečné p ekonávání uzlu na lan  p i výstupu i slaňování, p eškolili se na nový typ 
slaňovacích prost edk , nácviky probíhaly v r zných terénech Ělezecká st nu HZS, želivské 
skály, železniční most,v ž kostela,..) 

 bylo po ízeno speciální vybavení pro pln ní úloh leteckého záchraná e p i práci v podv su, jak 
dopln ní osobního vybavení Ěblokanty, karabiny, rukavice, čelovky,..), tak i po ízení vybavení pro 
nácvik Ěstatická lanaě 

 účast na vzd lávacích akcích: Brn nské dny PNP ĚSetkání pracovní skupiny LZSě, Workshop 
Leteckých záchranných služeb ČR Ěohyb a záchrana v exponovaném terénu, bezpečnost, 
optimum osobního technického vybavení, taktika práce, komunikaceě, Helicopter Show Ěsetkání 
odborník  z ad složek IZS, společné cvičeníě 

 

6. Nácvik mimo ádných událostí – zvýšení praktických dovedností zam stnanc  p i ešení 
r zných typ  mimo ádných událostí dle typových činností IZS. 

 nácviky pro zvýšení praktických dovedností zam stnanc  p i ešení r zných typ  mimo ádných 
událostí dle typových činností IZS: 

 Horizont 2016 – Vyhledání osob ze z íceného objektu - taktické cvičení složek IZS. Cílem 
cvičení bylo prov ení taktiky složek IZS p i společném zásahu. Úkolem ZZS kV bylo ošet ení 
zran ných a transport do zdravotnického za ízení, zajišt ní první psychické pomoci. Nám t: P i 
výkopových pracích došlo k výbuchu plynu a zavalení jednoho pracovníka p i sesunutí zeminy do 
okopu. Zároveň došlo k narušení statiky objektu a zavalení osob. Cvičení se zúčastnily 3 
výjezdové skupiny RZP, 1 výjezd. skupina RV, SPIS tým, technici, 7 figurant  

 AMOK 2016 - aktivní st elec – taktické cvičení složek IZS. Prov ení postupu složek IZS v 
podmínkách mimo ádné události, p i níž došlo k násilnému útoku ozbrojenými osobami Ětzv. 
aktivním st elcem- STČ 14ě v či jiným osobám s následkem zran ní a smrti. Nám t: do budovy 
školy v dob  vyučování vstoupí dva neznámí muži a p i prvním kontaktu s učiteli a žáky školy na 
n  zahájí st elbu. Cvičení se zúčastnilo: 10 výjezdových skupin RZP, 3 výjezd. skupiny RV, 2 
výjezd. skupiny RLP, SPIS tým, operátorky, technici Ěstav ní stanu pro HNě, cca ř0 figurant .  

 Ebola  - vysoce virulentní nákaza – viz odst. 2 - BHT 

 Lodní nešt stí na Dalešické p ehrad  - Nám tem cvičení byla nehoda výletní lodi, které 
vysadily motory a následn  narazila do skály. Cílem cvičení bylo ov it možnosti a schopnosti 
systému IZS p i záchran  a evakuaci osob z paluby lodi a vodní hladiny. Nácvik probíhal ve 
spolupráci s HZS a Vodní záchrannou službou, kte í provedli prvotní ošet ení postižených 
pasažér  lodi a jejich následnou evakuaci motorovými čluny na pláž, kde byli poran ní ošet eni 
výjezdovými skupinami ZZS KV. 
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 Blackout 2016 – štábní cvičení složek IZS Kraje Vysočina, cílem bylo procvičení a zkoordinování 
činností orgán  krizového ízení, složek IZS a dalších zapojených subjekt  p i vzniku krizové 
události, tedy dlouhodobého výpadku elektrické energie velkého rozsahu. Nám tem bylo 
p erušení dodávek elektrické energie ve t ech okresech Kraje Vysočina. 

 Vynucená evakuace – evakuace klient  ústavu sociální péče 

 

7. Vzd lávací akce mimo ZZS KV  

 zvýšení  teoretických znalostí a praktických dovedností k ešení mimo ádných událostí a 
krizových situací, sdílení zkušeností a dobré praxe v ešení MU a krizových situací  s ostatními 
složkami IZS a ZZS  

 získané informace a zkušenosti jsou  využity v rozvoji  vzd lávacího systému ZZS KV: 

 Dostálovy dny urgentní medicíny – kongres zam ený na problematiku urgentní medicíny 

 Malá jihomoravská Rallye Rejvíz - metodické cvičení s tematikou urgentní medicíny a krizové 
p ipravenosti 

 Rallye Rejvíz – národní sout ž posádek zdravotnických záchranných služeb a „peer“ tým  – Pád 
z výšky v lomu se zran ním, únik plynného chlóru v chemické laborato i  školy, nucený transport 
psychiatrického pacienta 

 15. Brn nské dny p ednemocniční neodkladné péče – konference zdravotnických služeb – aktivní 
účast lektor  ZZS KV 

 Rozkoš Rescue 2016 – celorepublikové cvičení zdravotnických záchraná  - evakuace ho ícího 
nemocničního odd lení, záchrana t žce ran ných b hem dopravní nehody,.. 

 Medicína katastrof Brno – konference zam ená na oblast havarijního a traumatologického 
plánování, rozboru aktuálních hrozeb a rizik, p íprav zdravotnických za ízení na mimo ádné 
události, aktivní účast lektora ZZS KV 

 9. konference SPIS – celostátní konference 

 5. ročník kongresu Operační ízení ve zdravotnictví – mezinárodní kongres sdílení zkušeností, 
postup  a dobré praxe v operačním ízení zdravotnictví  

 Olomoucké dny Urgentní medicíny 2016 

  Operační ízení p ednemocniční neodkladné péče – vzd lávací program pro operátorky ZOS 

 

 

Ř. Vzd lávací akce v rámci ZZS KV – Metodické cvičení zdravotnických záchraná  T ebíč 2016 

  zvýšení praktických dovedností k ešení mimo ádných událostí a krizových situací. 

 t etí ročník metodického cvičení zdravotnických záchraná  ZZS KV - p t t íčlenných výjezdových 
skupin Ěz každé oblasti ZZS KV – Jihlava, Pelh imov, T ebíč, Nové M sto, Havlíčk v Brodě plnilo 
náročné sout žní úkoly - zásah u podez elého na vysoce virulentní nákazu, úraz elektrickým 
proudem s pádem poblíž JE Dukovany, zásah u t žce zran ného pacienta v náročném terénu. 
Na záv r cvičení všechny sout žící skupiny zasahovaly u mimo ádné události s v tším počtem 
ran ných - nehoda sportovního letounu s pádem do obydlené oblasti. 

 

 

9.  Systém psychosociální intervenční služby ĚSPISě v ZZS KV  

 dle plánu činnosti na rok 2016 absolvovali členové SPIS vzd lávací akce p i NCO NZO - udržení 
odborné úrovn  člen  SPIS  
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 účast na nácvicích mimo ádné události ĚůMOK, Horizont - spolupráce s intervenčními týmy 
ostatních složek IZSě, na vzd lávacích akcích Rallye Rejvíz a metodickém cvičení T ebíč 2016 

 

 účast na: Pracovní konference SPIS – workshopy, p ednášky, pracovní setkání SPIS Ěspoluúčast 
krizových center, psychocentra, charity,..ě - p edávání zkušeností, prezentace kazuistik, 
hodnocení vzd lávacích a pracovních akcí 

 vedení vzd lávacího modulu SPIS a jednoho z bloku vzd lávacího modulu  PNP pro ohrožené 
skupiny obyvatelstva 

 pro poskytování krizové intervence zam stnanc m ZZS KV a zajišt ní první psychické pomoci 
pro poskytování první psychické pomoci u sekundárn  zasažených. 

