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ABSTRAKT  

Trendem etické výchovy v současné době je prudký nárůst etických kodexů ve 

všech oborech lidské činnosti. Disertační práce je zaměřena na otázku potřebnosti či 

vhodnosti etických kodexů pro zdravotnickou dopravu.  Úvodní teoretická část vymezuje 

okruh profesí zdravotnické dopravy, které jsou předmětem výzkumu. Jsou uvedena 

teoretická etická východiska profesí zdravotnické dopravy. Historická část je zaměřena 

vývoj zdravotnické dopravy s důrazem na etické principy v práci zdravotnických 

dopravních služeb. Je potvrzena teorie, že přímými předchůdci etických kodexů mohou 

být sliby, přísahy, řehole, statuty, instrukce, doporučení a obdobné psané či nepsané 

dokumenty obsahující etické principy, které obsahují výzvy k pomoci bližním a 

požadavky kolegiality, úcty, čestnosti, ctnostného života apod. V práci jsou zmíněny i 

některé etické problémy a dilemata v práci zdravotnické dopravy. Obsahem praktické 

části je výzkumné šetření k otázce vhodnosti či potřebnosti etických kodexů pro 

pracovníky zdravotnické dopravy.  Analýza webových stránek zdravotnických zařízení 

poskytujících služby zdravotnické dopravy a zdravotnických záchranných služeb 

poskytla přehled o veřejně dostupných etických kodexech. Je zpracován přehled výskytu 

profesních etických kodexů, zaměstnaneckých etických kodexů a etických kodexů 

pacientů. Výsledkem je zjištění, že v ČR není žádný veřejně dostupný etický kodex pro 

zdravotnickou dopravu. Tento výsledek potvrdilo i dotazníkové šetření, které bylo 

druhou částí výzkumu.  V kvalitativním výzkumu bylo na základě vyjádření respondentů 

(většinou vedoucích pracovníků) zjištěno, že obecný etický kodex je potřebným 

dokumentem pro práci zdravotnických dopravních služeb, zatímco pro práci 

zdravotnických záchranných služeb je vhodný zvláštní profesní etický kodex.  Jako 

příspěvek pro možnou tvorbu etických kodexů pro jednotlivé segmenty zdravotnické 

dopravy jsou uvedeny základní rysy stávajících etických kodexů, které jsou aplikovány v 

zahraničí.  

KLÍČOVÁ SLOVA: doprava raněných a nemocných, etika,  etika zdravotnická,  historie 

zdravotnické dopravní služby,  kodexy etické,  kodexy etické profesní,  služby 

zdravotnické dopravní, zdravotnická záchranná služba  
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ABSTRACT 

A sharp increase of number of the codes of ethics in all fields of human activity is 

the trend of current ethical education.  

The dissertation is oriented (focuses) on the question of the necessity or the 

suitability of codes of ethics for ambulance services (Emergency Ambulance Services 

and Non-emergency patient transport services).  

The introductory theoretical part defines the range of medical transport 

professions that are the subjects of research. There are introduce the theoretical bases of 

healthcare professions. The historical part of the dissertation is focused on the 

development of  a medical transport with an emphasis on ethical principles in the work 

of emegency and nonemergency ambulance services. The theory that the direct 

precursors of code of ethics can be promises, oaths, orders, statutes, instructions, 

recommendations and similar  written or unwritten documents containing ethical 

principles that include challenges to help others and the demands of collegiallity, 

respect, honesty or virtuous life was confirmed. In the work is also mentions some 

ethical problems and dilemmas in the work in the ambulance services.  

The content of the practical part of dissertation is research study on the question of 

the suitability or necessity of codes of ethics for ambulance services. An analysis of the 

websites of health centres with ambulance services provided an overview of the 

occurences of publicly available codes of ethics  

An overview of the incidences of profession code of ethics , employee code of ethics 

a code of ethics for patients is elaborated. As a result is, there is no publicity available 

codes of ethics for ambulance services in Czech republic.This result was confirmed by 

the questionnaire survey, which was the second part of the research. In qualitative 

research the respondents (mostly executives) stated that the general code of ethics is a 

necessary document for ambulance services, while a special proffesion code of ethics is 

suitable for emergency ambulance services.  

As a contribution to the possible creation of codes of ethics for indiviuals segments 

of ambulance services the basic features of existing codes of ethics that are applied 

abroad are given. 

 

KEY WORDS: ambulance service, code of ethics, code of conduct, emergency ambulance 

service, non-emergency patient transport service, history of the ambulance services 
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1 ÚVOD  
 

V systému poskytování zdravotní péče hraje nezastupitelnou roli zdravotnická 

dopravní služba. Limitujícím faktorem záchrany nemocných a raněných osob je velice 

často zdravotnická doprava pracující v režimu přednemocniční neodkladné péče, tj. 

neodkladné péče poskytované pacientovi na místě vzniku závažného postižení zdraví 

nebo přímého ohrožení života a během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní 

lůžkové péče (1). Důležitými prvky systému poskytování zdravotních služeb jsou rovněž 

doprava raněných a nemocných v režimu sekundárních převozů pacienta a doprava 

nemocných z bydliště do zdravotnického zařízení a zpět (2). 

Lidské chování je při výkonu nejrůznějších profesí či povolání od nepaměti 

upravováno nejrůznějšími, původně nepsanými pravidly. Legislativní úprava těchto 

pravidel umožňuje postihovat odchylky od stanovených norem chování zejména 

uplatňováním široké škály sankcí.  Existují však i pravidla, která sankční ustanovení 

zcela nebo zčásti postrádají. Jedním z nich jsou Etické kodexy.  

Etické kodexy – záchrana, past nebo módní formalita? Tuto otázku pokládá Helena 

Haškovcová ve svém příspěvku k jubileu významného českého filosofa moderní doby 

Jana Sokola. (3) Autorka hodnotí současný stav etických kodexů, definuje některé chyby 

v procesu jejich tvorby a závěrem upozorňuje na nebezpečí, že etický kodex může být 

považován za „pěknou, nutnou a neúčinnou formalitu“ (3, s. 332). Moje předložená práce 

by měla přispět k posouzení vhodnosti či nutnosti etických kodexů pro pracovníky 

zdravotnické dopravy. Další otázkou, která se v souvislosti s etickými kodexy nabízí, je, 

zda jevy jako slušnost, ohleduplnost, citlivost, úcta k druhým apod., které byly dříve 

přirozeným předpokladem výkonu povolání zejména pracovníků pomáhajících profesí, 

musí být dnes deklarovány zvláštním dokumentem. 

V současné době existuje velké množství etických kodexů pro nejrůznější oblasti 

lidské činnosti, pomáhající profese a zejména zdravotnictví nevyjímaje. Profesní etika je 

důležitou součástí výkonu zdravotnického povolání.  

Práce je zaměřena na aplikaci etických kodexů pro kategorii nelékařských 

pracovníků zaměstnaných ve zdravotnické dopravě: 

Řidič zdravotnické dopravní služby (ZDS) 

Řidič-záchranář zdravotnické záchranné služby (příp. přepravy pacienta 

neodkladné péče) (ZZS) 

Řidič vozidla v systému Rendez-vous (RV) 
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Zdravotnický záchranář (ZZ)1, 

a na zjištění, zda existuje zvláštní etický kodex nebo kodexy určené výhradně pro 

nelékařské zdravotnické profese v segmentu zdravotnické dopravy. 

Uvedené profese v systému zdravotnické dopravy se liší zejména náplní práce, 

kvalifikací pracovníků, legislativní úpravou apod. 

Pro účely této práce je použit souhrnný termín zdravotnická doprava pro dopravní 

zdravotnickou službu i zdravotnickou záchrannou službu, resp. přepravu pacientů 

neodkladné péče. Při využití tohoto termínu respektuji zejména historické kořeny 

vzniku a rozvoje dopravy raněných a nemocných. Souhrnnou kategorii „zdravotnická 

doprava“ však již v současné české legislativě nenajdeme.  

Stejně jako v celém odvětví zdravotnictví, i v oblasti zdravotnické dopravy se  

vyskytují etické problémy při činnosti zdravotnických nelékařských profesí (např. 

otázka důstojnosti pacientů, svědomí, informovanosti pacientů, mlčenlivosti, etiky 

týmové práce apod.). Do eticky problematických situací se mnohdy dostávají zejména 

pracovníci záchranných služeb při poskytování přednemocniční neodkladné péče 

(zahájení/ukončení resuscitace, ohrožení zdraví a života při zásahu, účast rodinných 

příslušníků při poskytování zdravotní péče apod.) 

  Text své disertace jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. Teoretická část 

popisuje historii, přehled a analýzu etických kodexů v této oblasti (tedy i kodexů 

některých příbuzných profesí – zdravotničtí záchranáři, hasiči, pohřební služby...). 

Pozornost je věnována i materiálům pocházejícím z období před faktickým uplatněním 

etických kodexů, tj. do poloviny 20. století, a těch, které obsahují etické principy (např. 

řehole, přísahy, sliby organizací a institucí poskytujících některou z forem zdravotnické 

dopravy), proto je součástí práce i kapitola o historii zdravotnické dopravy s ohledem na 

etické kodexy, resp. jejich předchůdce.  

Výzkumná část práce je rozdělena do několika etap. První obsahuje přehled 

dostupných etických kodexů ve zdravotnických zařízeních v České republice, která 

provozují některý z druhů zdravotnické dopravy. Zdrojem je analýza textů internetových 

prezentací zdravotnických zařízení poskytujících některý z druhů zdravotnické dopravy. 

                                                 

 

1
 Autor této práce si je vědom, že základním úkolem práce zdravotnického záchranáře je poskytování 

přednemocniční neodkladné péče. Přesto však v praxi může dojít k situacím, kdy zdravotnický záchranář 

plní některé úkoly zdravotnické dopravy sám, příp. v součinnosti s řidičem v rámci posádky sanitního 

automobilu. Proto je práce zaměřena i na některá etická témata této oblasti. 
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Další částí je dotazníkové šetření, využívající adresné informace z uvedené analýzy. 

Respondenti odpovídali na otázky zavedení a vhodnosti etických kodexů, příp. zvláštních 

etických kodexů pro pracovníky ve zdravotnické dopravě.    

Kvalitativní výzkum provedený s respondenty z řad pracovníků nelékařských 

zdravotnických profesí v dopravě byl zaměřen na otázku potřeby obecných či zvláštních 

etických kodexů pro jednotlivé profese zdravotnické dopravy. 

Poslední částí praktické části je analýza dostupných etických kodexů. 

 

Téma předkládané práce jsem zvolil zejména vzhledem ke svému dlouhodobému 

zájmu o historii zdravotnických dopravních služeb, kterou se mně podařilo částečně 

promítnout i do profesního života. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 NELÉKAŘŠTÍ PRACOVNÍCI ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVY 

Nelékařského zdravotnického pracovníka je možné nalézt v různých druzích 

sanitních vozidel:  

Sanitní vozidla třídy A jsou určena pro přepravu pacientů mezi zdravotnickými 

zařízeními, orgánů určených k transplantaci nebo pacientů do místa z bydliště do 

zdravotnického zařízení. Nejčastěji sanitku třídy A využívá zdravotnická dopravní služba 

(ZDS). Posádku většinou tvoří řidič, zřídka i pomocník řidiče.  

 

 

Obr. č. 1    Sanitní  automobil  třídy  A 

 

Zdravotnická záchranná služba (ZZS), příp. Zdravotnická zařízení přepravy 

pacientů neodkladné péče využívají sanitních automobilů třídy B. Úkolem zajištění 

přednemocniční péče je např. urychlený převoz zraněného pacienta či pacienta s akutní 

chorobou do nemocnice. V případě výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby 

tzv. Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) tvoří posádku řidič-záchranář a zdravotnický 

záchranář. Součástí tříčlenné výjezdové skupiny Rychlá lékařská pomoc (RLP) je i lékař.  

Principem víceúrovňového setkávacího systému – „Rendez-vous“ (RV) je setkání dvou 

výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby namístě zásahu: Rychlé zdravotnické 

pomoci (RZP) a Rendez-vous (RV) s lékařem a řidičem-záchranářem. O nasazení vozidla 

RV s lékařem rozhoduje dispečer zdravotnické záchranné služby. 
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Obr. č. 2    Vozidlo Rendez-vous a sanitní automobil třídy B 

 
Vzhledem k tématu předkládané práce, která je zaměřena na nelékařské 

zdravotnické pracovníky je třeba připomenout slova prezidentky Komory záchranářů 

ZZS ČR: „Podle statistik Asociace zdravotnických záchranných služeb ošetřili v roce 2014 

téměř milion pacientů. Posádky jen se záchranářem a řidičem ošetřily 66,5% všech 

pacientů ošetřených zdravotnickou záchrannou službou. Zdravotnický záchranář je 

plnohodnotným členem posádky a systému přednemocniční péče v ČR a musí poskytnout 

adekvátní neodkladnou přednemocniční pomoc stejně jako lékař, včetně život 

zachraňujících výkonů“(4). 

Mobilní jednotka intenzivní péče - sanitní  vůz třídy C, je plně vybavený sanitní 

vůz, který může poskytnout akutní ošetření na místě a následný převoz do nemocnice 

(5). 

 

Obr. č. 3    Mobilní  jednotka intenzivní péče 

 

http://zakrasnejsivimperk.cz/wp-content/uploads/2015/02/sanitky.jpg
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V České republice je výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného 

odborného pracovníka dán splněním požadavků daných legislativním předpisem - 

Zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických  povoláních) (6). 

V zahraničí jsou dopravní zdravotnické služby poskytované stejně jako v České 

republice specializovanými firmami zajišťujícími přepravu pacientů v režimu 

přednemocniční péče či dopravu pacientů z místa bydliště do zdravotnického 

zařízení a zpět. Na rozdíl od tuzemska se v zahraničí podílí na dopravě pacientů i 

další subjekty – jednotky hasičských sborů či policie, v některých případech dokonce 

i pohřební služby (7). 

Zdravotnické dopravní služby patří mezi významné poskytovatele zdravotních 

služeb. Podle statistického zjištění Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) v roce 2016 

převezly zdravotnické dopravní služby v České republice celkem 3 350 826 pacientů, což 

bylo 3 167 pacientů na 10 000 obyvatel. V provozu bylo více 2 000 sanitních vozů (8).2   

 

2.2 ETIKA  

„Medicína jako pomoc bližním ze své podstaty etiku potřebuje, je to její základní 

stavební kámen v okamžicích úspěchu i neúspěchu.“  

                                         Jan Žaloudík (9, s. 36) 

 
Co je správné, co je špatné? Jak jednat? Jak se chovat? Jak dosáhnout dobra? Co je 

spravedlivé? Existují mravní hodnoty nezbytné pro život člověka?  Máme se snažit o 

blaho své či ostatních? Jak se zachovat v dané situaci? To jsou otázky, které lidstvo 

provází od dosažení schopnosti hodnotit své počínání. Odpověď na tyto a podobné 

otázky se snaží poskytnout etika.  

Většina definic se shoduje v charakterizování etiky jako vědní disciplíny, jejímž 

předmětem je mravnost. „Etika se pojímá nejčastěji jako termín, který slouží k označení 

vědní disciplíny, která se věnuje studiu mravního chování, mravních hodnot, mravního 

                                                 

 

2
 Uvedená data vycházejí ze statistického zjišťování ÚZIS. Výkaz o provozu zdravotnické dopravní 

služby neodevzdalo 29,7% zpravodajských jednotek, takže skutečná data budou vyšší. 
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cítění, mravního rozhodování a podobně. Čili morálka, mravnost a obecně morální jevy 

vůbec poté tvoří předmět výzkumu etiky jako vědy. Etika jako věda o morálce nám 

představuje teoretickou disciplínu, ale morálka samotná tvoří zvláštní stránku lidského 

rozhodování a jednání” (10, s. 4). V definicích, které charakterizují etiky, se často 

vyskytuje i výraz morálka (z latinského mós – zvyk, obyčej, ale také osobní způsob života 

a mravní chování jednotlivce) (11). Morálka je soustava pravidel, hodnot a mravních citů 

lidského jednání. Základem morálky je přirozený zákon morálky, podle kterého se 

člověk chová v souladu se svou přirozeností (12, s. 40). Tato pravidla jsou rozšiřována 

výchovou, vzděláváním a životní empirií. Morálku považuje za předmět etiky i Jiří 

Jankovský: „Etika je filosofickou vědu o správném způsobu života, vycházející z 

racionálních přístupů a snaží se nalézt, popřípadě i zdůvodnit, společné a obecné základy, 

na nichž morálka (předmět etiky) stojí“ (13, s. 22). Význam etiky pro lidské rozhodování 

vyzdvihuje i Mel Thompson: „Etika se zabývá tím, co je správné a co nesprávné; zkoumá 

mravní rozhodnutí lidí a způsoby, kterými se je snaží odůvodnit. Etika je rozsáhlý předmět. 

