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1. Účel a oblast platnosti
A. Účel
Směrnice stanovuje ceny poskytovaných služeb, které nejsou hrazeny ze systému všeobecného zdravotního
pojištění.
B. Platnost
Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitele ZZS OK a účinnosti dnem vydání.
C. Závaznost
Směrnice je závazná pro všechny pracovníky ZZS OK. Zaměstnavatel a zaměstnanci ZZS OK odpovídají
v rozsahu svého pověření za plnění zásad tohoto dokumentu. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni s ní
prokazatelně seznámit své podřízené.

2. Správa normy
Sběr připomínek zajišťuje správce dokumentace. Aktualizace se provádí podle potřeby, její revize
min. 1 x za 2 roky. Kontrola dodržování zásad tohoto vnitřního předpisu probíhá dle nastavení ve
VKS.
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3. Vymezení pojmů
Pojmy jsou v tomto pokynu používány ve svém běžném jazykovém smyslu, není-li uveden jejich jiný význam.
A. Použité zkratky
ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
LZS
letecká zdravotnická záchranná služba
RLP
rychlá lékařská pomoc
RZP
rychlá zdravotnická pomoc
RV
rendez vouse
IZS
integrovaný záchranný systém
ZP
zdravotní pojištění
SP
sociální pojištění
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb
VS
výjezdová skupina

4. Postup
A. Zdravotní výkony provedené na základě tísňové výzvy nebo objednávky samoplátce
1. výjezd vozidla RLP, příp. převoz pacienta do nemocnice
2. výjezd vozidla RZP
Zdravotní výkony provedené na základě tísňové výzvy nebo objednávky samoplátce: bod 1 a 2 účtování
v souladu s odstavcem 5 a přílohou č. 3 PO 8 Vyúčtování dopravních a zdravotních výkonů, účtování cizinců.
B. Plánované akce (repatriace, plánované převozy v ZZS):
3. Výjezdová skupina LZS (složení VS: 1 lékař, 1 sestra výjezdové skupiny nebo zdravotnický záchranář)
4. Vozidlo RLP (složení VS: 1 lékař, 1 sestra výjezdové skupiny nebo zdravotnický záchranář a 1 řidič
ZZS)
5. Vozidlo RZP (složení VS: 1 sestra výjezdové skupiny nebo zdravotnický záchranář a 1 řidič ZZS)
6. Vozidlo RZP (složení VS: 1 řidič ZZS)
Plánované akce uvedené v bodech 3. – 6. lze účtovat způsoby:
I. sazba platu vč. ZP, SP, FKSP a kooper. za každou započatou hodinu činnosti či čekání výjezdové
skupiny:
- lékař
970 Kč/hod
1 050 Kč/hod
- sestra
510 Kč/hod
600 Kč/hod
- zdr. záchranář
430 Kč/hod
510 Kč/hod
- řidič
400 Kč/hod
460 Kč/hod
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52 Kč/km 55 Kč/km (počítáno od/do VZ posádky)

sazba v souladu s bodem E tohoto pokynu
II. hodnota zdravotních a dopravních výkonů pro ZP; repatriace jsou účtovány v souladu s odstavcem
5 a přílohou č. 2 PO 8 Vyúčtování dopravních a zdravotních výkonů, účtování cizinců.
III. smluvně stanovená cena.
C. Plánované akce - zdravotnické asistence (snížená sazba DPH):
7. Vozidlo RLP (1 lékař, 1 sestra výjezdové skupiny nebo zdravotnický záchranář
a 1 řidič ZZS)
- za každou započatou hodinu činnosti či čekání výjezdové skupiny
- za každý ujetý kilometr .......................................................................

2 100,00 2 300 Kč
52,00
55 Kč
+ DPH (snížená sazba)

8. Vozidlo RLP-RV (1 lékař, 1 sestra výjezdové skupiny nebo zdravotnický záchranář)
- za každou započatou hodinu činnosti či čekání výjezdové skupiny
1 700,00 1 850 Kč
- za každý ujetý kilometr .......................................................................
48,00
51 Kč
+ DPH (snížená sazba)
9. Vozidlo RZP (1 sestra výjezdové skupiny nebo zdravotnický záchranář a 1 řidič ZZS)
- za každou započatou hodinu činnosti či čekání výjezdové skupiny
1 100,00 1 300 Kč
- za každý ujetý kilometr .........................................................................
52,00
55 Kč
+ DPH (snížená sazba)
10. Vozidlo RZP (1 řidič ZZS)
- za každou započatou hodinu činnosti či čekání
650,00 700 Kč
- za každý ujetý kilometr.........................................................................
52,00
55 Kč
+ DPH (snížená sazba)
-