  

10. Revize a opravy zdravotnických prost edk  a p ístroj  

 oprava pacientského simulátoru, který se pravideln  používá k nácviku p ednemocniční 
neodkladné péče v rámci vzd lávacích modul  Ěnácvik zajišt ní dýchacích cest, rozší ené 
kardiopulmonální resuscitace, zajišt ní žilního a intraoseálního vstupu do cévního ečišt ,..ě, 
včetn  opravy počítače, který slouží k nastavování simulovaných klinických událostí 

 v dubnu 2016 obdržela ZZS KV v rámci reklamačního ízení nový izolační transportní prost edek 
biovak, z tohoto d vodu neprob hla již další revize 

 ov ení osobních dozimetr  URůD 115, které se používají jako indikátor p ítomnosti zdroj  
zá ení gama Ědozimetry byly po ízeny v roce 2015, pro členy BHTě – ov ení provedl HZS jakožto 
pro základní složku IZS bezplatn  

 revize osobních detektor  oxidu uhelnatého, které slouží k zjišt ní p ítomnosti oxidu uhelnatého 
ve vzduchu Ěpo ízeny v roce 2015) – revize po ízena z vlastních zdroj  

 

11. Po ízení technického vybavení pro zachování akceschopnosti za krizových situací   
a mimo ádných událostí 

 po ízení monitorovatelného záložního zdroje a USB pro výjezdovou základnu – zajišt ní 
akceschopnosti p i výpadku elektrické energie 

 po ízení akumulátor  do radiostanic a tester  pro akumulátory – k zajišt ní doplňujícího 
prost edku komunikace Ěradiokomunikaceě p i ohrožení prvku kritické infrastruktury - výpadek 
telekomunikace na Zdravotnickém operačním  st edisku ĚZOSě 

 po ízení  záložních stolních telefon   Jablotron se SIM kartou - pro mobilní p íjem tísňové linky 
155 v p ípad  výpadku ZOS  a zároveň jako záloha pevné linky 155 

 po ízení mobilních telefon  Smartphone pro krizový štáb, primá e a vrchní sestry pro zkvalitn ní 
komunikace 

 po ízení notebooku z d vodu nasazení nového SW pro operační ízení - slouží jako mobilní 
pracovišt  operačního ízení v p ípad  výpadku hlavního ZOS 

 konfigurace softwarového ešení pro záložní zdravotnické operační st edisko, včetn  konfigurace 
záložních stanic pro práci v záložním režimu v p ípad  ohrožení prvku kritické infrastuktury 

 po ízení licence SW a komponent pro opravu serveru záložního operačního st ediska – úprava z 
d vodu nasazení nových databází SW pro operační ízení, sloužící jako záloha Zdravotnického 
operačního st ediska v Jihlav  a zároveň jako on-line záložní úložišt  dat v jiné lokalit  
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Uvedení nedostatk , které se vyskytly: 
 

 Biohazard tým - Nepoda ilo se naplnit optimální počet člen  BHT, tj. 15 člen . 
 Práce v podv su – celým nácvikem prošlo 10 leteckých záchraná  z d vodu dlouhodobé 

pracovní neschopnosti jednoho ze člen  leteckých záchraná   
 Vedoucí léka  VVS a krizové p ipravenosti ukončil dohodu provedení práce v polovin  roku 2016. 

Po ukončení dohody vedoucím léka em do konce roku 2016 byla koordinace úkol  VVS 
provád na pracovní skupinou tvo enou z primá . Nový vedoucí léka  byl vybrán na základ  
výb rového ízení v lednu 2017. 

 
 

Ostatní informace: 
Nad rámec poskytnutých finančních prost edk  bylo dále uhrazeno: 

 Maskování p i nácviku MU (AMOK 2016) – 2 000 Kč 

 Revize analyzátor  oxidu uhelnatého – 3 630 Kč 

 Neuplatn ná část nákladu na po ízení a implementaci záložního pracovišt  ZOS – 134 666,20 Kč 

 Metodické cvičení T ebíč 2016 - občerstvení, pronájem prostor – 14 402 Kč 

 Metodické cvičení T ebíč 2016 – výcvik psa pro účely jednoho z úkolu na metodickém cvičení – 
2 000 Kč 

 Metodické cvičení T ebíč 2016 – pohár pro vít znou výjezd. skupinu  - 2 7ř0 Kč 
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ČÁST B:  Vyúčtování vynaložených finančních prost edk  

Tabulka 1 – Dotace 

DOTACE p id lená dotace čerpáno z dotace
2 
 nevyčerpáno z dotace

3 
 

celkem 5 094 750Kč 5 094 750 Kč  0 Kč 

Nevyčerpané finanční prost edky za daný kalendá ní rok ve výši …—…  Kč3
 

a) byly vráceny na účet Ministerstva zdravotnictví č. 006015-0002528001/0710 dne: …—….4 
b) budou vráceny na účet Ministerstva zdravotnictví prost ednictvím účtu z izovatele, kam budou 

p evedeny nejpozd ji k 5. únoru kalendá ního roku, následujícím po roce, v n mž byla dotace 
poskytnuta

5
. 

D vod vratky: - 

Tabulka 2 – Souhrnné vyúčtování dotace 

 

nákladová položka6
 

náklady z dotace 

v Kč7
 

Ěvčetn  DPHě 

1. Materiálové náklady celkem 1 71ř 57Ř,70 Kč 

z
 t
o
h
o
: 

1.1. speciální osobní ochranné prost edky pro 
zam stnance 

322 357,25 Kč 

1.2. speciální osobní ochranné prost edky - práce v 
podv su, BHT 

ŘŘ 46Ř,60 Kč 

1.3. zdravotnické prost edky a materiál 577 231,ŘŘ Kč 

1.4. léky a léčivé p ípravky 64 740,66 Kč 

1.5. náhradní díly pro zdravotnickou techniku 2ř 4ř6,00 Kč 

1.6. DDNM (7-60tis. Kčě 5ř Řř5,00 Kč 

1.7. výpočetní a komunikační technika - ostatní 217 035,00 Kč 

1.8. pohonné hmoty   

1.9. spot ební materiál pro ICT vč. náhradních díl  75 ř7ř,50 Kč 

1.10. kancelá ský materiál ostatní 747,Ř0 Kč 

1.11. potraviny   

1.12. knihy, učebnice, pom cky pro výuku 14 304,00 Kč 

1.13. zdravotnické léka ské nástroje, p ístroje, vybavení 44 Ř36,75 Kč 

1.14. všeobecný materiál - práce v podv su 3 2Ř6,36 Kč 

                                                
2
  K 31. 12. kalendá ního roku, v n mž byla dotace poskytnuta. 

3
  Nehodící se proškrtn te. 

4
  současn  bude p iložena kopie výpisu z účtu 

5
  nutné zaslat avízo o uskutečn né platb  na Ministerstvo zdravotnictví 

6
  Podle skupin nakoupených prost edk  a služeb doplňte p íslušný počet ádk  v dané kategorii, pop . ádek proškrtn te. 

7
  Jednotlivé finanční částky je nutné uvád t p esn  Ěna 2 desetinná místaě. 
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nákladová položka6
 

náklady z dotace 

v Kč7
 

Ěvčetn  DPHě 

 1.15. ostatní DDHM Ě3 - 40 tis. Kčě 2Ř 5Ř2,Ř0 Kč 

 1.16. nábytek a ostatní za ízení 22 12Ř,50 Kč 

 1.17. všeobecný materiál - ostatní 170 4ŘŘ,60 Kč 

2. Nemateriálové náklady celkem 41Ř 421,30 Kč 

2.1 Energie Ěročníě 0,00 Kč 

z
 t
o
h
o
: 

2.1.1. elekt ina  

2.1.2. plyn  

2.1.3. vodné, stočné  

2.1.4. ostatní  

2.2 Opravy a udržování Ěročníě 31 521,00 Kč 

z
 t
o
h
o
: 

2.2.1. opravy a udržování p ístroj  31 037,00 Kč 

2.2.2. opravy a udržování aut  

2.2.3. opravy a udržování speciálních prost edk   

2.2.4. údržba softwaru  

2.2.5. ostatní8 - nezdravotnická technika – ostatní 4Ř4,00 Kč 

2.3 Cestovní náhrady 0,00 Kč 

z
 t
o
h
o
: 2.3.1. cestovní náhrady zam stnanc   

2.3.2. cestovní náhrady smluvních subjekt   

2.4 Ostatní služby 3Ř6 ř00,30 Kč 

z
 t
o
h
o
: 

2.4.1. telefonní poplatky   

2.4.2. poštovné   

2.4.3. internet   

2.4.4. nájemné 97 405,00 Kč 

2.4.5. školení Ěkurzovné a jinéě Ř5 řŘ7,00 Kč 

2.4.6. vzd lávání Ějazykové, odborné a jinéě   

2.4.7. SW - údržba, support, maitenence 107 273,30 Kč 

2.4.8. jiné ostatní služby ř6 235,00 Kč 

3. Osobní náklady celkem9
 2 956 750,00 Kč 

3.1 Mzdové náklady – jiné p íjmy zam stnance10
 2 956 750,00 Kč 

z
 t
o
h
o
: 3.1.1. odm ny na dohody o pracích konaných mimo 

pracovní pom r ĚDPP, DPČě11
 

2 956 750,00 Kč 

3.1.2. náhrady mzdy nebo platu  

3.2 Povinné pojistné placené zam stnavatelem na sociální 
zabezpečení a státní politiku zam stnanosti, na ve ejné 
zdravotní pojišt ní a na úrazové pojišt ní12

  

 

celkem 5 0ř4 750,00 Kč 

                                                
8
  Konkretizujte. 

9
 Uvedené osobní náklady se zapracují rovn ž do Ročního výkazu o zam stnancích a složkách platu  

ve zdravotnických organizacích – formulá  ÚZIS s označením E ĚMZě 2-01 do tabulky I. ádku 34 a tabulky II. a III. a do dalších 
tabulek a p íloh tohoto formulá e. 