Není snad oblasti života, do níž mravní rozhodování nějak nezasahuje, a stejně neexistuje 

oblast života, ve které by se etika nedala uplatnit“ (14, s. 11). 

Frekventované je i označení etiky „za disciplínu praktické filozofie, která se zabývá 

teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, 

kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z 

hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika 

snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku 

zdůvodnit“ (9, s. 35). Etika se stává filosofickou reflexí morálky. Odpovědnost za učiněná 

rozhodnutí a jejich důsledky a svědomí jsou důležitým faktorem, který provází etiku:  

„Zodpovědné a etické jednání je a bude vždy vysoce náročné, protože vnímavá mysl si 

uvědomuje, že ji nikdy nevysvobodí z trvalého etického dilematu mezi tím, co jest a tím, 

co být má, nebo by mělo být a mohlo být“ (15, s. 11). Individuální přístup a volbu řešení 

zdůrazňuje v definici etiky Arthur Rich: ,,Etika (jako vědní disciplína) se snaží o hledání a 

nalezení správného jednání; snaží se o nalezení toho, co máme činit na základě svého 

rozumového vhledu a tedy v souladu se svým myšlením.“  Obdobný přístup uvádí i 

Samuel Gregg: „Etika se v nejširším chápání vymezuje jako filozofická vědní disciplína o 

dobrovolném lidském jednání a chování s cílem stanovit, které lidské aktivity jsou dobré, 

správné a měly by být realizované a které jsou špatné a nesprávné a neměly by se objevovat 

v lidském jednání“ (16, s. 20).   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_v%C5%AFle
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Marek Vácha považuje etiku za jednu ze tří disciplín filosofie, „která se zabývá 

otázkou, jak žít správný a zdařilý život“ (17, s. 15). Etiku dává i do souvislosti 

s  přírodními vědami: „Zjednodušeně je možno říct, že přírodní vědy zkoumají, co jest, etika 

zkoumá, co by mělo být, jaký způsob jednání je správný. Věda tedy zkoumá neměnné, etika 

zkoumá naopak to, co by mohlo být i jinak  (17, s. 15). 

V souvislosti s obecnou etikou zdůrazňuje Jan Payne význam svobodné vůle a 

rovnosti: „Etika je určitý hodnotový systém zahrnující veškerou lidskou zkušenost. 

Zobecnění zkušenosti udává, co má být či být uděláno. Součástí systému je předpoklad 

rovnosti a svobodné vůle všech osob v systému, schopných nést důsledky jednání“ (18, s. 

74). 

Etiku lze charakterizovat s využitím různých kritérií. Mel Thomson rozděluje etiku 

do čtyř oblastí z hlediska přístupu: 

- deskriptivní etika – věda o morálce, obsahuje historii, sociologii a psychologii 

morálky, pouze popisuje mravní jednání a hodnoty, normách, kodexech a 

principech, hledá odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli a snaží se 

najít zdůvodnění. Zabývá se otázkami povinností, „co by člověk měl dělat“,  

- normativní etika – zkoumá normy a pravidla, kterými se řídí lidé při svém 

rozhodování  

- metaetika - zkoumá jazyk etiky logicky a lingvisticky, snaží se zjistit, co lidé svými 

výroky míní,  

- aplikovaná etika – zaměřená zejména na konkrétní praktické otázky týkající se 

konkrétních etických rozhodnutí (14, s. 11-13). 

V posledních třiceti letech význam aplikovaných etik vzrůstá. Za aplikovanou etiku 

je považována např. lékařská etika, bioetika, obchodní etika, právní etika, novinářská 

etika, či etika životního prostředí. 

 
S ohledem na zaměření této práce je třeba věnovat pozornost normativní etice. 

Podle Mela Thompsona se normativní etika zaměřuje na normy chování, na jejichž 

základě lidé odlišují správné od nesprávného“, (14, s. 12) a charakterizuje její předmět: 

„Etika se zabývá normami lidského chování, rozhodnutími, která lidé činí, a způsoby, jimiž 

svou volbu odůvodňují“ (14, s. 27). Velký sociologický slovník pod heslem „normativní 

etika“ uvádí: „Normativní etika je součást etiky zkoumající obecné zásady, principy a 

normy morálního jednání. Od vzniku etiky jako disciplíny je nositelem její praktické intence 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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a tvoří její vlastní jádro. Normativní etika zjednodušeně hledá odpovědi na to, zda je nějaké 

jednání morálně správné či nikoli“ (19). 

Etické kodexy je možné považovat za dokumentární výstup normativní etiky, často 

ve formě kategorických norem.   

Zásadní význam etiky pro medicínu vyjadřují slova Miloše Mácy a Radka Ptáčka: 

„Etika v medicíně není pouze filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo 

morálně relevantní jednání, ale představuje doslova praktický a velice reálný aspekt 

v podstatě veškerého rozhodování a činnosti v medicíně“ (20, s. 76).   

 

2.2.1  PROFESNÍ ETIKA 

Téma předkládané práce úzce souvisí s kategorií profesní etika. Helena Janotová 

definuje profesní etiku jako „jednu ze součástí aplikované etiky, která reflektuje etické 

aspekty pohledů a problémů vznikajících v rámci určitých povolání. Profesní etika se 

věnuje etickým normám a hodnotám a též povinnosti jejich dodržování v konkrétní 

profesi“ (21, s. 17). Zuzana Herzogová vidí profesní etiku jako „kritickou teoretickou 

reflexi profesní morálky“ (22, s. 52). 

 

2.2.2  PODNIKATELSKÁ ETIKA 

„Podnikatelská etika se snaží o aplikaci našich představ toho, co považujeme za 

dobré a správné v oblasti podnikání.“ 

                 Petr Čaník  (23, s.  33) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho subjektů, poskytujících zdravotnické služby 

v segmentu zdravotnické dopravy jsou podnikající právnické či fyzické osoby, je vhodné 

zmínit se i o podnikatelské etice.  

Zuzana Herzogová klade otázku, zda podnikání může mít morální dimenzi, neboť 

jeho základním motivem je snaha po dosažení, zajištění a udržení příjmů, na druhé 

straně však jako morální jednání jsou označována jednání, kdy podnikatelský subjekt 

nepovyšuje své zájmy nad zájmy ostatních. Soulad těchto tendencí je zdánlivě nereálný. 

Zásadní je otázka, „kde končí soukromý zájem a kde by měla začínat povinnost vůči 

druhým“ (22, s. 55, 59). Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Část manažerů se 

domnívá, že zachovávání etických principů přináší zhoršení konkurenceschopnosti a 

oslabuje postavení podniku na trhu. Oproti tomuto pohledu existuje názor, že etické 
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chování podniku pomáhá udržovat korektní vztahy mezi podnikatelskými subjekty, a je 

dlouhodobě pro firmu významným přínosem a může dokonce přinést i konkurenční 

výhodu (24). 

I podnikání v oblasti zdravotnické dopravy přináší některá etická pochybení. 

Příkladem neetických praktik může být situace, kdy si jednotlivé zdravotnické služby 

působící v regionu „kradou pacienty“ (25), (26). Dalším negativním příkladem je situace, 

kdy jsou pacienti nákladnější z hlediska léčby přímo dopravováni do městských či 

státních nemocnic, příp. transportováni ze soukromých zdravotnických zařízení do 

zařízení státních či městských (27, s. 789-795). 

 
2.3  ETICKÉ KODEXY 

„Pokud by /od etických kodexů/ někdo čekal, že vyškolení zaměstnanci už nebudou 

podvádět, může být zklamán, jak správně soudí kritici. Jejich účel však může být i 

skromnější a realističtější: prostě připomenout, kde a jak se (ne)mravnost v jejich činnosti 

konkrétně projevuje a že něco jako morálka nebo etika se sice nedá prokázat ani měřit a 

vážit, přece však v člověku a ve společnosti významně působí a někdy dokonce ovlivňuje i 

měřitelné ukazatele.“     

                              Jan Sokol (28, s. 233) 

                                                                                                                     
V praxi neexistuje jednotná definice etického kodexu. Jan Váchal a Marek Vochozka 

definují etické kodexy jako podzákonné předpisy: „a jako takové jsou dobrovolně 

konsensuálně přijaty v institucích u řady povolání. Ustanovení etických kodexů slouží 

k prosazování etického chování a rozhodování, též k pomoci zlepšovat celkové prostředí 

v rámci dané firmy. Obecně představují zdánlivě samozřejmé požadavky, chování, jimiž 

se zaměstnanci různých profesí mají závazně řídit a které vymezují a upravují vztahy 

mezi členy určité komunity“ (29, s. 646).  Andragogický slovník uvádí pod heslem etický 

kodex: „Etický kodex organizace vymezuje standardy profesionálního (žádoucího) jednání 

a chování pracovníků. Etický kodex slouží k prosazování etického chování, pravidel a 

rozhodování, a tak pomáhá zlepšovat vnější i vnitřní prostředí podniku, institucí škol, 

vědeckých společností aj.“ (30, s. 95). 

Ve Spojených státech amerických je dokonce etický kodex definován 

v legislativním předpisu. Zákon Sarbanes-Oxley z roku 2002 (SOX) ukládá veřejným 

společnostem sdělit, zda přijaly etický kodex nebo kodex chování. V případech, kdy 



19 

 

k přijetí kodexu nedošlo, jsou společnosti povinny sdělit důvod, proč se tak nestalo. 

Pravidla SOX vstoupila v platnost v lednu 2003. Etický kodex je v tomto zákonu 

definován jako soubor psaných norem, které jsou přiměřeně zvoleny tak, aby odradily 

porušování zákonů a podporovaly:  

- „čestné a etické chování, včetně etického vypořádání skutečných či zdánlivých střetů 

zájmů mezi osobními a profesionálními vztahy;  

- úplné, poctivé, přesné, včasné a srozumitelné údaje ve zprávách a dokumentech 

společností;  

- soulad s příslušnými zákony a předpisy;  

- okamžité vnitřní šetření osob v případech porušení kodexu 

- zodpovědnost za dodržování kodexu“ (31, hlava 406). 

 

2.3.1 HISTORIE ETICKÝCH KODEXŮ  

Snaha o dobro a mravné jednání dala vznik kodifikaci pravidel jednání a chování. 

Principy takových kodexů jsou více či méně stanoveny hodnotami daného období, jimiž 

byly např. úroveň poznání, náboženství, společenské uspořádání, světový názor apod. Ve 

starém Řecku byly základem mravnosti ctnosti (moudrost, statečnost, spravedlnost, 

uměřenost). Pro judaismus, později pro křesťanství, bylo základním etickým kodexem 

Desatero božích přikázání. Podstatou náboženské etiky je vděčnost k Bohu, jejím 

výrazem pak plnění povinností z lásky k Bohu (32, s. 22).  

Jedním z prvních dokumentů, které je možné označit jako etický kodex, nebo 

alespoň dokument obsahující charakteristické prvky etického kodexu, je Desatero božích 

přikázání. Desatero je typickým představitelem etiky heteronomní, v níž jsou etické 

zásady stanovené vyšší autoritou, např. Bohem. V případech, kdy jsou zásady dané 

člověkem (příp. organizací nebo společností), hovoříme o etice autonomního typu. 

Desatero je možné rozdělit na dvě části, prvních pět přikázání je zaměřeno na vztah 

člověka k Bohu, ostatní pak řeší vztahy mezi lidmi.  

Mravní normy, uspořádané do formy kodexů, jsou charakteristické i pro další 

náboženské systémy: Tóra a Talmud – judaismus, Korán – islám, Dhammapadam (Cesta 

k pravdě) – buddhismus, Bhagavadgíta (Zpěv Vznešeného) – hinduismus, Tao te ting – 

taoismus. 

Etická ustanovení se objevovala od středověku i v cechovních pravidlech. Vedle 

profesních pravidel (např. kontrola kvality, stanovení cen, ochrana před nekalou soutěží 
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apod.) obsahovala i předpisy určující chování členů cechu mezi sebou i vůči veřejnosti 

(33, s. 184). Porušení cechovních pravidel a následně i poškození dobrého jména cechu 

přinášelo tvrdé sankce – odebrání cechovních práv, a ve svém důsledku i ukončení 

podnikání (21, s. 16).  Uchazeč o členství v cechu musel doložit mj. i tzv. list řádného na 

svět zplození, který potvrzoval jeho manželský původ, a list zachovací, dokládající jeho 

náležité chování (34, s. 200-202).  S určitou nadsázkou je možné v cechovních statutech 

spatřovat prvky profesních etických kodexů.  

Mezi středověké „etické“ kodexy lze jistě zařadit i mravní normy mnišských řádů 

(35, s. 98-100). 

 

2.3.2  DRUHY ETICKÝCH KODEXŮ 

2.3.2.1  ETICKÉ KODEXY PODLE  SUBJEKTU URČENÍ  

Kategorizaci etických kodexů je možné provést podle různých kritérií. Helena 

Janotová používá jako třídící princip stanovení subjektu, pro který je etický kodex určen: 

Profesní kodexy (lékařský, právnický…) 

Odvětvové kodexy (bankovní, reklamní…) 

Podnikové kodexy (určené pro daný podnik) (21, s. 20). 

Dalším druhem mohou být kodexy dobrovolných sdružení či asociací. 

PROFESNÍ ETICKÝ KODEX 

Profesní etika je na rozdíl od etiky obecné detailně zaměřena na profesi a etické 

aspekty výkonu profese (36). Jiří Bláha a Zdenek Dytrt považují profesní etický kodex za: 

„shrnutí morálních požadavků jednotlivých povolání“ (35, s. 99). Profesní etický kodex 

má regulační účinek, podle předepsaných vzorů koriguje jednání a chování členů mezi 

sebou i vůči vnějším subjektům. Ernest Greenwood považuje etický kodex za jeden 

z atributů profese (37). V některých kodexech mohou být nejen požadavky na odbornost 

spojené s výkonem povolání, ale i na obecné morální zásady. Např. kodex manažerské 

profese Chartered Management Institut, který určuje profesní standardy svých členů, 

v preambuli uvádí: „Jako člen musíte ve svých manažerských aktivitách demonstrovat 

vysoké standardy profesionálního chování, schopností, úsudku a poctivosti. Rovněž se 

očekává, že se budete projevovat jako čestný, bezúhonný, slušný a spravedlivý jedinec.“ (38 

s. 21)) Maxim  Tomoszek poukazuje na rozdíl mezi profesní etikou a obecnou morálkou: 

„Obecná morálka představuje všeobecný společenský normativní systém, odlišný od práva, 
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který hodnotí jako morální či nemorální všechny aspekty lidského chování. Profesní etika je 

úzce specializovaná jen na určitou profesi a její etické aspekty“ (36). 

Zuzana Herzogová považuje profesně etický kodex za „výraz hrdosti na určité 

povolání“ (22, s. 53). 

V Protikorupčním programu Psychiatrické nemocnice Bohnice jsou profesní 

kodexy definovány jako nástroje vytváření protikorupčního klimatu, které: „stanovují 

chování a povinnosti zaměstnanců, které nevyplývají ze zákona či interních předpisů, ale 

definují a propagují čestné a etické jednání a definují jednání nežádoucí, upravují postup 

a jednání zaměstnanců v oblasti výskytu korupce či podezření na korupční jednání (39, 

s. 4).3 

Podle Jána Vajdy spočívá význam etických kodexů „v regulaci vztahů nositelů 

profese k těm, kteří se stávají objektem dané profese i v regulaci vztahů mezi členy 

profese“ (40, s. 189). 

V této souvislosti upozorňuje Helena Haškovcová na nárůst etických kodexů. Etické 

kodexy, které byly nejdříve formulovány pro pomáhající profese, resp. lékaře, byly 

postupně doplněny o etické kodexy policie, armády, politických stran či podnikatelských 

subjektů (41, s. 70-71). 

ODVĚTVOVÝ ETICKÝ KODEX 

Odvětvové etické kodexy jsou zpracovány jako doporučení pro způsob výkonu 

práce v určitém odvětví.  Tvůrci kodexů mohou být nevládní odvětvové organizace, ale i 

úřední instituce (38, s. 23). Důležitost dodržování odvětvového etického kodexu např. 

pro stavebnictví, obchod, finančnictví nebo pojišťovnictví vyzdvihuje Daniela Kollárová: 

„Jestliže všechny organizace daného odvětví dodržují etický kodex, žádná z nich není 

vystavena nebezpečí ekonomického poškození“(42). Právě požadavek „respektování 

pravidel etiky v konkurenčním boji“ považuje Anna Remišová za jeden z motivů pro 

vytvoření odvětvového etického kodexu. Dalším výhodu odvětvového etického kodexu 

vidí ve vytváření dobrého jména celého odvětví (43, s. 208). Dodržování principů 

obsažených v odvětvových etických kodexech by mělo přispět i k eliminaci 

                                                 

 

3
 V uvedeném případě by podle názoru autora práce bylo vhodnější označit zmíněný etický kodex spíše 

jako etický kodex zaměstnanecký (firemní). Pro obecnou definici etického kodexu však věnuje oprávněný 

důraz na etický kodex jako protikorupční nástroj. 
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konkurenčních výhod získaných např. korupčním jednáním, klamavou reklamou, 

pomluvou konkurenční firmy apod.  