-

Náklady za spotřebovaný zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky při velkých akcích budou
fakturovány samostatnou částkou po ukončení akce a po vzájemném odsouhlasení obou stran.
Jedná se např. o obvazy, náplasti, krytí, rukavice, termofolie, infuzní sety, spojovací hadičky, léčiva
apod.
Fakturace proběhne u ošetřených pacientů v průběhu zdravotnické asistence, u kterých nejsou
výkony vykázány ZP.
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D. Akce (prezentace, ukázky činnosti, asistence při sportovních a kulturních akcích) vyžádané:
IZS (Policie a HZS), dále územně samosprávnými celky a jimi zřizovanými organizacemi mohou být
poskytovány v rámci prohlubování kvalifikace zaměstnanců organizace bezplatně.

E.

Zahraniční cesty:

Pro potřeby vyúčtování zahraniční cesty a výkonů se k sazbě dle příslušné ceníkové položky (1. – 6.)
připočítají i nezbytné náklady vynaložené na zahraniční pracovní cestu zaměstnanců (stravné, ubytování,
parkovné, dálniční poplatky apod.).

F.

Zdravotní výkony provedené na žádost státního zastupitelství, soudů a orgánů státní správy
(plnění osvobozené od DPH):

Cena výkonu je stanovena jako součin bodového hodnocení (dle platného Seznamu zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami) a ceny bodu. Úhradu provede orgán, který si provedení zdravotního výkonu
vyžádal.

G.

Zdravotní výkony - odběry krve na návykové látky provedené na žádost Policie ČR (snížená sazba
DPH):

Cena výkonu je stanovena cenovým předpisem Ministerstva financí + DPH (snížená sazba).

Úhradu provede:
a) V případě pozitivního výsledku fyzická osoba, u které byl odběr krve na návykové látky proveden.
b) V případě negativního výsledku Policie ČR.
H. Odborné praxe a stáže:
Odborné praxe a stáže jsou realizovány na všech pracovištích ZZS OK za jednotný poplatek
……………………………………………………………………
denně 500,00 Kč + DPH.
Bezplatně bude praxe a stáže umožněna pouze zaměstnancům těch organizací, se kterými bude uzavřena
smlouva o vzájemné spolupráci.
I.

Odborné praxe a stáže v rámci studia středních, vyšších odborných a vysokých škol:

Odborné praxe a stáže jsou realizovány na všech pracovištích ZZS OK za jednotný poplatek
……………………………………………… denně 200,00 Kč (plnění osvobozené od DPH)
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Odborná zdravotnická školení prováděná na základě objednávky fyzické nebo právnické osoby:
1. Školení PP pro laickou veřejnost
a) Hodinová sazba
b) Sazba za školení PP v délce 1 hodiny
-

900,- Kč + DPH
150,- Kč/osoba + DPH

hodinová sazba dle odst. a) může být uplatněna pouze u územně samosprávných celků a jimi
zřizovanými organizacemi,
minimální počet účastníků školení dle odst. 1 písm. b) je 10 osob,
pronájem učebny VVS – 500,- Kč/školení + DPH,
doprava na místo školení služebním vozidlem - 20,- Kč/km včetně DPH (počítáno od ředitelství
územního odboru),
minimální délka školení obsahující KPR je dvě hodiny včetně praktického nácviku, počet účastníků
max.20/lektor.

2. Školení pro odbornou veřejnost
Sazba za odborné školení v délce 1 hodiny
-

300,- Kč/osoba + DPH

minimální počet účastníků školení dle odst. 2 je 5 osob,
pronájem učebny VVS – 500,- Kč/školení + DPH,
doprava na místo školení služebním vozidlem - 20,- Kč/km včetně DPH (počítáno od ředitelství
územního odboru),
minimální délka školení obsahující KPR je dvě hodiny včetně praktického nácviku, počet účastníků
max.20/lektor.

3. V případě školení náročného na přípravu nebo logistiku bude cena stanovena smluvně.

K.

Kvalifikační programy v souladu s Akreditačním rozhodnutím:

Odborná praxe (OP) řidiče ZZS ……………………………

280,00 Kč/osoba/den (plnění osvobozené od DPH)

L. Vyhledávání v archivu, pořizování fotokopie nebo zvukového záznamu na CD a předání nebo zaslání
dokladu o vyšetření a ošetření v ZZS OK, na žádost fyzické nebo právnické osoby (vyjma státních
orgánů, případně podání písemné informace):
Za jeden úkon ……………………………………………………………….
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100,00 Kč + DPH