10
  Viz článek IV bod Ř Metodiky pro p id lování finančních prost edk  na financování náklad  na p ipravenost poskytovatel  

zdravotnické záchranné služby na ešení mimo ádných událostí a krizových situací. 
11

  Tyto dohody musí být uzav eny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 
12

  K prost edk m vynaloženým podle bodu 3.1. 
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Tabulka 3 – MůTERIÁLOVÉ NÁKLůDY – podrobný komentá  k čerpání finančních prost edk  na po ízení jednotlivých položek 

 

název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

bal. 

cena v Kč Ěvč. DPHě 
č. 

p.
14

 

Nákladová 
položka 

v tabulce 

č. 215
 

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele á ks/bal. celkem 

1.  t ídící a identifikační karta 
1 000 

ks 
84,70 84 700,00 1,2,3 1.3. 

dopln ní karet pro  léka ské t íd ní p i hromadném 

postižení zdraví - rychlá identifikace postižených 
osob a stanovení pracovní diagnózy  b hem 
mimo ádných událostí Ědále jen MUě s hromadným 
postižením zdraví využitelné p i mimo ádné události, 
p i nácviku mimo ádné události a ve vzd lávacím 
modulu Mimo ádná událost 

2.  
gáza napušt ná 
hemostatikem (CELOX) 

100 ks 1 312,85 131 285,00 1,2 1.3. 

dopln ní zdravotnického materiálu do beden pro 
hromadné nešt stí využitelného  v p ípad  likvidace 
následk  MU pro okamžitou zástavu velkých 
tepenných a žilních krvácení, nap .  ezná, bodná, 
st elná poran ní,.. 

3.  
jednorázový ochranný 
od v, velikost M 

25 ks 239,347 5 983,67 1,2 1.3. 

dopln ní ochranných od v  pro zvýšení ochrany 
zam stnanc  b hem likvidace následk  MU – 

biologická a chemická ochrana 

 

                                                
13

  Jednoznačná charakteristika po ízeného materiálu, nikoli obchodní název nebo název získaný z katalogu. Jedná se o rozpis jednotlivých položek skupiny 1. uvedené v tabulce 2. 
14

  č. p. Ěčíslo p ílohyě – odkaz na konkrétní p ílohu v tabulce 6 Ěčíslo bude z eteln  uvedeno rovn ž na zaslaných p íloháchě 
15

  Uveďte číslo p íslušné nákladové položky nap . 1.1. 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

4.  
jednorázový ochranný 
od v, velikost L 

25 ks 215,404 5 385,11 1,2 1.3. 

dopln ní ochranných od v  pro zvýšení ochrany 
zam stnanc  b hem zásahu následk  MU – biologická a 
chemická ochrana 

5.  
jednorázový ochranný 
od v, velikost XL 

25 ks 215,404 5 385,11 1,2 1.3. 

dopln ní ochranných od v  pro zvýšení ochrany 
zam stnanc  b hem zásahu následk  MU – biologická a 
chemická ochrana 

6.  
jednorázový ochranný 
od v, velikost XXL 

25 ks 215,404 5 385,11 1,2 1.3. 

dopln ní ochranných od v  pro zvýšení ochrany 
zam stnanc  b hem zásahu následk  MU – biologická a 
chemická ochrana 

7.  

intraoseální jehla, modrá, 
25 mm Ěpro d ti a 
dosp léě 

5 ks 2 393,054 11 965,27 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu pro zajišt ní 
intraoseálního vstupu Ěnap . p i zlomeninách, 
termickém poran ní,..ě - vybavení Biohazard týmu 
pot ebné pro poskytnutí p ednemocniční neodkladné 
péče Ědále jen PNPě pacientovi ohroženému CBRN 
rizikem. 

8.  

intraoseální jehla, r žová, 
15 mm Ěpro d ti a 
dosp léě 

5 ks 2 393,054 11 965,27 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu pro zajišt ní 
intraoseálního vstupu Ěnap . p i zlomeninách, 
termickém poran ní,..ě - vybavení BHT pot ebné pro 
poskytnutí PNP pacientovi ohroženému CBRN 
rizikem. 

9.  

intraoseální jehla, žlutá,  
45 mm Ěpro obézní 
pacienty) 

1 ks 2 393,05 2 393,05 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu pro zajišt ní 
intraoseálního vstupu Ěnap . p i zlomeninách, 
termickém poran ní,..ě - vybavení BHT pot ebné pro 
poskytnutí PNP pacientovi ohroženému CBRN 
rizikem. 

10.  fixátor intraoseální jehly 5 ks 153,55 767,74 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu pro zajišt ní 
intraoseálního vstupu Ěnap . p i zlomeninách, 
termickém poran ní,..ě - vybavení BHT pot ebné pro 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
poskytnutí PNP pacientovi ohroženému CBRN 
rizikem. 

11.  intraoseální vrtačka 1 ks 8 899,55 8 899,55 1,2 1.13 

po ízení zdravotnického materiálu pro zajišt ní 
intraoseálního vstupu Ěnap . p i zlomeninách, 
termickém poran ní,..ě - vybavení BHT pot ebné pro 
poskytnutí PNP pacientovi ohroženému CBRN 
rizikem 

12.  
taška na intraoseální 
vrtačku 

1 ks 1 197,90 1 197,90 1,2 1.13 ochranný obal na intraoseální vrtačku pro BHT 

13.  

rukavice vyšet ovací 
nitrilové bez pudru, 
jednorázové 

30 bal 108,90 3 267,00 1,2 1.3. 

po ízení ochranných rukavic proti mechanickým 
rizik m, chemikáliím a mikroorganism m - první 
vrstva ochrany - vybavení BHT pot ebné pro 
poskytnutí PNP pacientovi ohroženému CBRN 
rizikem. 

14.  

Dezinfekční p ípravek na 
ruce na bázi ethanolu 
(Sterillium med), 100 ml 

15 ks 84,497 1 267,46 1,2 1.3. 

po ízení dezinfekčních prost edk  k dezinfekci rukou 
- vybavení BHT pot ebné pro poskytnutí PNP 
pacientovi ohroženému CBRN rizikem 

15.  
kombinovaný filtr k 
biovaku EBV 30/40 

4 ks 629,25 2 517,00 1,2,3 1.5 

po ízení vstupních filtr  k zachycení částic a 
aerosol  k transportnímu izolačnímu prost edku 
(biovak EBV 30/40) - pro primární transport osob s 
podez ením na vysoce nebezpečnou nákazu 

16.  
rukojeť laryngoskopu 
dobíjecí vlákno 

1 ks 966,79 966,79 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu - držák pro 
laryngoskopiské lžíce - k provedení intubace  - 

vybavení BHT pot ebné pro poskytnutí PNP 
pacientovi ohroženému CBRN rizikem. 

17.  
lžíce laryngoskopu, 
velikost č. 0 

1 ks 114,95 114,95 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu - k provedení 
intubace - vybavení BHT pot ebné pro poskytnutí 
PNP pacientovi ohroženému CBRN rizikem. 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
 

18.  
lžíce laryngoskopu, 
velikost č. 2 

1 ks 114,95 114,95 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu - k provedení 
intubace - vybavení BHT pot ebné pro poskytnutí 
PNP pacientovi ohroženému CBRN rizikem. 

19.  
lžíce laryngoskopu, 
velikost č. 3 

1 ks 114,95 114,95 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu - k provedení 
intubace - vybavení BHT pot ebné pro poskytnutí 
PNP pacientovi ohroženému CBRN rizikem. 

20.  
lžíce laryngoskopu, 
velikost č. 4 

1 ks 114,95 114,95 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu - k provedení 
intubace - vybavení BHT pot ebné pro poskytnutí 
PNP pacientovi ohroženému CBRN rizikem. 

21.  
p enosná manuální 
odsávačka 

1 ks 3 182,30 3 182,30 1,2 1.13 

po ízení zdravotnického materiálu - k nouzovému 
pharyngeálnímu a tracheálnímu odsávání  - vybavení 
BHT pot ebné pro poskytnutí PNP pacientovi 
ohroženému CBRN rizikem. 