Odvětvové etické kodexy mohou být i zdrojem pro postup v případě porušení 

principů uvedených v odvětvovém etickém kodexu. O možných sankcích rozhoduje 

vrcholový orgán profesní organizace, příp. zvláštní orgán asociace zřízený k tomuto 

účelu (44, s. 45). 

 
PODNIKOVÝ ETICKÝ KODEX 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina zdravotnických dopravních služeb a dokonce i 

některé zdravotnické záchranné služby jsou soukromými firmami, je předkládaná práce 

orientována výrazně i na podnikové (firemní) etické kodexy. 4 Působnost privátních 

podnikatelských subjektů není omezena jen na segment zdravotnické dopravy, 

v současné době je možné je nalézt téměř ve všech odvětvích zdravotnictví.  

„Podnikový etický kodex je nástrojem, který pomáhá zajišťovat, aby každodenní 

aktivity podniku (profesního sdružení, asociace firem atd.) a jednání všech jeho 

zaměstnanců (členů) odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních 

pravidel, které vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard 

profesionálního jednání. Ustanovení etického kodexu slouží k prosazování etického 

chování a rozhodování a pomáhají tak zlepšovat celkové prostředí v rámci podniku 

(odvětví) a tím i celé podnikatelské prostředí“, definuje důležitý nástroj podnikového 

řízení Libor Friedel (45).  

Podnikový etický kodex je určen pro všechny zaměstnance podniku nebo pouze 

jejich část zajišťující určitý technologický celek. Jiří Bláha uvádí, že např. ve firmě Ford 

existují etické kodexy pro členy představenstva či řídící finanční pracovníky (35, s. 99). 

V souvislosti s firemními etickými kodexy je oprávněné uvést výsledky výzkumu, 

který provedla firma GfK v roce 2005 pro Transparency International. Tématem 

výzkumu bylo srovnání dodržování etických principů u českých a britských firem 

působících na českém trhu: „59,1 % českých (150 z 254 firem) a 82,1 % britských firem 

má zaveden nějaký vnitřní etický předpis. S tímto předpisem je seznámena většina 

zaměstnanců a je jimi vnímán jako srozumitelný. U dvou pětin (44 %) z těchto 150 firem 

má etický kodex nepsanou podobu a téměř dvě pětiny (37,3 %) ze 150 firem mají etický 

                                                 

 

4 Největší evropská záchranná služba, skupina Falck, je soukromou společností, poskytující své služby 
ve 22 zemích po celém světě. (555) 
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kodex jako součást vnitřních směrnic. Psané etické předpisy má jedna čtvrtina (24,7 %) 

z těchto firem. Jiné formy etických předpisů mají ve 4,7 % firem“ (46, s. 12). Z uvedeného 

výzkumu dále vyplývá, že ze 150 firem 24,7 % vlastní písemný etický kodex; ve 44 % 

firem jsou respektována nepsaná etická pravidla a u 37,3 % firem existuje etický kodex 

jako součást vnitřních směrnic (46, s. 21). 

Ve zdravotnictví jsou aplikovány vedle profesních etických kodexů rovněž i firemní 

(podnikové) etické kodexy. Úlohou firemních etických kodexů je mj. usnadnit 

zaměstnancům řešení etických dilemat či problémů, vznikajících při výkonu povolání ve 

firmě.  James Donelly, James Gibson a John Ivancevich specifikují oblasti působení 

etického kodexu při řešení např. konfliktu zájmů, přijímání darů, sexuálního obtěžování, 

rovnocenných práv zaměstnanců, bezpečnosti práce, péče o zdraví zaměstnanců nebo 

zájmů akcionářů (48, s. 148-149).   

Vedle podnikového etického kodexu či firemního kréda mohou firmy své etické 

principy vyjádřit i v jiných dokumentech: kodexu shody či kodexu konsensu (compliance 

code) nebo formálním prohlášení managementu (management philosophy statement), 

doplňují výčet Jiří Bláha a Zdenek Dytrt (35, s. 100).  

Součástí podnikového kodexu mohou být i případné sankce pro zaměstnance 

porušující ustanovení kodexu.  

 

2.3.2.2  ETICKÉ KODEXY PODLE OBSAHU 

Jednotný vzor pro podnikový nebo institucionání etický kodex neexistuje.  Jedním 

z etiků, kteří předložili svůj návrh kodexu vhodného pro uvedené subjekty je Gerhard 

Zech.  Etický kodex by měl podle jeho představy obsahovat: 

1. Formální základy – kodex by měl vycházet ze základní myšlenky „Máme konat dobro a 

zlu máme bránit“. 

2. V každém profesním kodexu by měly být vyjádřeny profesní cíle, které jsou v souladu 

s obecným dobrem, zejména s hodnotami života a hodnotami povolání. 

3. Etický kodex by měl vyjadřovat podporu hodnotám života i hodnotám profese. 

4. Při výkonu povolání má být respektována zásada „neškodit ostatním“. 

5. Etický kodex nadřazuje hodnoty života hodnotám povolání. 

6. V etickém kodexu je jednoznačně vyjádřena odpovědnost každého jednotlivce vůči 

nadřízeným i celé společnosti. 
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7. Profesní etický kodex musí být ve svých ustanoveních formulován jasně a 

srozumitelně a jednoznačně  (22, s. 74-75). 

8. Zuzana Hercogová připomíná, že požadavky obsažené v kodexech jsou formulovány 

přísněji, než formulace pro běžnou populaci: „Zatímco obecně platí, že „co není 

zákonem zakázáno, je dovoleno“, na některé profese jsou kladeny vyšší nároky, než 

jenom neporušování zákona“ (22, s. 74). 

Helena Putnová a Pavel Seknička diferencují etické kodexy podle obsahu a použití. 

Uvádí tři typy: 

Aspirační kodex -  představuje především stanovení základních idejí, zásad a 

principů, tyto typy kodexů mají formu deklarace hodnot.  

Výchovný kodex - je zpracován jako metodické vodítko řešení etických problémů a 

dilemat, s kterými se uživatelé kodexu setkávají v praxi. Obsahuje velké množství 

normativních ustanovení, jež jsou většinou doplněna podrobným komentářem.  

Regulační kodex - zahrnuje soubor podrobně rozpracovaných pravidel a principů 

etického řízení  (48, s. 78). 

V praxi je možné nalézt kombinace těchto forem uvedených obsahů. A podle Jiřího 

Kánského je dokonce nezbytné, aby etický kodex obsahoval současně tři aspekty: 

regulační (soubor norem, které vyjadřují doporučení či zákaz určitého typu jednání), 

aspirační (prezentují aspirace profese či podnikatelského subjektu) i výchovný aspekt 

motivující k jednání v souladu s požadovanými hodnotami (49, s. 14). 

 

2.3.2.3  ETICKÉ KODEXY PODLE FORMY 

Vedle obvyklých etických kodexů jsou za obdobné dokumenty považovány i 

firemní krédo a deklarace hodnot. Literatura uvádí i možnosti nepsaných etických 

kodexů, které jsou uplatňovány zejména u menších firem.  

 
FIREMNÍ KRÉDO 

Anna Putnová a Pavel Seknička charakterizují firemní krédo jako formu etického 

kodexu, který stanovuje etickou odpovědnost vůči zainteresovaným stranám. Úroveň 

firemního kréda je měřítkem vyspělosti nejen podnikové kultury firmy, ale i kvality 

firemní komunikace. Firemní krédo většinou v krátké podobě formuluje etická 

stanoviska firmy (48, s. 76). Za první firemní krédo bývá považován text americké firmy 

J.C.Penney Comp., která v roce 1913 vyhlásila základní kodex obchodního postupu, 
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obsahující sedm zásad strategie podnikání. Poslední zásadou, kterou je možné jistě 

označit jako etické prohlášení je:  „Každý svůj postup, metodu či akci musíme posuzovat 

podle toho, je-li v souladu s tím, co je správné a spravedlivé“ (50). Jako příklad firemního 

kréda bývá často uváděn dokument firmy Johnson & Johnson, sepsaný v roce 1945 

Robertem Woodem Johnsonem. V textu vyjádřil základní princip odpovědnosti vůči 

zákazníkům, zaměstnancům i akcionářům (51). 

Slogany vyjadřující firemní krédo se vyskytují i v českých firmách – např. soukromá 

vinařská firma Hruška svoji snahu o deklaraci kvality vyjadřuje takto: „Víno, které 

chutná“ nebo „Služby, které Vám nenabídne každý“ (52). I ve zdravotnictví je možné se 

setkat s firemními krédy, např. „Žijeme pro Vaše zdraví“ (53). V internetové prezentaci 

hořické nemocnice je možné nalézt její krédo: „Krédem našeho zařízení je bezpečnost 

a kvalita poskytované péče a respektování etických principů ze strany všech 

zaměstnanců, při zachování priority efektivnosti, účelnosti a bezpečnosti lékařské 

a ošetřovatelské péče s minimalizací rizikových projevů“ (54). Vyhlášení obdobného 

typu uvádí na svých webových stránkách i slovenský provozovatel nemocnic a poliklinik 

Svet zdravia: „Najväčšou hodnotou je zdravie našich pacientov“ (55).  

 

DEKLARACE HODNOT  

je jedním z podnikových (firemních) etických kodexů, ve kterých jsou vyjádřeny 

klíčové hodnoty používané v podnikatelské činnosti. Jedná se zejména o vztah ke kvalitě 

výrobků a služeb, spokojenosti a bezpečí zákazníků, zaměstnancům apod. Deklarace 

hodnot je odrazem podnikatelské filozofie firmy, výrazem vize (48, s. 76).  

 
PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ 

Obdobným dokumentem je i Prohlášení o poslání (Mission Statement). Příkladem 

může být Prohlášení o hodnotách torontské policie (která je mj. i poskytovatelem 

záchranné služby), ve kterém jsou uvedeny základní hodnoty jako poctivost, 

spravedlnost, čestnost, důvěryhodnost, týmová práce, respekt apod (56). 

 
ETICKÝ KODEX 

Etický kodex je podrobným vyjádřením etických hodnot organizace či podniku. 

Texty mající charakter etického kodexu se nemusí vždy takto nazývat. V praxi je možné 

nalézt označení Etická politika (Ethics Policy), Kodex chování (Code of Conduct), Etické 

stanovisko (Statement of Ethics), Etická pravidla (Ethics Rules) apod.  
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2.3.2.4  ETICKÉ KODEXY PODLE  ZPŮSOBU ZVEŘEJNĚNÍ 

Etické kodexy mohou být zpřístupněny v písemné formě, jako samostatné 

dokumenty nebo součást souboru dokumentů vypovídajících o etické orientaci 

zpracovatele – firmy, asociace, profesní organizace apod. Na rozdíl od formálních 

etických kodexů mohou být v praxi využity i kodexy neformální, nepsané, vycházející ze 

zkušeností pracovního kolektivu, nápodobou „etických vzorů“. Podle Mirky Nečasové je 

nepsaný etický kodex vyjádřením neformálního porozumění (57, s. 65). Nepsané etické 

kodexy mohou být vyjádřeny jako logo, slogan či heslo.   Anna Remišová uvádí jako 

příklad nepsaného etického kodexu Baťův slogan „Náš zákazník, náš pán.“, formulující 

úsilí firmy dělat vše s ohledem na zákazníka (43, s. 227-228). 

 

2.3.2.5  DOSTUPNOST ETICKÝCH KODEXŮ 

Etické kodexy mohou být dostupné široké veřejnosti prostřednictvím 

internetových prezentací, publikací nejrůznějšího druhu, propagačních materiálů, 

plakátů, posterů a podobných materiálů. 

Některé etické kodexy jsou však přístupné pouze omezenému okruhu uživatelů, 

např. jen v rámci instituce, firmy (např. jako součást vnitřních směrnic) či profese. Podle 

P. Hradilové existuje rozdíl mezi přístupem k etickým kodexům ve Spojených státech 

amerických a v Evropě. Zatímco v USA je obvyklé, že etické kodexy jsou běžně 

zveřejňované (čímž plní mj. funkci marketingového nástroje), v západní Evropě jsou 

zejména firemní etické kodexy v některých případech dostupné pouze zaměstnancům.  

Obdobný rozdíl vyslovuje i studie Transparency International Slovakia „Podnikanie 

versus korupcia.“ Jedním z důvodů snížené přístupnosti může být i obava ze zveřejnění  

(58). 

 

2.3.3  ETICKÝ KODEX A PRÁVO  

Problematika vztahu etiky a práva je prezentována širokým spektrem názorů. 

Často bývá citován výrok rakouského právníka Georga  Jellineka (1886-1949), že právo 

je minimum morálky. Morální principy jsou obsaženy v etických kodexech. Otázce 

vztahu etických a právních norem se věnují i Radek Ptáček a Miloš Máca: „Každá etická 

norma je rovněž do jisté míry normou právní, je-li nějakým způsobem kodifikovaná, a to i 
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přesto, že právo má s etikou v pravém smyslu málo společného. Je však obtížné přesně 

pojem etické normy definovat a odlišit od právních norem, které v sobě etický prvek 

neobsahují” (20, s. 79).  

K rozdílu mezi etikou a právem se vyjadřuje i Ivan Šroněk: „Právo upravuje to, co 

zákonodárce považuje v dané době za správné nebo nesprávné, a na území státu vytváří 

jeden soubor pravidel, platný pro všechny. Zakotvuje právně pouze ty požadavky, u 

nichž je zapotřebí, aby jejich dodržování zabezpečovala autorita státu – při jejich 

porušení sahá stát k sankcím. Právo je univerzální, obecné a nemůže postihovat všechny 

situace, které se v praxi mohou vyskytovat. Je proto nezbytné považovat zákony za 

minimum. Vyskytuje se nesprávná představa, že podnik se chová morálně, postupuje-li 

podle zákona. Zákon ale nestanovuje a ani nemůže stanovit, co je etické“ (59, s. 176). 

Zatímco s platnými právními normami (zákony a podzákonnými předpisy) je 

spojena povinnost je dodržovat a jejich porušení bývá postihováno, požadavky většiny 

etických norem jsou plněny na základě vnitřního přesvědčení, že jsou správné a 

potřebné. Právě ztotožnění s vyjádřenými principy v souladu s vlastním svědomím je  

smyslem etických kodexů.  

Podle Josefa Kunáška se etický kodex (zejména podnikový) může stát také 

pramenem práva. S etickým hodnocením situací a etickými kodexy souvisí pojem 

dobrých mravů. Dojde-li k porušení ustanovení etického kodexu jednáním proti dobrým 

mravům, je možné považovat ho za materiální pramen práva. Etický kodex se může stát 

při soudním projednávání (zejména v souladu s ustanoveními občanského i obchodního 

zákoníku a trestního zákona) relevantním dokumentem pro posouzení jednání proti 

dobrým mravům či mravům soutěže, příp. trestného činu nekalé soutěže (60).  

Jiří Jankovský rozlišuje mravní a zákonnou normu, přičemž za mravní normu 

považuje „nepsané pravidlo”, které platí v dané komunitě (např. sociální či profesní). 

Mravní norma je podporována veřejným míněním. V případě, že se vyhlášením veřejně 

oprávněným orgánem stane mravní norma zákonem, její dodržování již není 

motivováno jen svědomím, ale souladem se zněním příslušné normy (13, s. 46). 

V praxi se může v ideálním případě stát, že se shodují etické i právní normy 

(legalita). Ivan Gladkij však upozorňuje i na opačnou situaci, kdy může dojít k rozdílu 

mezi zákonným a etickým předpisem: „Mezi etickými postuláty a zákony může být řada 

rozporů. Zatímco zákon zpravidla pravomocně zaručuje minimální standardy nebo 

kritéria a vynucuje je prostřednictvím sankcí a trestů, etika má tendenci dosáhnout 

ideálního stavu. Zákon a etika se ovšem mohou navzájem posilovat: „Zákon chrání proti 
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nespravedlnosti a zajišťuje práva, zatímco etika vyžaduje, abychom jednali podle zásad, 

které často přesahují povinnosti dané zákonem, tyto povinnosti potom nejčastěji vymezuje 

v etických kodexech“ (61, s. 136-137). 

Vztahem etiky a práva se zabývají i Soňa Matochová s Tomášem Lajkepem. Podle 

nich „právo a zákon nesmí být v rozporu s etikou a mravností; právo, které se dostane do 

rozporu s etikou a mravností, není schopno plnit své funkce ve společnosti. Soulad zákona s 

etickými pravidly je nezbytný proto, aby zákon byl vnímán jako spravedlivý a mohl 

ovlivňovat společenské dění žádoucím směrem“ (62, s. 30).   

