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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

21. listopadu 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl dotazy, na 

které níže zasíláme odpovědi. 

 

Ad 1) a ad 3) 

Váš požadavek na poskytnutí závěrečné zprávy bezpečnostních složek o příčinách 

vzniku a šíření požárů v r. 2022 a aktuální předpisy BOZP v oblasti integrovaného 

záchranného systému v ČR a zahraničí nespadá do věcné působnosti Ministerstva 

zdravotnictví. 

Vaši žádost v bodě č. 1 tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle 

ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt 

žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti 

 

Ad 2) 

Na základě Vašeho požadavku zasíláme v příloze: 

 

1) Smlouvu o provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu mezi smluvními 

stranami Ministerstvo zdravotnictví a společností DSA a.s. (ZZS Libereckého kraje, ZZS 

Královéhradeckého kraje, ZZS Jihočeského kraje, ZZS Ústeckého kraje, ZZS kraje 

Vysočina, ZZS Jihomoravského kraje, ZZS), 

 

2) Smlouvu o provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu mezi smluvními 

stranami Ministerstvo zdravotnictví a společností AIR – TRANSPORT EUROPE, spol.  

s r.o. (ZZS Olomouckého kraje a ZZS Moravskoslezského kraje), 

 

3) Dohodu o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy 

uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra (zajištění letecké 
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záchranné služby prostřednictvím Letecké služby Policie ČR na území Hlavního města 

Prahy a Středočeského kraje), 

4) Dohodu o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy 

uzavřenou mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany (ZZS Plzeňského 

kraje). 

 

Ad 4) 

Podle § 21 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, letadla pro 

zdravotnickou záchrannou službu smluvně zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen 

„MZ“) s provozovateli letadel. V ČR je celkem 10 stanovišť leteckých výjezdových skupin 

zdravotnické záchranné služby (dále jen „LVS ZZS“). Z toho od roku 2017 zajišťovaly 4 

stanoviště LVS ZZS letadla státních subjektů: letadla Ministerstva obrany (dále jen „MO“) 

prostřednictvím Armády ČR v Plzni-Líních a Bechyni a letadla Ministerstva vnitra (dále 

jen „MV“) prostřednictvím Policie ČR v Praze a Brně. Dohody s MO a MV nabyly 

účinnosti od 1.1.2017 a každý rok se vyúčtování provádělo na základě písemného 

požadavku příslušných ministerstev adresovaných MZ. Částka byla stanovena dle 

předpokládaného "náletu" letových hodin – smluvně specifikovaný počet hodin. 

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy 

poskytované MO podle Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké 

zdravotnické dopravy uzavřené mezi MO a MZ v listopadu 2016 činilo na rok 2020 

částku ve výši 58 617 000,00 Kč.  

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby poskytované MV dle Dohody  

o zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi MV a MZ v prosinci 

2016, činilo na rok 2020 částku ve výši 53 983 708,88 Kč. 

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby poskytované nestátními provozovateli 

činilo na rok 2020 částku ve výši 304 631 196,48 Kč. 

Od roku 2021 zajišťují 2 stanoviště LVS ZZS letadla státních subjektů: letadla 

Ministerstva obrany (dále jen „MO“) prostřednictvím Armády ČR v Plzni-Líních a letadla 

Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) prostřednictvím Policie ČR v Praze. Dohody s MO  

a MV nabyly účinnosti od 1.1.2021 a každý rok se vyúčtování provádí na základě 

písemného požadavku příslušných ministerstev adresovaných MZ. Částka je stanovena 

dle předpokládaného "náletu" letových hodin – smluvně specifikovaný počet hodin.  

 

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy 

poskytované MO podle Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké 

zdravotnické dopravy uzavřené mezi MO a MZ v prosinci 2020 činilo na rok 2021 částku 

ve výši 24 768 000,00 Kč. 
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Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby poskytované MV dle Dohody  

o zajišťování letecké zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi MV a MZ v prosinci 

2020, činilo na rok 2021 částku ve výši 18 600 984,00 Kč. 

Dalších 8 stanovišť LVS ZZS provozují nestátní provozovatelé DSA a.s. a ATE s.r.o. dle 

výsledků veřejné zakázky realizované na sklonku roku 2019 Ministerstvem zdravotnictví. 

V únoru a březnu 2020 byly podepsány smlouvy na osmileté období od 1. 1. 2021 do  

31. 12. 2028. 

Finanční krytí nákladů letecké záchranné služby poskytované nestátními provozovateli 

činilo na rok 2021 částku ve výši 424 015 882,30 Kč. 

Na rok 2022 je pro odvětví Letecké zdravotnické záchranné služby schválený rozpočet 

445 962 701 Kč a dle dosavadního vývoje se jeví, že bude tato kalkulace dostatečná. 

O rozpočtu na rok 2023 se v souvislostí se zvýšenou inflací a cenami komodit nadále 

jedná. 

 

 

 