22.  
ruční blokant pro výstupy 
po lan , černý 

5 ks 1 552,69 7 763,43 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  - pot ebné pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

23.  
ruční blokant pro výstupy 
po lan , žlutý 

2 ks 1 382,69 2 765,37 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  - pot ebné pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

24.  hrudní lanový blokant 7 ks 1 157,69 8 103,80 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  - pot ebné pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

25.  
nožní stupák s ocelovou 
sponou 

7 ks 221,69 1 551,80 1,2,3 1.2. 
dovybavení leteckých záchraná  - pot ebné pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

26.  ocelová maillon karabina 7 ks 79,69 557,80 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  - pot ebné pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

27.  
ocelová maillon karabina 
trojúhelníkového tvaru 

7 ks 161,69 1 131,80 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  - pot ebné pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy,  

28.  kompaktní čelová svítilna 6 ks 828,00 4 968,00 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  pot ebného pro 
práci v podv su - pro zvýšení akceschopnosti p i MU 
v nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

29.  pásek pro čelovku 11 ks 260,00 2 860,00 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  pot ebného pro 
práci v podv su - pro zvýšení akceschopnosti p i MU 
v nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

součást osobní výbavy 

30.  
profesionální pracovní 
vak 

11 ks 2 310,27 25 413,00 1,2 1.2. 
dovybavení leteckých záchraná   - pro uložení 
výstroje 

31.  slaňovací brzda 10 ks 2 420,60 24 206,00 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  pot ebného pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 

kompaktní samoblokovací slaňovací za ízení pro 
práce z lana 

32.  
rukavice s uzav enými 
prsty 

7 ks 1 135,67 7 949,70 1,2,3 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  pot ebného pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách - 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
náhrada za opot ebované 

33.  
rukavice s uzav enými 
prsty 

1 ks 1 197,90 1 197,90 1,2 1.2. 

dovybavení leteckých záchraná  pot ebného pro 
práci v podv su - zvýšení akceschopnosti p i MU v 
nep ístupném terénu a p i živelných pohromách, 
dokoupení - náhrada za opot ebované, dokupované 
zvlášť 

34.  
Statické lano, černá 
barva, 60 m 

1 ks 1 643,18 1 643,18 1,2,3 1.14 
dopln ní pom cek pro nácvik leteckých záchraná  
pro práci v podv su 

35.  
Statické lano, oranžová 
barva, 60 m 

1 ks 1 643,18 1 643,18 1,2,3 1.14 
dopln ní pom cek pro nácvik leteckých záchraná  
pro práci v podv su 

36.  
fixace pánve, st ední 
obvod bok  

18 ks 1 840,00 33 120,00 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik stabilizace 

zlomenin pánve 

37.  
fixace pánve, velký obvod 
bok  

18 ks 1 840,00 33 120,00 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik stabilizace 
zlomenin pánve 

38.  
fixace pánve, malý obvod 
bok  

18 ks 1 840,00 33 120,00 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik stabilizace 
zlomenin pánve 

39.  
tubus laryngeální, velikost 
0 

1 ks 527,56 527,56 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik zajišt ní 
dýchacích cest 

40.  
tubus laryngeální, velikost 
1 

4 ks 527,56 2 110,24 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik zajišt ní 
dýchacích cest 

41.  
vzduchovod ústní, 
velikost 1 

6 ks 16,34 98,01 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik zajišt ní 
dýchacích cest 

42.  
vzduchovod ústní, 
velikost 2 

6 ks 16,34 98,01 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik zajišt ní 
dýchacích cest 

43.  
vzduchovod ústní, 
velikost 3 

5 ks 16,34 81,68 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik zajišt ní 
dýchacích cest 

44.  
vzduchovod ústní, 
velikost 4 

3 ks 16,33 49,00 1,2 1.3. 
po ízení zdravotnické pom cky pro nácvik zajišt ní 
dýchacích cest 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

45.  
antiseptický roztok 
(Octenisept) 500 ml 

10 ks 355,00 3 550,00 1,2 1.4. 
Po ízení antiseptika pro dezinfekci b hem nácviku ve 
VVS 

46.  
sv telný indikátor 
ventilací 

1 bal 7 014,00 7 014,00 1,2 1.5. 
po ízení LED indikátoru k ambuvaku pro nácvik 
kardiopulmonální resuscitace 

47.  
sk íň šedá 
1990x1200x600 mm 

1 ks 11 820,50 11 820,50 1,2 1.16. 
vybavení VVS pro uskladn ní pom cek a 
zdravotnických p ístroj , které se používají k nácviku 
v rámci výuky vzd lávacích modul  48.  sk íň šedá 1řř0xŘ00x600 1 ks 10 308,00 10 308,00 1,2 1.16. 

49.  mobilní otočná tabule 1 ks 3 822,40 3 822,40 1,2 1.15. 

vybavení VVS  - po ízení pojízdné otočné tabule s 
oboustrann  magnetickým, za sucha stíratelným 
povrchem - pro výuku v rámci vzd lávacích modul  

50.  
magnetická sada pro 
tabule 

1 sada 373,90 373,90 1,2 1.10. 

vybavení VVS -  p íslušenství k magnetické tabuli 
Ěbarevné popisovače, magnety, magnetická houba,  
čisticí prost edekě 

51.  
uzav ené ochranné brýle 
ut sn né 

20 ks 358,045 7 160,90 1,2 1.3. 

dopln ní ochranných pom cek zvýšení - ochrana 

zraku -  pro zvýšení ochrany zam stnanc  b hem 
zásahu b hem likvidace následk  MU 

52.  
reflexní skládací 
trojúhelníky 

24 ks 1 387,875 33 309,00 1,2,3 1.17. 

po ízení kovových skládacích trojúhelník  s 
nalepenými barevnými potahy s popisem pro 
zp ehledn ní sektor  shromaždišt  ran ných na 

míst  MU Ěšest sad po 4 kusech - sektor I Ěčervená 
barvaě, IIa Ěčervenožlutá barvaě, IIb Ěžlutá barvaě a III 
Ězelená barvaě, v bednách pro hromadné nešt stíě 

53.  
sada náhradních díl  pro 
porodní simulátor  

1 bal. 26 907,00 26 907,00 1,2 1.3. 

po ízení náhradních díl  k simulátoru Ěplacenta, 

perineum, porod bez episiotomie, náhr. díly dít ě, 
který se používá pro nácvik porodu v rámci modulu 
Porod v terénu 

54.  
kalhoty pracovní s 
reflexní páskou 

9 ks 1 198,778 10 789,00 1,2,3 1.1. 
po ízení osobních ochraných pracovních pom cek 
pro osoby zajišťující technickou podporu likvidace 



 

 

19 

název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
následk  MU – ochrana p ed drobnými od rkami 

55.  bedna pro HN 1 ks 3 749,80 3 749,80 1,2 1.15. 
po ízení bedny pro uložení zdravotnického materiálu 
pro p ípad hromadného nešt stí 

56.  límec fixační 200 ks 217,849 43 569,68 1,2 1.3. 
dopln ní zdrav. materiálu do beden hromadného 
nešt stí - pro fixaci krční páte e 

57.  límec fixační mini 40 ks 217,849 8 713,94 1,2 1.3. 
dopln ní zdrav. materiálu do beden hromadného 
nešt stí - pro fixaci krční páte e 

58.  
elektrody Quik-Combo 

pro dosp lé 
61 ks 592,901 36 167,00 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu pro nácvik 
kardiopulmonální resuscitace v rámci modulu KPR 

59.  
elektrody Quik-Combo 

pro d ti 
5 ks 1 064,80 5 324,00 1,2 1.3. 

po ízení zdravotnického materiálu pro nácvik 
kardiopulmonální resuscitace v rámci modulu KPR 

60.  
EKG pro záchraná e 
nekardiology - kniha 

22 ks 199,00 4 378,00 1,2 1.12. 
nákup odborné literatury pro prohlubování 
teoretických znalostí, na výjezdové základny 

61.  
resuscitační vak 
(SMART-BůGě, dosp lý 

6 ks 1 182,37 7 094,23 1,2 1.3. 
po ízení vaku pro nácvik souvislé ventilace, v rámci 
modulu KPR 

62.  transportní vozík 1 ks 31 557,00 31 557,00 1,2 1.13. 

po ízení vozíku pro snažší manipulaci s pacientským 
simulátorem, který je určen k nácviku 
p ednemocniční neodkladné péče Ěnácvik zajišt ní 
dýchacích cest, rozší ené kardiopulmonální 
resuscitace, zajišt ní žilního a intraoseálního vstupu 
do cévního ečišt ,..ě 