 

2.3.3.1  ZÁVAZNOST ETICKÝCH KODEXŮ 

Závaznost je další možností rozdělení etických kodexů. Etický kodex může být 

deklarací etických hodnot, doporučení pro jednání či chování jednotlivců či skupin. 

V takové formě je právně nezávazný, porušení etického kodexu má dopad pouze 

v morální rovině, v pracovně právní oblasti důsledky nemá.  

V případě, že etický kodex je součástí pracovně právní dokumentace, porušení 

ustanovení může mít pro pracovníka důsledky z důvodu porušení pracovní kázně. 

Příkladem může být Etický kodex a pravidla chování společnosti Apotex, významného 

farmaceutického výrobce a distributora: „Každý zaměstnanec firmy Apotex, bez ohledu na 

své postavení ve společnosti, nese odpovědnost za porušení Etického kodexu. Za prokázané 

porušení hrozí disciplinární postihy, včetně ukončení pracovního poměru, a v některých 

případech i soudní stíhání. Za nespolupráci při vyšetřování může také následovat 

disciplinární postih včetně ukončení pracovního poměru“ (63). 

Rovněž etický kodex zaměstnance a.s. Nemocnice Pardubického kraje má vazbu na 

pracovně právní dokumentaci: „Kodex navazuje na základní práva a povinnosti 

zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude 

posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho 

vyplývajícími důsledky“ (64). 

Jiný případ závaznosti etického kodexu je možné uvést z akademického prostředí. 

Etický kodex je např. součástí statutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je ze zákona 

právně závazný pro studenty i zaměstnance školy (65). Obdobný princip platí i pro 

Etický kodex ČVUT: „Mravnost není právně vymahatelná. Primárně by mělo být provinění 

proti etice reflektováno individuálním vědomím – svědomím. Závažná a vědomá porušení 
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tohoto Etického kodexu mohou však být posuzována jako porušení pracovních povinností 

resp. disciplinární přestupek“ (66, čl. II, odst. 3). 

Zvláštním případem jsou pak etické kodexy profesních komor. Menší část komor, 

zřízených podle zvláštního zákona, má oprávnění dohlížet mj. i na výkon povolání (např. 

Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Komora veterinárních lékařů ČR, 

Česká advokátní komora a další). Většina z těchto komor s povinným členstvím (V České 

republice z dvanácti jedenáct komor) má ze zákona zavedený etický kodex, jehož 

ustanovení mají členové povinnost dodržovat. Porušení etických kodexů může být 

postihováno sankcí ze strany orgánů komory. Další profesní organizace s dobrovolným 

členstvím ve snaze zkvalitnit výkon profese mají sice rovněž zavedeny etické kodexy, 

postih za prohřešky vůči pravidlům může být uplatňován pouze vůči členům (67).  

V této souvislosti upozorňuje Anna Remišová , že pokud po porušení etického 

kodexu nenásleduje sankce, stává se kodex pouze ideálem chování (68, s. 226). 

Etický kodex však může mít i povahu legislativního dokumentu. Na Slovensku je 

např. Etický kodex zdravotnického pracovníka přílohou Zákona č. 578/2004 Z. z., o 

poskytovateĺoch  zdravotnickej starostlivosti (69, s. 2753-2754). 

 

2.3.3.2  KONTROLA ETICKÝCH KODEXŮ 

2.3.3.2.1  ETICKÉ KODEXY A VEŘEJNÁ KONTROLA 

I v případech, kdy etické kodexy nejsou postaveny přímo na principu právní 

závaznosti (a většinou nejsou), nebo jejich jednotlivá ustanovení mají korelát v zákoně, 

podléhá nedodržování etických zásad při výkonu povolání, profese či provozu podniku 

veřejné kontrole ze strany veřejných institucí, klientů a v případě firemních kodexů i 

konkurencí. Porušování etických zásad přináší zejména negativní publicitu ve 

sdělovacích prostředcích.  Přísné kontrole jsou podrobováni státní úředníci a veřejní 

činitelé. Např. ve Francii, jak uvádí Anton Radaikin, působí mnoho veřejných institucí, 

které mají za cíl kontrolovat dodržování zákonů a odhalovat neetické chování úředníků a 

firem. V Německu je dokonce zřízen speciální administrativní soud, který projednává 

žádosti a žaloby německých občanů za porušování morálních norem a právních 

předpisů. Ve Velké Británii byla založena královským příkazem komise státní služby, 

která posuzuje etické jednání poslanců podle více než 400 pravidel (70, s. 44). 
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2.3.3.2.2  ETICKÉ KODEXY A JEJICH KONTROLA 

Jednou z podmínek optimální funkce etických kodexů je jejich kontrola. Proto musí 

být sestaveny tak, aby byly kontrolovatelné (94 str. 203).  Helena Janotová doporučuje, 

aby v etickém kodexu byl uveden určitý termín nebo frekvence jeho kontroly. Pokud 

není etický kodex kontrolován, stává se nefunkčním (21, s. 21). Pravidelné kontroly 

kodexů vytváří mj. i podmínky pro jejich aktualizaci.  Je vhodné, aby byl určen konkrétní 

pracovník nebo pracovník na konkrétní pracovní pozici, příp. organizační útvar, který je 

odpovědný za kontrolu a aktualizaci etického kodexu. 

 

2.3.3.2.3  POVINNOST DODRŽOVÁNÍ ETICKÝCH KODEXŮ  

Povinnost dodržování ustanovení etických kodexů bývá vyjádřen v samotných 

kodexech nebo pracovně právních dokumentech. Lze jej nalézt i např. v preambulích 

internetových prezentací zdravotnických zařízení (ale i organizací a firem z ostatních 

rezortů), např. v břeclavské nemocnici: „Všichni zdravotničtí pracovníci, kteří poskytují 

ošetřovatelskou péči, jsou povinni dodržovat Etický kodex zdravotnických pracovníků 

nelékařských oborů a respektovat Práva pacientů, Chartu práv hospitalizovaných dětí“ 

(72). 

Zejména v etických kodexech firem bývá uvedena výzva k ohlášení případných 

porušení ustanovení kodexu, např. „Každý zaměstnanec i spolupracovník společnosti se 

důsledně řídí zásadami uvedenými v tomto Etickém kodexu a je povinen upozornit na jejich 

případné porušování, pokud se s nimi při své činnosti setká“ (73).  

Součástí některých etických kodexů, většinou firemních nebo profesních 

organizací, jsou i sankční opatření pro případ porušení ustanovení těchto dokumentů. 

Kontrolou dodržování etických kodexů ve firmě bývá pověřen pracovník 

zaměstnavatele, příp. jeho organizační složka, např. Etická komise. Příkladem může být 

např. etický kodex Skupiny Zdravotnický holding Plzeňského kraje:  „Zásady obsažené v 

tomto Etickém kodexu považuje Skupina za důležité, a proto jakékoli jejich porušení bude 

předáno Etické komisi jmenované ředitelem ZHPK, a.s. Etická komise jednotlivé případy 

posuzuje, a předává návrh na rozhodnutí řediteli ZHPK, a.s.“ (74). 

Další formou, která může přispět k vyšší míře uplatnění etických principů 

v činnosti firmy, jsou etické poradny, kde určený profesionál vyslechne etické problémy 

zaměstnance a ve spolupráci s ním hledá řešení (75). 
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2.3.3.3  ETICKÉ KODEXY – NÁSTROJ FIREMNÍ KULTURY  

Výsledky analýzy internetových prezentací zdravotnických zařízení poskytujících 

služby zdravotnické dopravy prokázaly (viz dále), že mnozí poskytovatelé v České 

republice i v zahraničí jsou obchodními společnostmi. Pro nelékařské pracovníky 

zdravotnických oborů ve zdravotnické dopravě jsou z tohoto důvodu uplatňovány i 

firemní etické kodexy.  

Firemní kultura „zahrnuje usměrňování postojů, jednání a chování pracovníků 

prostřednictvím určitých rituálů a symbolů (znaky, loga, oblečení). Podle těchto názorů 

jednotlivec, skupiny, ale i podnik rozvíjí vlastní, originální a nezaměnitelné představy, 

hodnotové systémy a vzory jednání, které se projevují ve shodném či alespoň obdobném 

jednání jednotlivců uvnitř podniku i směrem vůči jeho vnějšímu okolí. Určitý celek 

norem, hodnotových představ a myšlení charakterizují chování pracovníků na všech 

stupních a tím i „tvář“ podniku“, definuje firemní kulturu Zdeněk Šigut (76, s. 9). 

Přestože v textu firemního kodexu se většinou implicitně nevyskytuje výraz etika či 

etický kodex, jeho obsah má silné proetické zaměření. Naopak Josef Kunášek považuje 

etický kodex za „ztělesnění firemní kultury“ (77). Marta Regnerová a Aleš Hes konstatují, 

že principy etiky v podnikání se stávají součástí podnikové kultury a etické kodexy se 

stávají výrazem etických vztahů ve vzájemných vztazích subjektů (78). 

Význam etického kodexu jako nástroje firemní kultury výrazně posílil v souvislosti 

s přijetím novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim. (79) Novela zákona, účinná od 1.12.2016 přináší vedle výčtu trestných 

činů, kterých se právnická osoba může dopustit mj. i opatření, kterými se právnická 

osoba může trestní odpovědnosti zprostit. Do zákona byl doplněn odstavec 5: „Právnická 

osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré 

úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu 

osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila“ (80). K uvedené novele se vyjádřilo Nejvyšší 

státní zastupitelství, ve formě dokumentu - průvodce novou právní úpravou pro státní 

zástupce: „Vynaložení veškerého úsilí ze strany právnické osoby je zde nutné posuzovat 

objektivně, dopadá jen na skutečnosti objektivního charakteru. Zahrnuje opatření, která 

byla objektivně způsobilá provést, zejména zajištění dostatečné a pravidelné kontroly ze 

strany zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům, různá preventivní opatření, ochranu 

majetku, úrovně řízení apod.“ (81, s. 7). Při hodnocení vynaloženého úsilí firmy, hraje 
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důležitou roli firemní kultura: „Firemní kultura, ať již psaná nebo i nepsaná, je 

nejdůležitější faktor ovlivňující dodržování závazných pravidel a etického chování“ (81, 

s. 16). Existence specifických firemních instrumentů může omezit riziko porušení 

legislativních ustanovení. Jedním z takových instrumentů je etický kodex. Materiál uvádí 

pro tento případ definici etického kodexu: „Dokument, který upravuje obecná i konkrétní 

pravidla chování v příslušné právnické osobě v určitých právně i eticky relevantních 

situacích. Etický kodex vymezuje typové konfliktní situace vznikající při činnosti 

organizace, se kterými se její zaměstnanci a další osoby mohou setkat coby s etickými 

dilematy (střet zájmů, nakládání s osobními a obchodními informacemi atd.), přičemž 

představuje zásady a pravidla, jak takovým situacím předcházet a pokud nastaly, jak se v 

nich správně zachovat, a jaký přístup k nim je zaujímán z pohledu samotné organizace. 

Podporuje žádoucí standardy chování. Stejně jako vnitřní předpisy shora, by měl být i 

etický kodex vydán v písemné formě, bez rozporu s právními předpisy, nikoli se zpětnou 

účinností, dotčené osoby by měly být seznámeny s jeho obsahem či změnami a být jim 

přístupný“ (81, s. 17-18). Samotná existence etického kodexu však není samospasitelným 

konáním, považovaným za dostatečné úsilí k předcházení trestné činnosti. Úkolem 

orgánů činných v trestním řízení je kontrola praktického výkonu zásad uvedených 

v etickém kodexu, existence kontrolních mechanismů, identifikace rizik, provádění 

kontrol. Důležitý je i systém nápravy zjištěných nedostatků. Průvodce novou právní 

úpravou konstatuje, že „Etický kodex je často jen komplementární souhrn specifických 

pravidel chování k dalším pravidlům žádoucího chování obsažených v principech 

firemní kultury“ (81, s. 18). 

Myšlenka preventivních opatření proti porušování platné legislativy však není 

nová. Již v roce 1991 vstoupily ve Spojených státech amerických v platnost Federální 

pokyny k systému sankcí pro organizace (Federal Sentencing Guidelines5). Opatření 

umožňuje snížit postih vinné organizace až o 5%, pokud prokáže, že učinila všechna 

opatření k dodržení zákona. Jedním z opatření - polehčujících okolností, je existence 

etického kodexu organizace (35). Spojené státy americké sehrály vůdčí roli v zavádění 

etických kodexů v rámci firemní kultury. 

                                                 

 

2Pokyny pro federální odsouzení jsou pravidla, která stanovují jednotnou politiku odsouzení pro 
jednotlivce a organizace odsouzené za trestné činy a závažné (třídy A) přestupky v systému 
federálních soudů Spojených států   

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(law)&usg=ALkJrhiAx-g2dveq0HFYwI7somL_AidUqQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Classes_of_offenses_under_United_States_federal_law&usg=ALkJrhj4gfigtSIxLv-7roLWlM5doXviOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_courts&usg=ALkJrhiKGX4SOUi-gbC8APiDAiNNk37giA
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Vzhledem k zaměření této práce je možné citovat příspěvek k trestněprávní 

odpovědnosti nemocnic. „Typickým příkladem z praxe může být odmítnutí přijetí 

pacienta v ohrožení života, který je převážen do nemocnice zdravotnickou záchrannou 

službou. Nedostatečná kapacita lůžek akutní péče v nemocnicích není v dnešní době 

neobvyklým jevem. V průběhu roku 2014 měla s přijímáním pacientů problém 

Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy. V jednom případě přijetí ženy 

přiotrávené léky v kombinaci s alkoholem k akutní péči trvalo hodinu a půl, z toho téměř 

40 minut trvalo umístění ženy do nemocnice s volnou kapacitou. V dalším případě 

nebylo možné přijmout tři pacienty, kteří jevili známky cévní mozkové příhody 

a srdečních obtíží“ (82). Trestní odpovědnost zdravotnického zařízení bude uplatňována 

pouze za předpokladu, že instituce „neprovedly taková opatření, která měly provést podle 

jiného právního předpisu (např. §6 zák. č.372/2011 Sb., o zdravotních službách) nebo která 

po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu 

nad činností těchto osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření 

k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu” nebo dokonce 

zdravotnický personál jednal na základě „pokynu či schválení” orgánem právnické osoby 

nebo osoby vykonávající řídící funkci nebo mající vliv na řízení nemocnice. Od 

právnických osob je tak zákonem vyžadováno, aby vypracovávaly preventivní programy, 

školily své zaměstnance a prováděly jiná opatření eliminující tato rizika. (82) Ve snaze 

zefektivnit přijatá opatření nabízejí některá zdravotnická zařízení svým pacientům 

v rámci svých internetových stránek formulář pro nahlášení případů neetického, či 

podvodného jednání. 

V tomto případě lze konstatovat, že neformální a neprávní kroky instituce mohou 

mít i právní důsledky. Etický kodex sice nemá sílu právního předpisu, ale v případě 

relevantního obsahu, využitelnosti a následné kontrolní činnosti může mít významný 

vliv v případě snahy organizace vyvinit se z trestněprávní odpovědnosti za řadu jednání 

svých zaměstnanců. Josef Kunášek v souvislosti s obranou proti obvinění z neetického 

chování organizace zmiňuje prohlášení některých manažerů, že jim etický kodex 

„zachránil kůži” (50). 

Compliance program je souborem opatření (obsahující mj. i etický kodex), které 

mohou chránit právnickou osobu před trestní odpovědností. V praxi se objevují názory, 

že tento instrument není pro menší podnikatelské subjekty (tedy i některé zdravotnické 

dopravní služby) nutný a je určen pouze pro velké korporace.  Advokát Petr Motyčka 

však doporučuje alespoň stručný etický kodex, „ve kterém právnická osoba vyjádří svoji 
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vůli dodržovat právní a etické normy spolu s konkrétními pravidly vedoucími k dosažení 

tohoto cíle. Etický kodex je provázán s dalšími dokumenty, kdy zejména pracovní 

smlouvy obsahují povinnost zaměstnanců k jeho dodržování“(83). 

 

2.3.3  FUNKCE ETICKÝCH KODEXŮ 

Za hlavní funkci etického kodexu považuje Anna Remišová regulaci chování 

jednotlivce nebo skupiny v souladu s určitými skupinovými etickými normami (68, s. 

221).   

Profesní, odvětvové či podnikové etické kodexy plní řadu dalších funkcí: 

 Etický kodex má strategickou funkci: 

 - při prezentaci morálních hodnot společenství, firmy, odvětví  

 - při tvorbě firemní kultury 

 - při implementaci etického programu 

 - při vytváření vztahů uvnitř instituce, společnosti, společenství apod. 

 Preskriptivní funkce etických kodexů zavazuje objekt kodexu k určitému jednání 

či chování. 

 Etický kodex by měl plnit i kontrolní funkci, na základě deklarovaných hodnot je 

etalonem pro posouzení jednání a chování cílové skupiny uvnitř subjektu, ale i 

vůči široké veřejnosti. 

 Edukativní funkce etického kodexu přispívá k výchově profesionálů 

 Definiční funkce vyjadřuje „kdo jsme, co chceme“. 

 Analytická funkce etického kodexu pomáhá při definování etického problému a 

jeho řešení. 

 Marketingová funkce přispívá k zlepšení image firmy nebo profese. Dobře 

zpracovaný a prezentovaný (komunikační funkce) etický kodex je jedním 

z prostředků jak získat důvěru cílových skupin. 

 Sankční funkce je uplatňována u některých etických kodexů. Obsahují 

ustanovení o postihu v případě porušení deklarovaných zásad a principů. 

 Motivační funkce etického kodexu je dána snahou jednat a chovat se v souladu 

s etickými normami.  
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Obr. č. 4    Obecné funkce kodexu etiky firmy  

(Zdroj: Rolný, I.: Etika v podnikové strategii, Albert, Boskovice 1998, s.74)   

 
  

2.3.4  VÝZNAM ETICKÝCH KODEXŮ 

Význam etických kodexů je možné spatřovat ve dvou rovinách, vnější a vnitřní. 

Hranice však není přesně vytyčená, mnohdy se obě úrovně významu etického kodexu 

prolínají.  

V rámci činnosti instituce, společenství, profese či podniku etický kodex: 

 Přispívá ke zlepšení image profese, firmy, instituce…, podílí se na goodwill 

firmy 

 Zvyšuje loajalitu členů organizace, zaměstnanců… 

 Podílí se na kultivaci vnitřního prostředí působení dané komunity. 

 Vytváří příznivé prostředí pro zavádění změn a nových postupů (84). 

 Je způsobem implementace etických standardů v organizaci… 

 Řešení problémů vzniklých mj. i porušováním etických standardů nese zákonitě i 

finanční náklady (transakční náklady). V případě, že k takovým situacím 

nedochází (i zásluhou etického kodexu) není nutné tyto finanční prostředky 

vynakládat a je možné dosáhnout tak provozních úspor. 

 Je prostředkem k odstranění neetického jednání či chování. 

 Je nástrojem etického řízení ve firmě. 

 Je součástí personální politiky firmy. 
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 Je návodem při řešení etických problémů či dilemat pro jednání v časové tísni, 

pod tlakem, ve stresové situaci (např. přílohou etického kodexu firmy Papirius je 

„Rychlý návod pro správné rozhodování“) (85) 

 Akceptovaný etický kodex může snížit potřebu a množství restrikcí  

 Může být prostředkem k omezení zneužití vedoucího postavení v instituci, firmě, 

organizaci apod. 

 Etický kodex se může stát podkladem pro vytváření směrnic, pokynů a 

podobných dokumentů (86, s. 24). 

 

Význam etického kodexu se projevuje i ve vnějším prostředí subjektu: 

 Deklaruje snahu firmy instituce, organizace, společenství… jednat nejen podle 

závazných legislativních předpisů, ale i podle fakultativních mravních norem. 

 Je důležitým prvkem vytváření a zlepšování image subjektu, naopak v případě 

neetických postupů hrozí riziko poškození dobrého jména. 

 Má vliv na integritu zaměstnance. Anna Remišová uvádí, že neetické chování 

zaměstnance v soukromí stejně jako může poškodit dobré jméno a prestiž 

podniku (43, s. 204).     

 V rámci plnění vlastního etického programu vytváří tlak na své partnery 

k uplatňování etických zásad ve své činnosti. Např. Oblastní nemocnice Kladno 

má zaveden Kodex chování pro dodavatele, který vyjadřuje požadavek, aby 

dodavatelé podnikali odpovědně, čestně a transparentně (87). 

 Zvyšuje obecné povědomí veřejnosti o etických normách a pravidlech. 

 Vymezuje hodnoty akceptovatelné v oblasti působení subjektů.   

 Důsledným uplatňování etických principů lze předcházet soudním sporům. 

 Působí jako vzor etické sebereflexe pro ostatní subjekty v cílovém prostředí. 

 Je nástrojem „zvyšování etické citlivosti, etického zdůvodňování zvolených 

postupů i etického rozhodování hodnotových dilemat“ (88, s. 1). 

 Kvalitně zpracovaný a prezentovaný etický kodex se může stát komparativní 

výhodou podniku, profese, instituce… vůči ostatním subjektům působícím ve 

stejném teritoriu, rezortu, trhu apod.  

 Snižuje možnosti konfliktů mezi zájmovými skupinami v rámci odvětví. 

 V případech řešení stížností pacientů vůči zdravotnickým zařízením ve smyslu 

zákona č. 312/2011 o zdravotních službách (část 8, §93) může být 
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argumentačním zdrojem pro obhajobu/omluvu při vysvětlení jednání 

zdravotnického pracovníka. 

 Je podkladem při řešení případných stížností vzhledem k disciplinárnímu řízení 

(89, s. 82). 

 Je důležitým protikorupčním nástrojem. Bývá součástí protikorupčního 

programu, pokud je v organizaci přijat.  Např. Protikorupční program 

Psychiatrické nemocnice v Bohnicích považuje etický kodex za jeden hlavních 

nástrojů při vytváření a posilování protikorupčního programu, jehož cílem je 

„snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího 

odhalení“ (90, s. 4). 

 Je součástí etického programu firmy.  

 Implementace a zveřejnění etického kodexu pomáhá porozumět, které hodnoty 

jsou pro podnik prioritou (70, s. 43). 

 Podle Jeffreyho Thomase by Etický kodex (Kodex chování) měl také povzbudit 

členy hasičských jednotek nebo záchranné služby, aby se zapojili do etického 

jednání (91). 

Výše uvedené charakteristiky platí nejen pro rezort zdravotnictví, příp. pro 

zdravotnickou dopravu, ale obecně pro všechny subjekty, které se rozhodly 

implementovat do svého systému hodnot etický kodex. 

 

2.3.5  ETICKÉ KODEXY V LÉKAŘSTVÍ 

„Základem etického rozhodování v medicíně se stávají moderní etické kodexy, 

pravidla a normy, které v řadě případů přímo regulují a taxativně řeší etické otázky, v 

jiných případech spíše naznačují směr řešení.”  

              Miloš Máca, Radek Ptáček (20, s. 79)  

 

V  lékařství je možné hovořit o prvním etickém kodexu, kterým je Hippokratova 

přísaha (kolem roku 400 př. n. l.). Tento deontologický kodex, sepsaný zřejmě žáky 

lékaře Hippokrata, je souhrnem mravních zásad a etických požadavků při výkonu 

lékařského povolání. „Hippokratova přísaha, jež zakládá mravní kontinuitu všech etických 

kodexů“ vyzdvihuje význam kodexu Helena Haškovcová (92, s. 75). 

Etické principy ve spojení s medicínou se objevují nejenom ve starověkém Řecku. 

Vysokou úroveň hebrejské medicíny potvrzuje i Asafova přísaha z 6. stol. I tento text 
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obsahuje etické výzvy lékařům k dodržování pravidel profese: „Dejte pozor, abyste 

nezabili žádného člověka šťávou z kořene, a nepřipravíte a nepodáte ženě s dítětem, 

vzešlým z cizoložství, lektvar, abyste způsobili potrat, a nebudete smyslně toužit po 

krásných ženách, abyste s nimi páchali cizoložství, a nebudete odhalovat tajemství, jež vám 

byla svěřena, a nebudete brát úplatky proto, abyste někoho poškodili nebo zabili, a 

nezatvrdíte svá srdce vůči chudým a potřebným, ale budete je léčit, a nebudete nazývat 

dobro zlem a zlo dobrem, a nepůjdete cestou čarodějů – nebudete zaklínat, kouzlit a 

uhraňovat s úmyslem oddělit muže od ženy jeho srdce nebo ženu od manžela jejího mládí”. 

(93) Vedle profesních témat vyzdvihuje i úlohu Boha: „A nyní vložte svou důvěru v Pána 

vašeho Boha, Boha pravdy, živého Boha, jelikož On zabíjí a oživuje, tvrdě zasahuje a hojí. 

On učí člověka porozumění a rovněž dělat dobro, zasahuje oprávněně a spravedlivě a hojí 

milosrdně a s milující laskavostí“ (93). 

I v oblasti působení islámské kultury je možné nalézt spis obsahující etické zásady 

pro výkon lékařské profese. V díle „Praktická etika lékaře“ Ishaqua ibn Ali al-Ruhaviho 

(9. stol.) jsou obsaženy obdobné etické principy jako ve výše uvedených dokumentech 

(94, s. 21).  

Etická doporučení je možné objevit rovněž v kodexu chování pro studenty 

medicíny „17 pravidel Enjuin“ v japonské škole Rishu ze 16. století. Vedle apelu na 

kolegialitu, vztahu na vztah k pacientům je kladen důraz na mlčenlivost. (93)  I čínská 

literatura má ve svém fondu zaznamenaný etický lékařský text. V knize „Tisíce zlatých 

léčiv“ je popsán etický vzor lékaře: „Skvělý doktor by se měl sám při léčbě pacienta 

harmonicky ztišit a měl by být odhodlaný. Neměl by být chamtivý, měl by být od podstaty 

milosrdný na nemocné a zavázat se ke zmírnění utrpení všech lidí bez rozdílu původu. 

Šlechtic nebo prostý, chudý nebo bohatý, starý nebo mladý, krásný nebo ošklivý, nepřítel 

nebo přítel, rodilý nebo cizinec a vzdělaný nebo nevzdělaný, se všemi musí být zacházeno 

stejně. Měl by se dívat na utrpení pacienta, jako by bylo jeho vlastní, a nebýt úzkostný v boji 

s utrpením i s ohledem na vlastní nepříjemnosti, jako jsou například noční návštěva, špatné 

počasí, hlad, únava a podobně. I v případech, jako jsou vřed, absces, průjem se zachází 

s každým nemocným bez sebemenší antipatie. Ten, kdo se řídí touto zásadou, je skvělý 

lékař, jinak je to obyčejný zloděj. Lékař by měl být slušný a ne upovídaný. Je velkou chybou, 

když se chlubí a pomlouvá jiné lékaře“ (93).     

K významným dokumentům s tématikou lékařské etiky jistě patří i „Modlitba 

Maimonidova“ (židovského lékaře působícího v Egyptě ve 12. stol.).  Je apelem ke 

každodennímu dodržování etických zásad při výkonu povolání lékaře. Za pozornost stojí 
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mj. část modlitby, která vyzývá lékaře k neustálému zdokonalování: „Dej, abych byl se 

vším spokojen, s výjimkou velkých znalostí v mém povolání. Nedopusť, aby mě někdy 

napadlo, že jsem již dosáhl dostatečných vědomostí, ale rač mi udělit sílu, čas a snahu, 

abych si vždy své znalosti rozšiřoval. Neboť lékařské umění je velké, ale paměť člověka se 

vždy může zvětšovat“ (95, s. 514). Pod názvem „Denní modlitba lékaře před návštěvou 

nemocného“ byla publikována poprvé v roce 1793. 

Dokumenty obsahující pravidla pro výkon zdravotnických profesí označené 

jmenovitě jako kodex, případně etický kodex se objevují až ve 20. století.  V období po 

druhé světové válce byla nejen opětně aktualizována Hippokratova přísaha, ale byly 

formulovány i další etické kodexy. Posledním z nich je Evropská charta lékařské etiky. 

(41) Texty etických kodexů jednotlivých zdravotnických profesí, příp. kodexů 

souvisejících s touto problematikou jsou běžně dostupné, např. (92, s. 75-112), (96, s. 

60-69), (97, s. 70-84), proto jsou v práci uvedeny pouze odkazy. 

 

2.3.6  TVORBA ETICKÉHO KODEXU 

Vzhledem k výsledkům mého výzkumu (viz dále) na téma Etické kodexy pro 

nelékařské pracovníky ve zdravotnické dopravě byla dodatečně zařazena tato kapitola 

jako příspěvek k případnému vytvoření zvláštního etického kodexu pro některou z 

profesí zdravotnické dopravy. 

 

V současné době zřejmě neexistuje univerzální vzorový etický kodex, který by byl 

návodem ke zpracování jednotlivých typů etických kodexů.  

V roce 2003 formulovala Zuzana Herzogová etické a formální prvky, které by měl 

obsahovat profesní etický kodex:  

- hodnoty života 

- hodnoty povolání 

- služba hodnotám života a hodnotám profese 

- neškodit ostatním 

- určení hierarchie hodnot 

- odpovědnost 

- jasnost a srozumitelnost (22, s. 75). 

Při tvorbě etického kodexu je nutné respektovat specifika jednotlivých druhů 

etických kodexů, zejména profesních a firemních (podnikových). Ivanová považuje za 
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důležité v kodexu vyjádřit poslání profese. Významná je i přesná formulace priorit, 

etických závazků a požadavků na osoby vykonávající profesi (98).  

Zuzana Herzogová rovněž doporučuje zapracovat do etického kodexu „normy 

vyžadující jako morální povinnost trvalé další vzdělávání, zejména vzhledem k případné 

nechuti a odporu některých zaměstnanců k rekvalifikaci nebo rozšíření a zvýšení 

kvalifikace (22, s. 65). 

Zvláštní přístup vyžaduje rovněž sestavení etického kodexu určeného pro firmu. 

Tento typ kodexu bývá totiž obvykle závazný pro zaměstnance a jeho porušení může 

přinést zaměstnanci nepříjemné následky. Tendence k zařazení etického kodexu mezi 

pracovně právní dokumenty, zejména v soukromých firmách, poskytujících 

zdravotnickou dopravu se projevily v kvalitativním výzkumu (viz dále).  

Jiří Bláha a Zdenek Dytrt uvádí dva základní způsoby zpracování etického kodexu: 

- tzv. skandinávský model, při tvorbě etického kodexu je využita aktivita a iniciativa 

zaměstnanců 

- tzv. americký model, etický kodex je formulován v procesu tvorby managementem 

a vlastníky firmy (35, s. 109). 

V českých podmínkách se většinou doporučuje využít prvního z uvedených 

způsobů.  Iniciativu zaměstnanců je možné využít zejména ve fázi přípravy etického 

kodexu. Ta by měla obsahovat pohovory zpracovatele se všemi zaměstnanci (nebo 

alespoň zástupci všech skupin zaměstnanců). Pro získání informací lze využít 

sociologických metod, např. dotazníkové šetření. Lze využít i metod kvalitativního 

výzkumu. Důslednou přípravou lze odhalit klíčové oblasti života firmy, kde může 

vzniknout etické dilema či problém. Spoluúčast zaměstnanců či členů organizace může 

zvýšit pochopení základních etických principů a jejich přijetí. 

Tvorbě etického kodexu by měla předcházet důkladné informační příprava a 

seznámení s obdobnými etickými kodexy, případně jinými obdobnými dokumenty, v 

zájmové oblasti zpracovatele. 

Preambule by měla obsahovat základní etické hodnoty a závazek je dodržovat. 

Etické kodexy mohou obsahovat na základě analýz problematických situací výčet 

takových okruhů v působnosti subjektu a navrhnout řešení. Ve sledované oblasti 

zdravotnické dopravy jsou to např.: korektní a citlivý přístup k pacientům, dodržování 

doporučených postupů, zacházení s důvěrnými informacemi, povinná mlčenlivost, 

dodržování legislativy, přijímání darů, konflikt zájmů, lobbing atd.  V kodexech se 
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mnohdy objevují zásady výkonu povolání dané legislativními předpisy pro výkon 

povolání zdravotnického pracovníka (např. právě mlčenlivost apod.) 

K obsahu etických kodexů poznamenává Jan Urban, že etický kodex vedle etických 

principů může zdůrazňovat také důležité zásady profesionálních postupů, což může vést 

k posílení odpovědnosti a profesní identity zaměstnanců (99).    

V případě závaznosti firemního etického kodexu pro zaměstnance je třeba 

důkladně prověřit právní čistotu možných dopadů při porušení kodexu. Ustanovení 

etických kodexů musí být v souladu s platnou legislativou. Případné soudní spory mohou 

způsobit nejen finanční ztráty, ale i poškodit dobré jméno podniku či organizace. 

Jednotlivá ustanovení kodexu by měla být jednoznačná a srozumitelná. Zejména 

práva a povinnosti jednotlivých stran musí být vyjádřena pregnantně, aby 

neumožňovala více výkladů (48, s. 78). 

Obecně je kladen důraz na profesionální zpracování. Nelze opomenout ani 

grafickou stránku kodexu.  