63.  kanystry 20 l 7 ks 138,00 966,00 1,2 1.17. 

po ízení kanyst  pro PHM k elektrocentrálám - 

zajišt ní akceschopnosti výjezd. základen  v p ípad  
výpadku elektrické energie 

64.  kanystry 10 l 60 ks 78,65 4 719,00 1,2 1.17. 

po ízení kanystr  na pitnou vodu pro zajišt ní vody 
na výjezdových základnách v p ípad  p erušení 
dodávek pitné vody 

65.  adaptér 1 ks 379,00 379,00 1,2 1.17. po ízení adaptéru pro propojení notebooku s 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
projektorem ve VVS - k promítání prezentací b hem 
výuky vzd lávacích modul  

66.  baterie LI-ON k Lifepaku 3 ks 6 655,00 19 965,00 1,2 1.5. 

po ízení nových baterií k defibrilátoru, který se 
používá k nácviku defibrilace p i kardiopulmonální 
resuscitaci 

67.  
Monitorovatelný záložní 
zdroj 

1 ks 18 933,00 18 933,00 1,2 1.7. 
po ízení monitorovatelného záložního zdroje a UPS 
na serverovnu na výjezdovou základnu T ebíč z 
d vodu častých dlouhodobých výpadk  elektrické 
energie Ěstávající záložní zdroj nepostačovalě - 

zajišt ní akceschopnosti základny 

68.  
monitorovací karta do 
UPS  

1 ks 6 660,00 6 660,00 1,2 1.7. 

69.  
tester pro akumulátory 
radiostanice Jupiter 

2 ks 9 126,50 18 253,00 1,2 1.15. 
po ízení m ícího za ízení pro kontrolu stavu nabití 
akumulátor  

70.  
akumulátor do radiostanic 

Jupiter  
25 ks 1 681,90 42 047,50 1,2 1.9. 

po ízení akumulátor  k ručním  radiostanicím - 

doplňující prost edek pro komunikaci v p ípad  
výpadku telekomunikace na Zdravotnickém 
operačním st edisku 

71.  
Chorobné znaky a 
p íznaky - kniha 

1 ks 1 437,00 1 437,00 1,2 1.12. 

nákup odborné literatury pro prohlubování 
teoretických znalostí, pro Vzd lávací a výcvikové 
st edisko 

72.  funkční triko  164 ks 499,73 81 955,72 1,2 1.1. 

po ízení funkčního oblečení pro zajišt ní tepelného 
komfortu člen  výjezdových skupin b hem zásahu 

za nep íznivého počasí 

73.  kukla černá 74 ks 237,16 17 549,84 1,2 1.1. 

po ízení funkčního oblečení pro zajišt ní tepelného 
komfortu člen  výjezdových skupin b hem zásahu 
za nep íznivého počasí 

74.  rolák se zipem 159 ks 811,91 129 093,69 1,2 1.1. 

po ízení funkčního oblečení pro zajišt ní tepelného 
komfortu člen  výjezdových skupin b hem zásahu 
za nep íznivého počasí 
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cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
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č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

75.  ochranná souprava 8 ks 3 288,19 26 305,50 1,2 1.1. 

po ízení ochranných balíčk   Ěochranný oblek, 
respirátor FFP3, ochranné rukavice, holínky včetn  
transportního obalu a p íslušenstvíě pro krizový štáb - 
ochrana proti biologickým, chemickým  látkám na 

míst  MU 

76.  ochranná souprava 6 ks 3297,,28 19 783,50 1,2 1.1. 

po ízení ochranných balíčk   Ěochranný oblek, 

respirátor FFP3, ochranné rukavice, holínky včetn  
transportního obalu a p íslušenstvíě pro krizový štáb - 
ochrana proti proti biologickým, chemickým  látkám 

na míst  MU, dokoupeno zvlášť 

77.  fixační dlaha JUNIOR 50 ks 225,285 11 264,25 1,2 1.3. 
dopln ní zdrav. materiálu do beden hromadného 
nešt stí - pro znehybn ní zlomených končetin 

78.  fixační dlaha, skládaná 50 ks 340,285 17 014,25 1,2 1.3. 
dopln ní zdrav. materiálu do beden hromadného 
nešt stí - pro znehybn ní zlomených končetin 

79.  mobilní telefon 17 ks 8 000,00 136 000,00 1,2 1.7. 

po ízení mobilních telefon  smartophone pro 

primá e, vrchní sestry a krizový štáb pro zkvalitn ní 
komunikace mezi členy štábu navzájem a mezi ZZS 
KV a složkami IZS 

80.  základní deska  1 ks 10 710,92 10 710,92 1,2 1.9. 

po ízení komponent pro opravu serveru záložního 
operačního st ediska – úprava z d vodu nasazení 
nových databází SW pro operační ízení,sloužící 
jako záloha Zdravotnického operačního st ediska v 
Jihlav  a zároveň jako on-line záložní úložišt  dat v 
jiné lokalit  

81.  procesor Intel Core i7 1 ks 12 488,41 12 488,41 1,2 1.9. 

82.  
pevný disk,  kapacita 1 
TB 

1 ks 2 669,26 2 669,26 1,2 1.9. 

83.  pam ťový modul  1 ks 2 899,16 2 899,16 1,2 1.9. 

84.  
počítačový zdroj formátu 
ůTX s výkonem 750W 

1 ks 3 804,24 3 804,24 1,2 1.9. 

85.  

teplovodivá pasta pro 
zlepšení odvodu tepla z 
čipu do chladiče 

1 ks 37,51 37,51 1,2 1.9. 
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86.  chladič procesoru 1 ks 1 322,50 1 322,50 1,2 1.9. 

87.  notebook 1 ks 29 887,00 29 887,00 1,2 1.7. 

po ízení notebooku z d vodu nasazení nového SW 
pro operační ízení - slouží jako mobilní pracovišt  
operačního ízení v p ípad  výpadku hlavního 
zdravotnického operačního st ediska  

88.  stolní telefon Jablotron 6 ks 4 259,167 25 555,00 1,2 1.7. 

po ízení  záložních stolních telefon  se SIM kartou - 
pro mobilní p íjem tísňové linky 155 v p ípad  
výpadku ZOS  a zároveň jako záloha pevné linky 
155. 

89.  
kniha Urgentní p íjem, 2. 
vydání 

12 ks 546,00 6 552,00 1,2 1.12. 

nákup odborné literatury pro prohlubování 
teoretických znalostí, pro primá e a vrchní sestry 

Ělekto iě 

90.  čelovka 16 ks 705,00 11 280,00 1,2,3 1.1. 

po ízení ochranných pom cek pro primá e a vrchní 
sestry a pro osoby zajišťující technickou podporu p i  
likvidaci následk  MU - součást helmy - osv tlení 
blizkého okolí za snížených viditelnostních podmínek 

91.  helma 16 ks 1 600,00 25 600,00 1,2,3 1.1. 

po ízení ochranných pom cek pro primá e a vrchní 
sestry a pro osoby zajišťující technickou podporu p i  
likvidaci následk  MU - ochrana proti náraz m 

92.  škrtidlo CůT, oranžové 5 ks 913,60 4 568,00 1,2 1.3. 

po ízení škrtidel pro stav ní masivního krvácení u 
traumatického poran ní Ěst elné, ztrátové 
poran ní,..ě  

93.  škrtidlo CůT, černé 20 ks 827,338 16 546,75 1,2 1.3. 

po ízení škrtidel pro stav ní masivního krvácení u 
traumatického poran ní Ěst elné, ztrátové 
poran ní,..ě 

94.  
kniha Farmakoterapie 

urgentních stav  
6 ks 322,833 1 937,00 1,2 1.12. 

nákup odborné literatury pro prohlubování 
teoretických znalostí, pro primá e Ělekto iě 

95.  bílá magnetická tabule 1 ks 2 757,60 2 757,60 1,2 1.15. vybavení mobilního pracovišt  zdravotnického 
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operačního st ediska 

96.  
magnetická sada pro 
tabule 

1 ks 373,90 373,90 1,2 1.10. 

vybavení mobilního pracovišt  zdravotnického 
operačního st ediska -  p íslušenství k magnetické 
tabuli Ěbarevné popisovače, magnety, magnetická 
houba,  čisticí prost edekě 