Významná je strategie implementace etického kodexu do firmy či profesního 

sdružení a zejména způsob prezentace nové etické normy vůči okolí. V případě, že má 

firma zavedený vypracovaný etický kodex, je vhodné zmínku o něm zapracovat např. do 

hospodářských smluv, informačních materiálů o firmě apod.  

Etický kodex může být, a v praxi nejen zdravotnických zařízení často je, součástí 

pracovně právní dokumentace. Formálně je součástí pracovní smlouvy, jejím doplňkem 

nebo samostatným předpisem, vyžadujícím verifikaci podpisem zaměstnance.  

Odkaz na etický kodex, příp. jeho kontrolu nebo aktualizaci je vhodné publikovat 

např. ve výroční zprávě firmy, organizace, společenství apod. 

U firem se zahraniční účastí, resp. částí nadnárodních firem, je často přeložen do 

národního jazyka etický kodex platný pro celou organizaci: „Kodex chování společnosti 

Falck Group se týká všech našich zaměstnanců po celém světě a všech obchodních partnerů 

a dodavatelů.  Skupina Falck očekává, že všichni sdílíme základní zásady vyjádřené v tomto 

dokumentu“ (100).   

Etický kodex by měl být prezentován na webových stránkách. Jeho umístění v 

internetové prezentaci by mělo zaručovat rychlé a snadné nalezení dokumentu, zejména 

pacientem, příp. klientem, který službu v dané oblasti potřebuje nebo objednává. 

V případě etických kodexů ve zdravotnictví bývá etický kodex (zejména Práva 

pacientů nebo etický kodex zaměstnance) umístěn v tištěné firmě také v objektu 

zdravotnického zařízení. 
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Při tvorbě každého kodexu je třeba věnovat zvláštní pozornost odborné 

terminologii. Případné chyby mohou nejen poškodit dobré jméno vydávajícího subjektu, 

ale i snížit váhu etických kodexů obecně. 

Ustanovení etického kodexu by měla být v rovnováze, neměla by se vylučovat. 

Zpracovaný etický kodex není neměnným konečným dokumentem. V souvislosti s 

vyhodnocováním etického řízení firmy, kontrolou dodržování etického kodexu a 

etických pravidel chování apod. je třeba reagovat na případné podněty a flexibilně je 

zapracovat do dokumentu. Aktuálnost etického kodexu ovlivňuje mnoho faktorů. Těmi 

jsou podle Andreje Mátela např. nová globální etická témata (bioetické otázky, etika 

internetové komunikace atd.), nové etické problémy a dilemata spojená s vývojem 

profese, měnící se hodnotové orientace, legislativa či odborná terminologie (101).  

Pavel Seknička považuje etický kodex za nástroj samoregulace a definuje 

požadavky na něj: jednoduchost, účinnost, přijatelnou nákladnost a obecnou 

akceptovatelnost (102). 

Firma by měla rovněž mít zavedený a ověřený systém přijímání oznámení o 

porušování interních pravidel a jejich řešení, tzv. etickou linku. V mnoha českých 

nemocnicích jsou k dispozici i tzv. schránky důvěry.  

Etický kodex se neobejde bez podpory vedení firmy či představenstva profesního 

sdružení, asociace apod. ve všech etapách: 

-  ve fázi rozhodovací – etický kodex ano či ne 

-  při přípravě 

-  při zpracování (vlastními zdroji či externě) 

-  při implementaci 

-  při použití 

-  při kontrolní činnosti a vyhodnocování   

-  při revizi 

-  při inovačním procesu.  

 Všechna ustanovení etického kodexu musí být uplatňována všemi zaměstnanci bez 

ohledu na jejich pracovní zařazení.  

Efektivita etického kodexu je zvýšena systémem návazných operací a opatření, 

např. školení, kontrola, etický audit, výcvik k etickému jednání apod.  Etický kodex by 

neměl být zpracován pouze jako bezprostřední reakce na neetické chování či jednání 

zaměstnance, příslušníka profese či člena organizace, asociace nebo sdružení, které bylo 

publikováno na veřejnosti.   
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2.3.7  NEVÝHODY ETICKÝCH KODEXŮ 

„Samotný etický kodex nemůže garantovat etické chování.“ 

                            The Canadian Association of Social Workers Code of Ethics (103, s. 2) 

 

Etický kodex je často vnímán jako formální dokument, zpracovaný za účelem 

získání výhod, které právě etický kodex přináší (image firmy, compliance program…). 

Dokument se tak stává souborem formulací, které nejsou ze strany členů organizace, 

příslušníků profese či zaměstnanců podniku přijímány nebo respektovány. Existující 

etický kodex nemusí vždy znamenat, že chování subjektu je jím regulováno.   

Druhou podstatnou výtkou vůči etickým kodexům (zejména těm, které nejsou 

závazné a provázené sankcí) je skutečnost, že dobré chování se lze těžko naučit, že ho 

člověk musí mít „v sobě“. Tento názor, považovaný někdy za obvyklé klišé, se objevil i u 

některých respondentů výzkumného šetření k potřebě etických kodexů (viz dále). 

Putnová a Seknička tento kritický názor uznávají, nicméně objektivně dodávají, že: 

„Chování jednotlivců je určováno hodnotami osvojovanými od dětství a ne nějakými 

psanými kodexy – toto tvrzení je částečně pravdivé, ale také je třeba vzít v úvahu vliv 

celoživotního vzdělávání a životních zkušeností“(48, s. 80). Podobně uvažuje i Lowen: 

„Člověk potřebuje v každé situaci vhodné etické principy, které řídí a určují jeho chování. 

Největší problém naší společnosti spočívá v tom, že řada lidí nemá žádné etické principy, 

nebo jich má nedostatek. Nevěřím však, že vnucovaná etika může fungovat“ (104, s. 

272).  

Některé etické kodexy jsou psány příliš obecnou formou, která není schopna   

postihnout, nepostihuje a ani nemůže postihnout specifika oblasti působnosti, pro který 

je kodex určen. 

Etický kodex bývá někdy zpracován ve firmě jako interní dokument s omezenou 

přístupností vůči externímu prostředí.  

Małgorzata Sidor-Rządkowska zmiňuje argumenty odpůrců etických kodexů: 

„Etické kodexy nemají smysl. Stačí jednat čestně a dodržovat obecné etické zásady. 

Morální rozhodnutí nemívají jediné správné řešení. Kodexy tuto skutečnost 

nezohledňují, realitu vnímají jednorozměrným pohledem. Takový dokument může zničit 

morální citlivost, důsledkem mohou být situace, kdy etická reflexe je nahrazena 

dodržováním ustanovení etického kodexu. 
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Ani existence rozsáhlých etických kodexů profesní etiky nezabrání podvodům a 

zneužití, vytváření takových dokumentů je proto zbytečné.“ 

Ve prospěch kodexů však argumentuje, že dobře zpracovaný etický kodex může 

připomenout představitelům profese etické dimenze jejich práce; formulovat jasné 

pokyny; pomoci při řešení konfliktních situací nebo snížit počet případů podvodu. (105) 

Karel Kopřiva označuje některé požadavky etických kodexů za nesplnitelné, 

považuje je spíše za přihlášení k nedosažitelnému ideálu. Problém spatřuje i ve 

skutečnosti, že etický kodex neposkytuje návod co dělat, pokud se požadavek splnit 

nepodaří (106, s. 90-91). 

Podle názoru Ivana Úlehly je etický kodex užitečný, ale zjednodušující model. 

V praxi profesionální činnost ovlivňuje individuální přístup pracovníka k lidem (107, s. 

114). 

Objevují se i názory, že etické kodexy, jejichž součástí není sankční ustanovení, 

mají sníženou účinnost.  

Jan Urban poukazuje rovněž na nebezpečí velmi obecných etických proklamací, 

které slouží spíše jako alibi pro případ mimořádných událostí. Důležitý je přístup firmy k 

etickému kodexu. Významná je míra konkrétnosti. Obecné etické principy by měly být 

doplněny návodem k řešení etických problémů, které mohou ve firmě či organizaci 

nastat (99). 

Helena Haškovcová upozorňuje na skutečnost, že mnohdy jsou etické kodexy velmi 

stručné a obecné, chybí vazby na platnou legislativu, jen zřídka jsou v etických kodexech 

obsažena doporučení k pěstování stavovské etiky. Také se objevuje absence konkrétních 

opatření při porušení kodexu (3, s. 331-332).   

Zuzana Herzogová připomíná případy, kdy etický kodex je spíše přehledem zákazů 

a sankcí. Takový kodex je chybně postaven z hlediska psychologie i etiky. Kodex by měl 

„podněcovat a podporovat kladné morální jednání, rozvíjet motivaci, iniciativu, spolupráci 

a přivádět k hlubším úvahám o otázkách, které sám jen stručně vyjadřuje, k jejich 

samostatnému promýšlení a realizaci“ (22, s. 76).   

Anna Remišová cituje rakouského etika G. Zecha, totiž jeho výhradu k profesním 

etickým kodexům: „Západní etická tradice předpokládá svobodného člověka, který se 

rozhoduje podle vlastního svědomí a vědomí. Jestliže v profesní oblasti zavádíme kodexy, 

které vyžadují určité chování, konkrétní jedinec jedná více méně automaticky, "nepoužívá" 

svědomí, jakoby netrénuje, a teda neformuje své vlastní etické přesvědčení. A tak člověk 
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není připraven na situace, ve kterých se musí sám rozhodnout a převzít na sebe 

zodpovědnost“ (68, s. 224). 

V rámci studie Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém 

podnikatelském prostředí  Transparency International byla zpracováno srovnání výhod 

a nevýhod etických kodexů (46, s. 23).  

 

VÝHODY NEVÝHODY
 + eliminuje nežádoucí praktiky  - diskutabilní zůstává otázka, nakolik je užitečný

 + zlepšuje reputaci firmy na veřejnosti i u zákazníků     etický kodex u malých podniků a drobných

 + objasňuje politiku firmy v morálně problematických     podnikatelů s pevnou firemní kulturou fungující 

    otázkách, definuje akceptovatelné a     převážně na základě neformálních vztahů

    neakceptovatelné jednání (korupce, úplatky, 

    zneužívání pravomoci  -  RIZIKO" nebezpečí, že pokud není brán jako akční

 + zjednodušuje zavádění inovací      nástroj etického programu, stává se "prázdným

 + pozitivně motivuje zaměstnance posílením jejich      dokumentem", slohovým svičením, které postrádá 

    vědomí, že pracují v etickém prostředí s jasnými      svůj nejsilnější atribut - autentičnost

    pravidly, která platí pro všechny bez výjimky 

 + podnik jeho prostřednictvím dává najevo hodnoty,  -  RIZIKO: přespříliš obecně zpracovaný etický kodex

    v rámci nichž se snaží fungovat      nepostihuje etické problémy, kterými se musí 

 + zabraňuje nadřízeným zneužívat svého postavení      organizace skutečně zabývat 

    vůči ostatním zaměstnacům  

 + poskytuje základní rámec pro implementaci   - RIZIKO: přespřílišná a do detailu propracovaná

    etického programu      kodifikace a vytváření norem s sebou nese riziko

     ztráty utilitárního charakteru kodifikovaných  

     pravidel (jde o nebezpečí, které je však spojeno 

     s kodifikací  jakýchkoliv norem)

 

Obr. č. 5    Výhody/Nevýhody etických kodexů 

Zdroj: Aplikace metod a nástrojů podnikatelské etiky v českém podnikatelském prostředí. 
Transparency International, 2006. str. 23 

 

 

2.4 ETIKA A ODBORNÁ KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZDRAVOTNICKÉ 

DOPRAVY  

Nedílnou součástí etické výchovy zdravotnických pracovníků v oblasti 

zdravotnické dopravy je požadované odborné vzdělávání pro získání odborné 

kvalifikace v oboru.  Pro výkon povolání řidiče zdravotnické dopravní služby stejně jako 

řidiče automobilu přepravy pacientů neodkladné péče, resp. záchranné zdravotnické 

služby je v některých zemích nutné absolvování zdravotnického akreditovaného kurzu či 
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příslušného studijního programu. Obdobné požadavky platí i pro zdravotnické 

záchranáře. 

2.4.1  ČESKÁ REPUBLIKA  

V České republice je výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného 

odborného pracovníka dán splněním požadavků daných legislativním předpisem - 

Zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s 

poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (Zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních): „Odborná způsobilost k výkonu povolání 

řidiče dopravy nemocných a raněných se získává absolvováním akreditovaného 

kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“ (6). 

Akreditované kvalifikační kurzy realizují akreditovaná zařízení, kterým byla 

udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví na základě vzdělávacího 

programu. 

Jedním z cílů Akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru řidič vozidla dopravy 

nemocných a raněných je znalost etických, právních a psychologických aspektů 

zdravotnické profese (108).  

V kurzu prováděném Záchrannou službou ASČR Praha-západ (109) je etika částí 

úvodní kapitoly „Teoretické otázky zdravotnictví“, posluchačům je ke studiu doporučen 

mj. Manuálek o etice (110), dalším doporučeným pramenem je Etický kodex 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. (111)  

„Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je, aby byl absolvent kurzu teoreticky i 

prakticky připraven zajistit neodkladnou zdravotní péči a přednemocniční péči v rámci 

dopravní služby. Absolvent si musí osvojit etické zásady“ hovoří osnovy akreditovaného 

kvalifikačního kurzu „Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných“, pořádaného 

akciovou společností Amfion Praha (112). 

Úkolem absolventa akreditovaného kurzu „Neodkladná zdravotnická pomoc“, 

organizovaného Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (113), je 

poskytnout přednemocniční neodkladnou péči vymezenou jeho postavením zdravotníka 

v rámci spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) - zabezpečit 

transport nemocných, raněných a rodiček, transport tkání a biologického materiálu a 

poskytnout zdravotní péči během transportu. Součástí osnov je jedna vyučovací hodina 
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věnovaná etice zdravotnického pracovníka – úvod do problematiky, profesní a etické 

kodexy se zaměřením na dopravu nemocných a raněných (DNR). 

I na řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsou kladeny požadavky ve 

formě absolvování Kvalifikačního kursu pro řidiče ZZS. V rámci modulu Psychologie, 

etika, komunikace, základy pedagogiky a edukace jsou určeny 3  výukové hodiny etice 

v profesi řidiče ZZS (Vymezení morálky a etiky ve zdravotnické profesi; etické principy 

specifické pro neodkladnou péči; etika chování k pacientům všech věkových skupin; 

etické zásady v neodkladné péči; etika chování k bezmocným, k umírajícím, k pacientům 

v bezvědomí; etika chování k agresivním, esteticky negativně působícím, k pacientům 

odmítajícím péči apod.). V rámci modulu Etika v medicíně katastrof je věnována mj. 

pozornost morálním (etickým) vlastnostem záchranáře, vědomí odpovědnosti, a etice 

komunikace (108). 

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává 

absolvováním 

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

zdravotnických záchranářů, 

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších 

zdravotnických školách, nebo 

c) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium 

prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999 (6).  

Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci 

specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné, anesteziologicko-resuscitační péče 

a akutního příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné léčebné a 

diagnostické péči (6).  

Do studijních programů je zařazen i předmět Etika ve zdravotnictví. Obor lze 

studovat v České republice na několika vysokých školách, příp. vyšších odborných 

školách. Např. na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT je obsah předmětu etiky 

pro zdravotnické záchranáře charakterizován takto: „Náplní předmětu je seznámení se 

základními etickými problémy v oblasti aplikované etiky vzhledem k budoucímu 

profesnímu zaměření. Rozvíjí studentovu schopnost uvažovat v rámci etických souvislostí, 

diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory v oblasti eticky dilematických situací, 

které medicínské prostředí přináší“ (114).  

 V popisu studijního programu zdravotnický záchranář zajišťovaném Lékařskou 

fakultou Masarykovy Univerzity v Brně je uvedeno, že „absolvent je připraven 
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k dodržování zdravotnické etiky a standardů ošetřovatelské péče, k respektování osobnosti 

a práv pacienta“ (115).  

Rovněž studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář, realizovaný na  vyšších 

odborných zdravotnických školách v České republice s akreditací programu, obsahuje 

modul zaměřený na výuku etiky – Etika v ošetřovatelství v rozsahu 32 hodin (116). 

Cílem výuky je mj.: „Absolventi získají informace o právních a etických aspektech 

zdravotní péče“ (117). 