97.  Anexate inj sol.5x5ml 4 bal. 1 092,85 4 371,40 1,2 1.4. 

po ízení antidota benzodiazepin  - na základ  
doporučení Toxikologického st ediska, České 
společnosti urgentní medicíny a ůsociace ZZS o 
rozmíst ní antidot v síti poskytovatel  zdravotní 
péče; pro zajišt ní adekvátní zdravotní péče a 
zlepšení prognózy p ežití u vážných a život 
ohrožujících intoxikacích 

98.  Calcium biotika 10x 10 ml 18 bal. 212,658 3 827,84 1,2 1.4. 

po ízení antidota = blokátor kalciových kanálk  a 
antidotum fluorid , kys. fluaorovodíkové - na základ  
doporučení Toxikologického st ediska, České 
společnosti urgentní medicíny a ůsociace ZZS o 
rozmíst ní antidot v síti poskytovatel  zdravotní 
péče; pro zajišt ní adekvátní zdravotní péče a 
zlepšení prognózy p ežití u vážných a život 
ohrožujících intoxikacích 

99.  
Atropin biotika inj. 10 x 1 

ml 
16 bal. 66,12 1 057,92 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích organofosfáty  - na 

základ  doporučení Toxikologického st ediska, 
České společnosti urgentní medicíny a ůsociace 
ZZS o rozmíst ní antidot v síti poskytovatel  
zdravotní péče; pro zajišt ní adekvátní zdravotní 
péče a zlepšení prognózy p ežití u vážných a život 
ohrožujících intoxikacích 

100. Carbosorb pulv. 1x 25 mg 17 bal. 83,537 1 420,13 1,2 1.4. po ízení antidota po ízení univerzálního antidota k 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
celé ad  otrav  - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 

intoxikacích 

101. Carbosorb pulv. 1x 25 mg 2 bal. 82,86 165,72 1,2 1.4. 

po ízení antidota po ízení univerzálního antidota k 
celé ad  otrav  - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích  - zm na ceny 

 

 

 

102. 
Carbosorb tab. 20x 320 

mg 
4 bal. 54,30 217,20 1,2 1.4. 

po ízení antidota po ízení univerzálního antidota k 
celé ad  otrav  - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích 

 

103. Carbosorb tab. 20x 320 1 bal.  45,65 45,65 1,2 1.4. po ízení antidota po ízení univerzálního antidota k 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

mg celé ad  otrav  - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích  - zm na ceny 

104. Naloxone inj. sol. 5x 5 ml 1 bal. 96,17 96,17 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích p i intoxikaci 
morfinem a jaho deriváty- na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích 

105. 
Magnesium sulfuricum 

20% inj. sol., 5x 10 ml 
49 bal. 114,99 5 634,51 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích stimulancii, 
amfateminy, kokainem - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích 

106. 
Magnesium sulfuricum 

10% inj. sol., 5x 10 ml 
6 bal. 110,48 662,88 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích stimulancii, 
amfateminy, kokainem - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích 

107. 
GlucaGen 1 mg Hypo Kit 

inj. 
39 bal. 401,80 15 670,20 1,2 1.4. 

po ízení antidota = betablokátor - na základ  
doporučení Urgentní medicíny o rozmíst ní antidot 
v síti poskytovatel  zdravotní péče antidotum pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích 

108. Apaurin inj. sol. 10 x 2 ml 64 bal. 59,47 3 806,08 1,2 1.4. 

po ízení antidota - p i intoxikaci amfetaminem, 
stimulačními drogami, proti k ečím, p eh átí - na 

základ  doporučení Toxikologického st ediska, 
České společnosti urgentní medicíny a ůsociace 
ZZS o rozmíst ní antidot v síti poskytovatel  
zdravotní péče; pro zajišt ní adekvátní zdravotní 
péče a zlepšení prognózy p ežití u vážných a život 
ohrožujících intoxikacích 

 

 

109. 
Ethanol magistraliter 10 

% 
29 ks 92,24 2 674,96 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích  metylalkolem, 

etylen-, dietylenglykolem - na základ  doporučení 
Toxikologického st ediska, České společnosti 
urgentní medicíny a ůsociace ZZS o rozmíst ní 
antidot v síti poskytovatel  zdravotní péče; pro 
zajišt ní adekvátní zdravotní péče a zlepšení 
prognózy p ežití u vážných a život ohrožujících 
intoxikacích 

110. Ethanol magistraliter 10 10 ks 96,171 961,71 1,2 1.4. po ízení antidota p i intoxikacích  metylalkolem, 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

% etylen-, dietylenglykolem, zm na ceny u dodavatele 

111. 
Ethanol magistraliter 10 

% 
1 ks 106,55 106,55 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích  metylalkolem, 
etylen-, dietylenglykolem, zm na ceny u dodavatele 

112. 
Ethanol magistraliter 10 

% 
12 ks 105,00 1260,00 1,2 1.4. 

po ízení antidota p i intoxikacích  metylalkolem, 
etylen-, dietylenglykolem, zm na ceny u dodavatele 

113. 
rourka entotracheální vel. 
5 

11 ks 23,60 259,60 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní dýchacích cest 

114. 
rourka entotracheální  
vel. 7 

22 ks 23,60 519,20 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní dýchacích cest 

115. 
rourka entotracheální  
vel. 8 

11 ks 23,60 259,60 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní dýchacích cest 

116. fixace i.v. kanyl 50 ks 1,208 60,37 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní žilního vstupu 

117. folie izotermická 86 ks 29,28 2 518,25 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní termokomfortu 

118. souprava infuzní 270 ks 7,26 1 960,20 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní žilního vstupu 

119. kanyla i.v. 1Ř G Ězelenáě 40 ks 14,74 589,60 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní žilního vstupu 

120. kanyla i.v. 20 G Ěr žováě 215 ks 14,74 3 168,70 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní žilního vstupu 

121. kanyla i.v. 22 G Ěmodráě 95 ks 14,74 1 400,30 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní žilního vstupu 

122. kompresy z gázy sterilní 430 ks 4,478 1 925,54 1,2 1.3. 
obm na obvazového materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí 

123. p ikrývka jednorázová 82 ks 58,08 4 762,56 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajišt ní termokomfortu 
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
položka 

č. 2

OD VODN NÍ 
využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

124. šátek trojcípý 110 ks 7,509 826,06 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro imobilizaci 

125. 
obinadlo hydrofilní 
pletené 10 cm 

190 ks 2,818 535,36 1,2 1.3. 
obm na obvazového materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí 

126. 
náplast cívkovaná 
pr hledná, 1,25 cm 

10 ks 12,986 129,86 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro  fixaci obvaz  a obinadel 

127. vzduchovod ústní, vel. 3 2 ks 8,950 17,90 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajištt ní dýchacích cest 

128. vzduchovod ústní, vel. 4 4 ks 8,95 35,80 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajištt ní dýchacích cest 

129. vzduchovod ústní, vel. 5 2 ks 8,95 17,90 1,2 1.3. 
obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí pro zajištt ní dýchacích cest 

130. st íkačka injekční 2 ml 160 ks 0,460 73,55 1,2 1.3. 

obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí k podávání injekčních roztok  a 
lék  

131. st íkačka injekční  5 ml 160 ks 0,641 102,57 1,2 1.3. 

obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí k podávání injekčních roztok  a 
lék  

132. st íkačka injekční  10ml 160 ks 0,859 137,44 1,2 1.3. 

obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí k podávání injekčních roztok  a 
lék  

 

133. 
injekční jehla r žová 1,2 
mm 

160 ks 0,339 54,19 1,2 1.3. 

obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí k podávání injekčních roztok  a 
lék  
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název po ízeného materiálu13
 

Počet 
ks/ 

cena v Kč Ěvč. DPHě č. 
p.

14
 

Nákladová 
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využití ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

134. 
injekční jehla černá 1,2 
mm 

160 ks 0,290 46,45 1,2 1.3. 

obm na zdravotnického materiálu v bednách pro 
hromadné nešt stí k podávání injekčních roztok  a 
lék  

135. Adrenalin inj. 5 x 1 ml 55 bal. 99,18 5 454,90 1,2 1.4. 

obm na léčivých p ípravk  užívaných p i 
kardipulmonální resuscitaci - v bednách pro 
hromadné nešt stí 

136. tralgit inj. 5 x 2 ml 55 bal. 66,88 3 678,40 1,2 1.4. 
obm na léčivých p ípravk  – analgetika - v bednách 
pro hromadné nešt stí 

137. calypsol inj. 5 x 10 ml 
5 bal.+ 

2 lah. 
614,86 3 320,24 1,2 1.4. 

obm na léčivých p ípravk  – anestetika a analgetika 

- v bednách pro hromadné nešt stí 

138. 
fyziologický roztok inf. 20 
x 500 ml 

14 bal. 250,44 3 506,16 1,2 1.4. 
obm na léčivých p ípravk  v bednách pro hromadné 
nešt stí pro náhradu krevních ztrát 

139. Apaurin inj. sol. 10 x 2 ml 28 bal. 59,47 1 665,16 1,2 1.4. 
obm na léčivých p ípravk  – sedativa - v bednách 
pro hromadné nešt stí 

140. 
Atropin biotika inj. 10 x 1 

ml 
24 bal. 66,12 1 586,88 1,2 1.4. 

obm na léčivých p ípravk  – anestetika - v bednách 
pro hromadné nešt stí 

141. licence SW 1 ks 59 895,00 59 895,00 1,2 1.6. 
po ízení  licence SW pro operační ízení  - nutná pro 
záložní zdravotnické operační st edisko 

142. 
sada samonavíjecích 
pásk  

60 sad 1 116,83 67 009,80 1,2 1.17. 

po ízení samonavíjecích reflexních pásk  ve čty ech 
barvách:  červená, zelená, žlutá a černá Ěkaždá 
barva á 15 ksě - pro rychlé označení ran ných 
b hem t íd ní, do každého sanitního vozidla 

143. ledvinka dvoukomorová 60 ks 1 068,43 64 105,80 1,2 1.17. 
po ízení ledvinek pro umíst ní samonavíjecích pásk  
pro snadnou manipulaci 

celkem 1 719 578,70    
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Tabulka 4 – NEMůTERIÁLOVÉ NÁKLůDY – podrobný komentá  k čerpání finančních prost edk  na po ízení jednotlivých položek 

 

nemateriálové náklady16
 

cena v Kč 
včetn  DPH 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 217
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele 

1.  Rallye Rejvíz 2016 - RLP 5 550,00 1,2 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce, kategorie RLP 
Standard Ě1x léka , 2x NLZPě - zvyšování 
praktických dovedností  

2.  Rallye Rejvíz 2016 - RLP - ubytování 8 700,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci, 25.-29.5., kategorie RLP (1x 

léka , 2x NLZPě, z toho: ubytování 3x á 1 600 Kč, 
strava: 3x 1 300 Kč, nejedná se o cestovní náhradu 

3.  Rallye Rejvíz 2016 - RZP 5 550,00 1,2 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce,  kategorie RZP 
Standard Ě2x NLZP + 1x dispečerě - zvyšování 
praktických dovedností  

4.  Rallye Rejvíz 2016 - RZP - ubytování 8 700,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci,  25.-29.5., kategorie RZP (2x 

NLZP, 1x dispečerě, z toho: ubytování 3x á 1 600 
Kč, strava: 3x 1 300 Kč, nejedná se o cestovní 
náhradu 

5.  Rallye Rejvíz 2016 – SPIS - ubytování 5 850,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci, 26.-28.5.,  SPIS (3x NLZP), z 

toho: ubytování 3x á 1 200 Kč, strava: 3x 750 Kč, 
nejedná se o cestovní náhradu 

                                                
16

  Jedná se o rozpis jednotlivých položek skupiny 2. v tabulce 2. U cestovních náhrad, školení, vzd lávání aj. konkretizujte ve sloupci OD VODN NÍ počet osob a název akce. Cestovní náhrady 
up esn te po jednotlivých položkách Ějízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravné, nutné vedlejší výdajeě. 

17
  Uveďte číslo p íslušné nákladové položky nap . 2.1.1. 
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nemateriálové náklady16
 

cena v Kč 
včetn  DPH 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 217
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele 

6.  Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2016 7 770,00 1,2,3 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce,  kategorie RZP 
Ě2x NLZP , 1x dispečerě, z toho: ubytování 3x á      
2 5ř0 Kč;  - zvyšování praktických dovedností  

7.  15. Brn nské dny urgentní medicíny 9 525,00 1,2 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce, ř osob, z toho 
6x léka  á 1 125Kč Ěnám stek LPP, primá i/lekto i 
oblasti Jihlava, T ebíč a Pelh imov, vedoucí léká  
krizové p ípravy a vzd lávání, léka /lektor, 3x NLZP 
Ěhlavní sestra, vrchní sestry/lekto i oblasti T ebíč a 
Nové M stoě á ř25 Kč, zvyšování teoretických 
znalostí 

8.  
15. Brn nské dny urgentní medicíny - 

ubytování 
10 262,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci, 21.-22.4.,  8 osob, z toho 1x       

2 006 Kč Ěvč. poplatku m stu) - dvoul žkový pokoj, 
4x 1 606 Kč Ěvč. poplatku m stuě - jednol žkový 
pokoj, 1x 1 006 Kč Ěvč. poplatku m stuě, 1x Ř20 Kč 
Ěubytování v jiném míst ě, nejedná se o cestovní 
náhradu 

9.  
První psychická pomoc p i úmrtí d tí - refresh 

PPP - intervent (NCO NZO) 
5 324,00 1,2 2.4.5. 

poplatek za dvoudenní kurz, účast 2  intervent , 
zvyšování praktických dovedností a teoretických 
znalostí 

10.  Zajišt ní činnosti SPIS 40 000,00 1,2 2.4.8. 
zajišt ní a koordinace poskytování psychosociální 
intervenční služby 

11.  Rozkoš Rescue 2016 6 300,00 1,2,3 2.4.5. 
účastnický poplatek, tuzemská akce, 1 sout žící 
družstvo Ě4 NLZPě,  

12.  Medicína katastrof 2016 Brno 1 700,00 1,2 2.4.5. 
účastnický poplatek, tuzemská akce, 2 osoby Ěnám. 
LPP a ved. léka  BHTě, z toho: 2x Ř50 Kč 

13.  Medicína katastrof 2016 Brno - strava 100,00 1,2 2.4.8. ob d v rámci konference, nejedná se o cestovní 
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nemateriálové náklady16
 

cena v Kč 
včetn  DPH 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 217
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele 

náhradu 

14.  
5. ročník kongresu Operační ízení ve 
zdravotnictví  

5 600,00 1,2 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce, 3 osoby, z toho 
1x vedoucí léka  ZOS – 2 000 Kč Ěstandardní 
registraceě, 2x NLZP Ěvrchní sestra ZOS, zástupce 
vrchní sestry ZOSě á 1 Ř00 Kč Ěvčasná registraceě 

15.  
5. ročník kongresu Operační ízení ve 
zdravotnictví - ubytování 

2 040,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci, 3.-4.11., 3 osoby Ěved.léka  ZOS. 
Vrchní sestra ZOS, zástupce vrchní sestry ZOS, 3x 
6Ř0 Kč, nejedná se o cestovní náhradu,  

16.  Vodní záchranná služba ČČK T ebíč  3 300,00 1,2 2.4.8. 

tuzemská akce, poplatek za služby spojené se 
součinnostním cvičením letecké záchranné služby s 
Vodní záchrannou službou, zvyšování praktických 
dovedností leteckých záchraná  

17.  
VI. Odborné sympozium České resuscitační 
rady 

2 080,00 1,2 2.4.5. 

učastnický poplatek, tuzemská akce, 2 osoby 
Ěnám stek LPP, primá  oblasti Pelh imově, z toho: 
1x řř0 Kč Ěčlen ČRRě, 1x 1 0ř0 Kč Ěnečlen ČRRě - 
zvyšování teoretických znalostí 

18.  
Základy komunikace a asertivní komunikace - 
refresh peer (NCO NZO) 

5 502,00 1,2 2.4.5. 

poplatek za dvoudenní kurz, účast 2 peer           
á 2 751 Kč, zvyšování praktických dovedností a 
teoretických znalostí 

19.  Dostálovy dny urgentní medicíny  3 700,00 1,2 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce,  2 osoby Ěnám. 
LPP, primá  oblasti Nové M sto na Morav ě, z toho 
1x 1 ř50 Ěne členě, 1x 1 750 Ěčleně - zvyšování 
teoretických znalostí  

20.  Dostálovy dny urgentní medicíny - ubytování 2 676,00 1,2 2.4.8. 
ubytování na akci, 1Ř.-.1ř.10., 2 osoby á  1 33Ř Kč, 
nejedná se o cestovní náhradu 
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nemateriálové náklady16
 

cena v Kč 
včetn  DPH 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 217
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele 

 

21.  pronájem licencí XVR 97 405,00 1,2 
2.4.4. 