 

2.4.2 SLOVENSKO  

Součástí státního vzdělávacího programu pro střední školy oboru Zdravotnický 

záchranář je i blok zaměřený na zdravotnickou etiku. Etika v práci zdravotnického 

záchranáře je tématem předmětu Zdravotnická etika v rozsahu 33 hodin. Ve výuce jsou 

řešeny otázky, týkající se mj. historie etiky, vztahu etiky a práva, etických pravidel, 

etických kodexů, morálních problémů při výkonu zdravotnického povolání nebo 

etických aspektů ve zdravotnické záchranné službě. Pozornost je věnována i uplatňování 

principů etiky v praxi zdravotnického záchranáře. Zdravotnická etika poskytuje základy 

i pro další odborné předměty (ošetřovatelství, sociální práce, zdraví apod.) i pro další 

vzdělávání v oblasti zdravotnictví (118).  

Rovněž bakalářský vysokoškolský studijní program oboru zdravotnický záchranář 

obsahuje modul, jehož součástí je profesní etika (119). V roce 2007 byl proveden 

výzkum s cílem zjistit názory studentů 2. ročníku oboru zdravotnický záchranář na 

Slovenské zdravotnické univerzitě v Banské Bystrici na význam předmětu zdravotnická 

etika. Studenti považují předmět pro svůj obor za potřebný. Přínos předmětu 

zdravotnická etika vidí respondenti ve zvýšení a výrazném obohacení vědomostní 

úrovně posluchačů. Dále jej chápou jako faktor, který může přispět k prevenci syndromu 

vyhoření, a v neposlední řadě jej považují za činitele, který může pomoci zdravotnickým 

záchranářům zkvalitnit přístup k pacientům. Posluchači se shodli i na tom, že počet 

vyučovacích hodin, který umožní pohled na pacienta jako na osobnost, ke které je třeba 

zaujmout individuální přístup, je dostatečný (120). 

 

2.4.3  BELGIE 

V Belgii je povinnou součástí kvalifikace řidiče přepravy raněných a nemocných, 

danou vyhláškou příslušného Ministerstva zdravotnictví specializační kurs. Např. ve 
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výukovém programu Hainaut Provincial Training Institute je třicetihodinový blok 

zaměřený na etické aspekty dopravy a doprovod pacienta (121). 

2.4.4  FRANCIE  

Pro získání diplomu řidiče sanitního vozu (ambulancier) je nutné projít 

specializovaným kurzem. Jeden z výukových modulů je zaměřen na deontologii 

(definována jako soubor povinností při výkonu povolání) a etiku.  Řidič sanitky je 

považován za zdravotnického pracovníka a stejně jako ostatní zdravotní profese musí 

dodržovat etická pravidla (122). Na rozdíl od lékařů nemají pracovníci zdravotnické 

dopravy vlastní etický kodex, ale soubor pravidel, která se vztahují k výkonu povolání a 

mají právní platnost (122) (123). Cílem kursu je mj. upozornit frekventanty na nutnost 

dodržování etických pravidel (122). Kvalifikační program je prováděn v různých 

institucích. Např. ve Fakultní nemocnici v Remeši je náplní jednoho ze sedmi modulů 

etika, (124) v Nancy je etické chování součástí studijního bloku společně s 

profesionálními pravidly, administrativním řízení a týmovou prací (125). 

Rovněž pro výkon funkce zdravotnického záchranáře je nutné získat osvědčení po 

absolvování specializačního kursu. I v tomto programu je výuka, daná vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví, orientována na etický přístup a profesionální hodnoty (126).  

 

2.4.5  NORSKO 

Pracovníci záchranné služby v Norsku absolvují specializovaný výukový program. 

Získaný certifikát je předpokladem pro výkon práce v dopravní službě. Záchranná služba 

jako mezičlánek mezi primární zdravotní a nemocniční péčí vyžaduje zvládnutí nových 

technologií, získání nových dovedností a poskytování péče v souladu s etickými 

hodnotami Norského království. Součástí výukového programu jsou otázky etiky a 

komunikace, vztah mezi etikou, legislativou a dalšími předpisy. Při výuce jsou 

rozebírány i příklady etických dilemat, která mohou vzniknout při práci zdravotnické 

záchranné služby (127). 

 

2.4.6  SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO  

Velká pozornost etické výchově pro zdravotnické dopravní služby je věnována 

pracovníkům Německého červeného kříže. Vzdělávání není zaměřeno na pouhý odborný 

výkon služby, ale i na etiku: „Expertise ohne Ethik ist blind; Ethik ohne Expertise ist 
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wirkungslos; Ethik und Expertise gehören zusammen“ (Odbornost bez etiky je slepá, etika 

bez odborných znalostí je neúčinná, etika a odborný výkon povolání patří k sobě) uvádí 

se ve výukovém textu nejen pro zdravotnickou dopravní službu (128). Podle autora 

textu je Záchranná služba profesionální etikou v praxi. 

Součástí kvalifikačního kursu pro záchranáře  ve spolkové zemi Bavorsku je modul 

Základy společenských věd. Do něj jsou mj. zařazeny Etické koncepty (etika ctnosti, 

deontologie, utilitarismus, existencialismus, preference utilitarizmu) a základy lékařské 

etiky (129). 

Rovněž program školení pro pracovníky zdravotnické záchranné služby ve 

spolkové zemi Bádensku-Württembersku klade důraz na dodržování etických zásad při 

jednání nejen s pacienty, ale i jejich příbuznými, nadřízenými, kolegy a dalšími účastníky 

procesu poskytování přednemocniční péče (130). 

 

2.4.7 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

Ve Spojených státech amerických je věnována ve výukových programech pro 

výchovu zdravotnických záchranářů značná pozornost právním a etickým problémům 

spojeným s poskytnutím neodkladné péče. Národní standardy pro záchranné služby 

obsahují přímo výzvu k dodržování etických kodexů (131, s. 7). Vedle kvalifikačních 

programů jsou pořádány i specializované akce, zaměřené na etické otázky provozu 

záchranných služeb (132).  

NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) organizuje pro 

zdravotnické záchranáře i specializované kurzy, např. „Zásady etiky a osobního vedení“ 

v rozsahu 16 hodin. Frekventanti kursu získávají znalosti a dovednosti potřebné pro 

efektivní komunikaci s pacienty a jejich příbuznými a dalším zdravotnickým personálem. 

Tématem vzdělávací akce je i osobní odpovědnost za etické rozhodování a strategie pro 

řešení konfliktů (133).  

Vedle odborných společností pořádají kursy či cvičení s etickými tématy i další 

vzdělávací instituce. Např. Arizonská státní univerzita vypisuje kurs aplikované etiky pro 

hasiče a zdravotnické záchranáře. Cílem kursu je zvýšit schopnost studentů při etickém 

rozhodování v rámci činnosti záchranné služby a uvažovat o důsledcích přijatých 

etických rozhodnutí. V rámci kursu jsou seznámeni i s etickými kodexy jejich profese, 

„které definují přijatelné chování, podporují standardy praxe a tvoří rámec pro 

profesionální chování.“ Obsahem kursu jsou i modely etického rozhodování. Podobně 
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orientovaný je i kurs Etika a profesionalizace požárních služeb, který je zaměřen na 

etické výzvy v oblasti hasičských zásahů a záchranných zdravotnických služeb (134).  

 

2.4.8 ŠVÝCARSKO 

Zdravotnické záchranáře pro oblast západního Švýcarska připravuje vzdělávací 

zařízení pro zdravotnické záchranáře (Ecole supérieure de soins ambulanciers) Ženevě. 

Prostor ve výuce je věnován i etice. Její význam pro povolání zdravotnického záchranáře 

vyjádřil v úvodu tříletého specializačního studia ředitel školy Franco Riva takto: 

„Zdravotnický záchranář - dvě slova, často používaná, jejichž podstata je spojena se 

základními lidskými hodnotami týkajícími se života a zdraví.  Sdílení, podpora v nouzi, péče 

o zraněné, ať už fyzicky nebo duševně, často jedinci ve stavu nejistoty- to vše musí řešit 

zdravotnický záchranář. Strach ze zranění či pochybení, nebo jen nedostatek soucitu 

ukazuje, že není tak snadné přinést úlevu. Student záchranář si je vědom těchto lidských 

hodnot, které získává v průběhu studia a ve své profesionální kariéře. V průběhu studia je 

používá jako morální zásady, které pomáhají získávání praxe v ošetřovatelské technice. 

Naše škola poskytuje vzdělávací prostředí, kde přenosem dovedností a realizací poznatků 

pomáhá studentům rozvíjet dovednosti v poskytování zdravotní péče. Celý výcvik, který je 

realizován v přísném etickém rámci, provádějí odborníci. Etický kodex umožňuje budoucím 

zdravotnickým záchranářům udržet profesi, která je založena na humanistických 

principech, na vysoké úrovni  a stále ji zlepšovat“ (135).  

 

2.4.9 SHRNUTÍ 

Na základě výše uvedených informací je možné konstatovat kvalitativní i 

kvantitativní rozdíl mezi etickou výukou zdravotnických záchranářů, řidičů vozidel 

záchranné služby a řidičů vozidel dopravy raněných a nemocných v České republice i v 

zahraničí. Pro odbornosti zdravotnických záchranářů je vyčleněna vyšší časová dotace 

studijního programu, což se odráží i v počtu hodin věnovaných etickým programům. 

V rámci základních akreditovaných studijních programů všech odborností se Česká 

republika z hlediska rozsahu řadí k průměru sledovaných zemí. Pro etickou přípravu 

pracovníků zdravotnické dopravy by byly jistě vhodné kursy s etickými tématy, které 

jsou obvyklé např. ve Spojených státech amerických či v Německu. Etická témata by 

mohla být zařazena i v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.  
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2.5  HISTORIE ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVY  

2.5.1 HISTORIE ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVY SE ZAMĚŘENÍM NA ETICKÉ 

KODEXY A JEJICH PŘEDCHÁZEJÍCÍ FORMY  

 
„…Ale když jeden Samaritán na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut 

soucitem:, přistoupil němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil na 

svého mezka, zavezl jej do hostince a tam se o něj staral.”  

           Podobenství o milosrdném Samaritánovi, Lukáš 10,25-37 (136)  

 
 
Historie dopravy raněných a nemocných je tématem autorovy diplomové práce 

(137). Na rozdíl od mé diplomové práce, zaměřené na zejména problematiku úhrad za 

tuto službu a připravenosti pacientů podílet se na finančních nákladech, je v 

předkládané disertační práci podán stručný přehled dějin zdravotnické dopravy, ve 

kterém je věnována pozornost etickým otázkám oboru. Vycházím z premisy, že za 

předchůdce etických kodexů je možné považovat přísahy, sliby, řehole, statuty, 

instrukce, doporučení a obdobné dokumenty obsahující etické principy. Ve všech 

uvedených formách apelací na etiku je možno nalézt požadavky pomoci bližním, pomoci 

slabým a potřebným, kolegiality, úcty, čestnosti, ctnostného života apod..  

V úvaze o etických postulátech zdravotnické dopravy nelze opomenout 

Podobenství o milosrdném Samaritánovi (136), podle papeže Jana Pavla II.: „jedné z 

hlavních součástí mravní kultury a vůbec celé lidské civilizace“ (138, s. 29).  Odkaz na 

Samaritána má ve svém názvu i jedna z největších světových zdravotnických dopravních 

služeb. 

 

2.5.1.1  STAROVĚKÉ  ŘECKO A ŘÍM 

Doprava raněných a nemocných je od počátku spojena zejména s válečnými 

událostmi.  Z období starověku však informací o poskytování péče raněným mnoho 

neexistuje. „Zdá se, jako kdyby se historici společně domluvili, aby utajili vše o umění léčit v 

řeckých římských armádách”, poznamenává Peyrilhe k této otázce (139).  

O dopravě v řecké armádě nejsou ověřené zprávy, ale například podle popisů 

zranění a bitev z Homérových eposů Illias a Odyssea (asi 1250 př. n. l.) je možné 

dedukovat, že vojáci byli ošetřování přímo na bojišti uprostřed konfliktu nebo po 
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skončení bitev, případně po ukončení bitvy, byli zranění odnášeni zranění do domů 

nedaleko bojiště (139). Vincent D. Robbins se domnívá, že transport raněných vojáků 

z bitevního pole byl prováděn válečnými vozy, případně byli bojovníci odnášeni na 

vlastních štítech (140).  

Dochovalo se však svědectví Xenofona Aténského (400 př. n. l.) o oddílech vojáků 

určených pro sběr raněných po bitvě v egyptské a perské armádě (141).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6    Ošetřování římských vojáků, Trajanův sloup Řím, 113 n.l.   
 
Pollock uvádí, že Filip II. (otec Alexandra Velikého) zařadil do každé jednotky (350-

400 mužů) lékaře a chirurga a odměňoval nosiče, kteří přinesli zraněné vojáky (142, s. 

18).  

V římské armádě se stala doprava raněných součástí armádních struktur. Byly 

ustaveny zvláštní oddíly, jejichž úkolem bylo odnášet raněné z bitevního pole na 

obvaziště. Tito vojáci (capsarius), jejichž název byl odvozen od capsa (brašna, která 

obsahovala obvazy) měli dodatečný ošetřovatelský výcvik (143), (144, s. 235).   Mostyn 

Bird uvádí, že v každé kohortě (200-400 vojáků) bylo vyčleněno 8-10 mužů k přepravě 

raněných z bojiště. Sedla koní byla uzpůsobena zvláštními postroji, které umožňovaly 

odvést raněné. Za zachráněné vojáky obdrželi odměnu ve zlatě (145, s. 36).  Zranění 

vojáci byli z obvaziště dále transportováni koňskými povozy do nejbližší vojenské 

nemocnice (valetudinaria)  (146). Zdravotnický systém v římských legiích přinesl řešení 

ve třech základních oblastech: prvotní ošetření, doprava raněných a následná péče. V 

římské armádě se objevila zřejmě první „záchranka” – legie císaře Alexandra Severa 

(208-234 n.l.) používaly k odvozu raněných válečné vozy se zavěšenými nosítky (141).  

Vybraní legionáři absolvovali mimo pravidelného vojenského výcviku ještě 

zdravotnický, který zahrnoval nejen péči o zraněné za pochodu, ale i v dočasných 

vojenských nemocnicích (147). Každého 3. ledna skládali vojáci přísahu věrnosti 
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(Sacramentum), nejdříve republice, později císaři. Etické principy kolegiality byly 

uplatněny v dobrovolné přísaze - legionáři si přísahali navzájem, že neopustí své 

spolubojovníky v boji, aby se zachránili, a neopustí bojový tvar s výjimkou záchrany 

spolubojovníka nebo ztracené zbraně (148, s. 339, 577).  

 

2.5.1.2  STŘEDOVĚK 

Stejně jako v římské armádě byly obdobné oddíly vojáků určených k odvozu 

raněných (deputati) činné i v armádě Byzantské říše. Rovněž v byzantské armádě byli 

nosiči raněných odměňováni zlatou mincí. Pro odvoz raněných byli využíváni také jezdci 

na koních se speciálně upravenými sedly. Bell označuje tento systém „koňské 

ambulance” jako opravdové spojení třech zásad záchranné služby: okamžité ošetření, 

použití speciálních vozidel a přímá doprava do místa poskytnutí péče (149, s. 4). 

V šestém století císař Mauricius v díle Ars Militaris zavedl system konvojové dopravy 

zraněných z bitevního pole do chirurgického stanu (149, s. 3).    

John S. Haller uvádí jako příklad dopravy raněných také přepravu na nosítkách 

zavěšených mezi dvěma koňmi při Anglosaských válkách s Normany (okolo 900 n.l.) 

(150, s. 9).  Tento způsob transportu se používal dlouho do středověku.  

 
 
Obr. č. 7   Zraněný rytíř přepravovaný na nosítkách zavěšených mezi dvěma koňmi. 

Tours 1405  

 

2.5.1.2.1  ŠPITÁLNÍ RYTÍŘSKÉ ŘÁDY 

Péče o nemocné a raněné je neodmyslitelně spjata s existencí mnišských řádů a 

kongregací.  V některých řeholích byla stanovena povinnost mnichů pečovat o nemocné, 
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staré a chudobné osoby. Základem řeholního života je dodržování tří základních slibů: 

života v chudobě, čistoty a poslušnosti (151). Rozvoj řádů byl ovlivněn rozhodnutím 

papeže Řehoře Velikého v 9. století, který řádům uložil péči o chudé, nemocné a 

postižené.  

Původ rytířských a špitálních rytířských řádů je většinou dáván do souvislosti s 

křížovými výpravami a snahou osvobodit Jeruzalém a Svatou zemi z muslimské 

nadvlády.  

Benediktinský řád pečoval o nemocné a zraněné poutníky do Svaté země v 

nemocnici sv. Jana Slitovníka v Jeruzalémě. V souvislosti s příchodem křižáckých rytířů 

se původně mnišský řád  transformoval do špitálního rytířského řádu Špitální bratři sv. 

Jana Křtitele Jeruzalémského (podle nově postaveného kostela sv. Jana Křtitele), 

potvrzený papežem roku 1113. V činnosti řádu se projevil zřejmě první středověký 

systém dopravy raněných. Rytíři se během bitvy starali o raněné a přepravovali je na 

nosítkách a vozech do stanů postavených k tomu účelu za bitevní linií k ošetření vojáků.  