 

Pronájem dvou licencí Ěpro intruktora/lektrora a 
studentaě interaktivního výukového software XVR  

pro 3D simulaci na dobu 1 roku. Výukový program 
slouží k nácviku mimo ádných událostí se složkami 
integrovaného záchranného systému.  Využití v 
rámci vzd lávacího modulu Mimo ádná udalost.  Po 
realizaci t í ročních licencí p echází na ZZS KV 
trvale neomezené uživatelské právo. 

22.  revize  lezecké sít  484,00 1,2 2.2.5. 
revize lezecké sít , která se používá k nácviku 
práce v podv su 

23.  oprava pacientského simulátoru 11 834,00 1,2 2.2.1. 

oprava pacietského simulátoru Ěsenzor pulzu na 
karotid , latexová hadička, pokožka krku pro 
koniopunkci, t-konektor pro tonometrě, který se 
používá k nácviku p ednemocniční neodkladné péče 
(nácvik zajišt ní dýchacích cest, rozší ené 
kardiopulmonální resuscitace, zajišt ní žilního a 
intraoseálního vstupu do cévního ečišt ,..ě 

24.  oprava pacientského simulátoru 16 928,00 1,2 2.2.1. 

oprava pacietského simulátoru Ělevá horní paže, 
SpO2 senzorě,  který se používá k nácviku 
p ednemocniční neodkladné péče Ěnácvik zajišt ní 
dýchacích cest, rozší ené kardiopulmonální 
resuscitace, zajišt ní žilního a intraoseálního vstupu 
do cévního ečišt ,..ě 
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nemateriálové náklady16
 

cena v Kč 
včetn  DPH 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 217
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele 

25.  oprava notebooku k pacientskému simulátoru 2 275,00 1,2 2.2.1. 

notebook se používá k nastavování simulovaných 
klinických události v rámci nácviku p ednemocniční 
neodkladné péče 

26.  Olomoucké dny Urgentní medicíny 2016 3 350,00 1,2 2.4.5. 

tuzemská akce, poplatek za konferenci a workshopy 
ICCC ůdvenced a Urgentní medicína v kostce, 1x 

primá  oblasti Nové M sto, zvyšování praktických 
dovedností a teoretických znalostí 

27.  
Olomoucké dny Urgentní medicíny 2016 - 

ubytování 
2 037,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci, 1 osoba, 10.5.-13.5.2016, 

nejedná se o cestovní náhradu 

28.  Incomming 2016 800,00 1,2 2.4.5. 
účastnický poplatek, tuzemská akce, 2 osoby ĚNLZP 
- členové Biohazard týmuě á 400 Kč 

29.  
Operační ízení p ednemocniční neodkladné 
péče 

15 996,00 1,2 2.4.5. 

poplatek za kurz, účast 2 NLZP Ěoperátorky ZOSě á 
7 řřŘ Kč Kč, zvyšování praktických dovedností a 
teoretických znalostí 

30.  
Operační ízení p ednemocniční neodkladné 
péče - ubytování 

3 320,00 1,2 2.4.8. 
ubytování v rámci kurzu, 12.ř-16.ř., 2 osoby á 1 660 
Kč, nejedná se o cestovní náhradu 

31.  ř. ročník pracovní konference SPIS 1 750,00 1,2 2.4.5. 

účastnický poplatek, tuzemská akce, 5 x 
pee i/interventi, zvyšování praktických dovedností a 
teoretických znalostí 

32.  
ř. ročník pracovní konference SPIS - 

ubytování 
9 250,00 1,2 2.4.8. 

ubytování na akci, 5 osob Ěpee iě, 16.10.-18.10., 5x  

1 Ř50 Kč, nejedná se o cestovní náhradu 

33.  Konfigurace SW  107 273,30 1,2 
2.4.7. 

 

konfigurace softwarového ešení pro záložní 
zdravotnické operační st edisko, včetn  konfigurace 
záložních stanic pro práci v záložním režimu. 
 

 



 

 

36 

nemateriálové náklady16
 

cena v Kč 
včetn  DPH 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 217
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové p ipravenosti 

poskytovatele 

34.  
Základy telefonické intervence -  refresh PPP 

intervent 
5 490,00 1,2 2.4.5. 

poplatek za kurz, účast 2 intervent , á 2 745 Kč, 
zvyšování praktických dovedností a teoretických 
znalostí 

celkem 418 421,30 

 Kč 
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Tabulka 5 – OSOBNÍ NÁKLůDY – podrobný komentá  k čerpání finančních prost edk  u jednotlivých položek 

 

osobní náklady18
 

počet 
osob 

počet 
hodin 

pr m r 
mzdy, 

platu, 

odm ny na 
1 hodinu 

Čerpané finanční 
prost edky 

celkem v Kč 
včetn  povinného 

pojišt ní 
zam stnavatelem 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 
2

19
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové 
p ipravenosti poskytovatele 

1. 
vedoucí léka  krizové 
p ípravy a vzd lávání 

1 80 400 32 000,00 Kč 1,4 3.1.1. 

zajišt ní a koordinace Výcvikového a 
vzd lávacího st ediska, p íprava 
vzd lávacích modul , školení lektor ,  
školení složek IZS 

2. lekto i Ěléka iě 7 326 350 114 100,00 Kč 1,4 3.1.1. 

zajišt ní Výcvikového a vzd lávacího 
st ediska, p íprava školení u jednotlivých 
modul , školení složek IZS;  

3. lekto i Ězáchraná i) 17 1238,5 350 433 475,00 Kč 1,4 3.1.1. 

zajišt ní Výcvikového a vzd lávacího 
st ediska, p íprava školení u jednotlivých 
modul , školení složek IZS;  

4. léka i 43 625,5 250 156 375,00 Kč 1,3,4 3.1.1. 

účast na vzd lávacích akcích, školení, 
metodickém cvičení, nácviku mimo ádných 
událostí 

5. NLZP - záchraná i 196 4780,5 250 1 1ř5 125,00 Kč 1,3,4 1,3,4 

účast na vzd lávacích akcích, školení, 
metodickém cvičení, nácviku mimo ádných 
událostí 

                                                
18

  Jedná se o rozpis jednotlivých položek skupiny 3. uvedené v tabulce 2. 
19

  Uveďte číslo p íslušné nákladové položky nap . 3.1.1. 
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osobní náklady18
 

počet 
osob 

počet 
hodin 

pr m r 
mzdy, 

platu, 

odm ny na 
1 hodinu 

Čerpané finanční 
prost edky 

celkem v Kč 
včetn  povinného 

pojišt ní 
zam stnavatelem 

č. p. 

Nákladová 
položka 

v tabulce č. 
2

19
 

OD VODN NÍ 
ve vztahu ke zvýšení krizové 
p ipravenosti poskytovatele 

6. NLZP - idiči 85 1809,5 250 452 375,00 Kč 1,3,4 3.1.1. 

účast na vzd lávacích akcích, školení, 
metodickém cvičení, nácviku mimo ádných 
událostí 

7. NLZP - operátorky ZOS 18 301 250 75 250,00 Kč 1,4 3.1.1. 

účast na vzd lávacích akcích, školení, 
metodickém cvičení, nácviku mimo ádných 
událostí 

8. letečtí záchraná i 10 825 250 206 250,00 Kč 1,3,4 3.1.1. 
výcvik leteckých záchraná  v práci      
v podv su 

9. pee i, interventi 11 399 250 řř 750,00 Kč 1,4 3.1.1. 

účast na vzd lávacích akcích, 
certifikovaných kurzech, nácvicích 
mimo ádných událostí; hodinová sazba dle 
DPP u všech stejná, proto dále ned leno 

10. Biohazard tým 14 731 250/350 1ŘŘ 350,00 Kč 1,3,4 3.1.1. 

účast na pravidelných seminá ích, 
konferencí, cvičení EBOLů a školení HZS; 
hodinová sazba dle DPP: vedoucí léka  
BHT – 350,- Kč Ě56 hod.ě, ostatní Ěléka , 
záchraná iě 250,- Kč Ě675 hod.ě 

11. interventi 3 18,5 200 3 700,00 Kč 1,4 3.1.1. 

poskytnutí odborné psychické pomoci 
sekundárn  zasaženým na míst  tragické 
události 

celkem 2 956 750,00 Kč    



 

 

 

 

Tabulka 6 – Seznam zaslaných p íloh 

č. p. Doklad/jiná p íloha20
 

označení 
dokladu 
Ěč. účetního 

dokladu) 

uhrazeno 

dne 

1 P edvaha s mezisoučty - analytika   

2 Seznam účetních doklad    

3 Fotodokumentace   

4 Mzdové náklady   

 

                                                
20

  Stručn  vypište obsah p ílohy Ěnap . seznam položek uvedených na účetním dokladu, aj.ě. 
 