Některé prameny uvádí, že řádoví bratři, kteří přerušili boj a dopravili své zraněné do 

lékařských stanů, obdrželi malou odměnu (152). Z hlediska etiky je pak důležité uvést, 

že špitální bratři nerozlišovali mezi zraněnými a pomoc poskytovali i muslimským 

vojákům druhé bojující strany (152).   

Dále pak byli ranění odváženi do nemocnic v Jeruzalémě (142, s. 18), (153, s. 3).     

V řeholi johanitského řádu jsou obsaženy principy augustiniánské a benediktinské: sliby 

chudoby, celibátu, ochrany věřících, pomoci potřebným a obrany Jeruzaléma před 

muslimy (Pro fide, Defensio fidei et obsequium pauperum, Tuituo fidei et obsequium 

pauperum – Pro víru, Obrana víry a služba chudým, Ochrana víry a služba chudým) .   

 
 
Obr. č. 8    Zraněný rytíř odnášený na nosítkách 
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Humanitární činnost řádu nekončí nuceným odchodem ze Svaté země, příslušníci 

řádu poskytovali pomoc raněným ve stoleté válce, léčili v čase epidemií (např. černý mor 

v Evropě 14. stol.) (154, s. 11). 6   

Význam zřejmě nejstarší charitativní organizace ocenila M. T. Boardmanová, 

aktivistka amerického Červeného kříže: „…nikoli jejich bohatství a moc, ani jejich 

vojenské hrdinství jim nezajistilo místo v historii, ale jejich skutky milosrdenství pro 

nemocné a raněné”(155, s. 23). Muže a ženy, kteří poskytovali ve Svaté zemi pomoc 

nemocným a zraněným křesťanům i muslimům, považuje za předchůdce sester 

Červeného kříže. Zdůrazňuje humanitu a neutralitu, která je charakteristická právě pro 

činnost Červeného kříže.  V Jeruzalémě byla založena rovněž ženská část řádu.     

Vedle Johanitů působili v Palestině Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, 

známější jako Templářský řád. Německy mluvící rytíři řádů Johanitů dali r. 1189 podnět 

k založení nového řádu Německých rytířů.  

Rytíře a poutníky do Svaté země ohrožovali nejen muslimské armády, ale také 

nemoci.  Příslušníci rytířských řádů postižení malomocenstvím vytvořili Vojenský a 

špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského. Nakažený leprou byl mj. také jeruzalémský 

král Balduin IV, velký příznivec řádu.  Nemocní rytíři řádu sv. Lazara pečovali o nemocné 

v pokročilém stadiu choroby a zároveň se účastnili bojů.  Řád sv. Lazara měl zkušenosti i 

s provozem lazaretních lodí a  při zemětřeseních v oblasti Středozemního moře 

zajišťoval některé funkce záchranné služby (157).  

Koncem 13. století, roku 1291 v bitvě u Akkonu, byla evropská vojska krvavě 

poražena, padli velmistři řádů Johanitů, Lazariánů a Templářů. Území Svaté země tak 

přešlo pod muslimskou nadvládu.    

Některé z rytířských špitálních řádů přenesly svoji působnost na jiná teritoria a 

svoji záslužnou činnost vyvíjejí jako humanitární organizace i v současné době, např. Řád 

                                                 

 

 3V současné době vychází z odkazu původních rytířů sv. Jana z 10. a 11. století  řád pět  
humanitárních organizací: 

- Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (katolický řád 
navazující na středověký rytířský řád Nejctihodnější řád sv. Jana Jeruzalémského (Most 
Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem) působící ve Velké Británii a 
zemích Britského společenství národů  

- Řády Johanitů (Johanniterorden) v Německu, Svédsku a Nizozemí – protestantské řády  
- Dále existují řády používající v názvu sv. Jana bez oficiálního schválení. (281) 
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maltézských rytířů nebo Řád sv. Lazara.  Zajišťují např. převozy nemocných nebo 

záchrannou službu. 

Nejenom rytířské, ale i mnišské řády lze považovat za předchůdce dopravních 

zdravotnických služeb. Např. mniši v alpských průsmycích zakládali klášterní hospice 

(Gotthard, sv. Bernard), vyhledávali a ošetřovali zbloudilé poutníky. V jejich řeholích je 

možné nalézt etické principy obdobně jako v pozdějších etických kodexech. 

 

2.5.1.2.2  BRATRSTVO MILOSRDENSTVÍ 

Ve středověku vykonávaly dopravní zdravotnickou službu také dobročinné 

organizace. Dochované písemné záznamy dokazují, že florentské  Venerabile 

Arciconfraternita della Misericordia di  Firenze (Bratrstvo Milosrdensví), založená v roce 

1244 dominikánským mnichem Petrem z Verony, zajišťovalo dopravu nemocných do 

nemocnice, ale rovněž i finanční pomoc potřebným a pohřební služby. V roce 1329 

poskytlo město Florencie bratrstvu, jako uznání významu jeho práce, oficiální statut 

veřejné instituce. Během moru, v roce 1369, byla vytvořena skupina nosičů nemocných, 

která používala pro transport speciální koše. Tato iniciativa trvala šest měsíců a 

připravila o život mnoho členů bratrstva (158). Původně tato služba měla být 

zpoplatněna, ale bylo rozhodnuto, že bude pro klid jejich duše poskytována zdarma 

(149, s. 7). Příslušníci organizace při své činnosti používali přes obličej kápě, neboť 

museli zůstat nepoznáni.  

 

 
 
Obr. č. 9 Přeprava pacienta s nakažlivou nemocí - Costume della Misericordia di Firenze 
 

https://art.famsf.org/sites/default/files/artwork/anonymous/0104200716040059.jpg
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Freska Alegorie Milosrdenství z roku 1386 na venkovní stěně budovy církevního 

bratrstva vyjadřuje povinnosti členů organizace: navštěvovat nemocné a opuštěné, dát 

jim jídlo a pití, zachraňovat zajatce, nabízet přístřeší potřebným (158). Sanitní 

automobily Misericordia je možné spatřit ve Florencii i v současnosti, v současné době 

zajišťuje dopravu nemocných i městskou záchrannou službu.     

Další zmínka o civilní zdravotnické dopravě přichází až o několik století později.   

 

2.5.1.2.3 AMBULANCE 

Výraz ambulance má původ v latinském “ambulare”, znamenající chodit nebo 

pohybovat se. Termín „ambulance” se poprvé objevuje v roce 1476. Španělská královna 

Isabella I. tehdy vedla války proti Maurům.  Označení Ambulancias však nepatřilo 

vozidlům, ale stanům, které bylo možné postavit v blízkosti bojiště pro ošetření 

raněných. Stany plnily funkci polní nemocnice. Hernando del Pulgar, soudobý historik 

popisuje královskou polní nemocnici: „Pro zajištění péče o raněné a nemocné královna 

poslala do tábora šest velkých stanů, jejich vybavení, společně s lékaři, chirurgy a obsluhou. 

Velitel neměl zraněným účtovat nic, všechno platila královna” (145, s. 77). O rok později 

nařídila zkonstruovat speciální lůžkové vozy zastíněné plachtou. Zda tyto vozy plnily 

funkci přepravy zraněných vojáků stejně jako transport lékařských stanů a vybavení 

není známo. V každém případě, jak zdůrazňuje Bell, byly tyto vozy, vzhledem ke své 

konstrukci a začlenění do systém zdravotní péče,  první opravdovou ambulancí (149, s. 

11). První záznam o ambulantních vozech pochází z roku 1477, bitvy u Otrera: 

„Královská nemocnice zahrnovala okolo čtyř set nákladních vozů s plachtami. Zranění byli 

ošetřováni nikoliv nevhodnými osobám, které obvykle následují armády, ale poctivými a 

kompetentními sestrami” (145, s. 78). Podle Calluma byly ambulanční vozy poprvé 

zařazeny do pravidelné armády v roce 1487, v bitvě u Malagy (159, s. 9).  

Systém sběru a dopravy raněných zavedený španělskou královnou následovali i 

další evropští panovníci. Některé bitevní lůžkové vozy, určené ke sběru raněných 

nabývaly však až neuvěřitelných velikostí. Bell uvádí, že do zápřahu bylo potřeba až  40 

koní (149, s. 12). Za vozy k přepravě raněných vojáků jsou někdy považovány 

zásobovací vozy dělostřelectva v armádě francouzského krále Jindřicha IV. v 16. století. 

Vozy, které dopravovaly munici, byly využívané při zpáteční cestě k dopravě zraněných. 

V Holandsku byla v roce 1417 zřízena služba pro záchranu tonoucích na četných 

kanálech v zemi (160).  



59 

 

 

2.5.1.3  NOVOVĚK  

Také v dalším dějinném období byly inspirujícím motivem pro zdokonalování 

přepravy raněných, případně nemocných osob, ozbrojené konflikty.   

 

2.5.1.3.1  DOMINIQUE JEAN LARREY  

„Pokud postaví vojáci někomu sochu, pak by to měla být pocta baronu Larreyovi – 

nejúctyhodnějšímu muži,  jakého znám.“   

                            Napoleon Bonaparte (161)  

 
Při ozbrojených konfliktech v 16. a 17. století byly budovány polní lazarety. Ranění 

vojáci byli převáženi v otevřených vozech, určených k přepravě vojenského materiálu. 

Vzhledem k rychlosti vozu a komfortu při přepravě se často stávalo, že zranění již pomoc 

nepotřebovali (162).  

V polovině 18. století evropské armády sice začlenily chirurgy a lékaře do svých 

oddílů, ale žádná neorganizovala odsun raněných z bojiště. Některé prvky, např. třídění 

raněných, a odsun raněných se objevily v americké armádě ve válce za nezávislost. Nešlo 

však o speciální vozidla ani vycvičené zdravotnické oddíly (140, s. 9). Vytvoření 

moderního vojenského systému přednemocniční péče (EMS) je připisováno hlavnímu 

chirurgovi napoleonské armády baronu Larreyovi. Dominique Jean Larrey (1766-1842) 

vycházel z názoru, že určující pro záchranu života raněných na bitevním poli je rychlá 

lékařská pomoc. Za důležitou považoval i dobu ošetření. Sám jako zručný chirurg 

provedl v roce 1812 při bitvě u Borodina vice než 200 amputací končetin během 24 

hodin.  Důležitost odstranění poškozených končetin a tkání považoval za nezbytné 

vzhledem k riziku infekce a snížení trauma raněných (163). Vzhledem k zaměření této 

práce je důležité zmínit etický aspekt jeho systému: každému vojáku bez ohledu na 

hodnost, zařazení nebo národnost mělo být poskytnuto základní ošetření do 15 minut, 

těžce ranění operováni nejpozději do 24 hodin. Přístup k ošetření umožnil také 

nepřátelským zraněným vojákům (164, s. 3). Ke splnění tohoto požadavku byl v rámci 

armády zřízen speciální sbor, tzv. létající ambulance (ambulance volante). Do výzbroje 

armády byly zavedeny dva typy vozů tažených koňmi, dvoukolový a čtyřkolový, 

upravené pro převoz raněných. Komfort pro vojáky evakuované z bitevního pole do 

blízkých polních nemocnic zajišťovalo odpružení vozidla a plachta chránící před 
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nepříznivým počasím. Larreyho význam spočívá ve formulaci základních principů 

poskytování neodkladné péče a jejich uvedení do praxe:  

- Rychlý přístup zdravotnického pracovníka k pacientovi 

- Stabilizace pacienta 

- Převoz pacienta do zdravotnického zařízení 

- Poskytnutí zdravotní péče během přepravy. 

 
 
Obr. č. 10 „Létající ambulance“ barona Larreye 
 
Ve francouzské armádě byly zařazeny také ambulantní vozy barona Percyho 

(chirurga císařské armády), určené k dopravě lékařů a zdravotnického materiálu na 

bojiště. Ošetření vojáci mohli být dopraveni do týlu, pokud to kapacita vozu dovolovala 

(149, s. 21), (145, s. 50).  Percyho zásluhou byli vytvořeny v armádě speciální oddíly 

nosičů raněných, kteří měli dopravit na nosítkách zraněné vojáky na místo ošetření. 

Percyho myšlenka neutralizovat nemocnice a oddíly nosičů (brancardiers), složené z 

dobrovolníků, předjímá ušlechtilý princip Ženevské úmluvy o více než šedesát let (145, 

s. 51).    

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-pd2ivqjYAhUE2KQKHbBHDX8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/495747871460011895/&psig=AOvVaw3ddGRNPirT_oo7-mYNPzk4&ust=1514405497163192
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Obr. č. 11  Vůz pro dopravu raněných vojáků a lékařského personálu barona Percyho  

 

 

2.5.1.3.2  KRYMSKÁ VÁLKA /FLORENCE NIGHTINGALOVÁ 

Po porážce napoleonských armád se některé evropské země zaměřily na 

organizaci vlastních armád a aplikaci poznatků získaných se střetnutí s francouzským 

císařem. Ale již první velký válečný konflikt – Krymská válka ukázala potřebu hluboké 

reorganizace zdravotních oddílů. Britská armáda podcenila úlohu sanitních sborů ve 

válce, vstoupila do boje bez školených zdravotníků – nosičů raněných a posádek 

ambulancí (165, s. 10). Sběrem a převozem raněných byli pověřeni bubeníci a muzikanti 

bez speciálního výcviku (142, s. 19). Dalšími příslušníky zdravotních oddílů byli vojenští 

důchodci, jejichž nasazení se ukázalo v praxi jako problematické. Vyčerpaní a nemocní 

veteráni nebyli schopni poskytnout odpovídající pomoc svým zraněným 

spolubojovníkům (166, s. 10).      

Na britské straně se projevila potřeba změnit pravidla pro shromažďování a 

převoz raněných. Technické parametry sanitních vozů neumožňovaly plynulý pohyb v 

náročném terénu, hygienické podmínky byly na nízké úrovni. Význačnou roli ve 

vytvoření systému ošetřovatelské péče sehrála Florence Nightingalová. (Ministr války o 

ní prohlásil: „Ona je jedinou osobou v celé Anglii, která je schopna takovou 

ošetřovatelskou službu zorganizovat a vést” (167, s. 17)). Uspokojivou dopravu 

raněných a nemocných považovala za první požadavek záchrany jejich života. Její návrh 
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péče o zraněné vojáky na bojišti byl inspirován principy barona Larreye (168). Velký 

význam měl důraz na hygienické podmínky vytvořené pro zraněné vojáky. Obě bojujíci 

strany se shodly na faktu, že na bitevním poli zahynulo méně vojáků, než jich podlehlo 

epidemiím tyfu, cholery, úplavice. 

Přínos Florence Nightingalové pro dopravní služby vyjadřují slova italské 

dobrovolnické organizace, poskytující zdravotnickou dopravu: „Uspokojivá přeprava 

nemocných a zraněných je první požadavek na záchranu života.“ (169)  

 

 
 
Obr. č. 12   Kočár (ambulance) Florence Nightingaleové  

 

Yulia Naumová uvádí, že v průběhu války zemřela více než třetina ruských vojáků 

na rány a nejrůznější nemoci spojené s válkou (tyfus, cholera…). Význam transportu 

zraněných vojáků dokládá varováním hlavního chirurga carské armády, Nikolaje I. 

Pirogova: „Jestliže se nic nezmění, uvidíme hrozné důsledky tyfu, které vznikají při 

přílivu raněných a jejich dopravě” (170).   

Také na ruské straně fronty byla reorganizována služba dopravy raněných vojáků 

do nemocnic a polních nemocnic. Autorem projektu byl právě Pirogov. Sestavil oddíly 

dobrovolných zdravotnic a vybudoval síť zdravotnických stanic na území za bojovou 

linií (171, s. 19).  

Krymská válka je zřejmě prvním válečným konfliktem, ve kterém je zdůrazněna 

nezastupitelná úloha ošetřovatelské části armádních zdravotních sborů, zejména 

zdravotních sester (172).  Southby vyzdvihuje přínos Florence Nightingalová v oblasti 

etiky: „Mnoho prvních etických otázek vzniklo z představy, že sestry byly ženy pochybné 

pověsti a ošetřovatelství bylo považováno podřadnou práci v domácnosti, hodnocenou níže 

než kuchařka. Překonání tohoto pohledu na ošetřovatelství bylo velkou výzvou pro 
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Florence Nightingaleovou, když otevřela v roce 1860 školu pro ošetřovatelky v nemocnici 

sv. Tomáše v Londýně” (173, s. 664).   

V roce 1893 byl sepsán ředitelkou detroitské školy pro sestry, Lystrou 

Gretterovou, slib sester, pojmenovaný po Florence Nightingalové.  Mezinárodní slib 

sester, který obsahuje základní etické principy výkonu povolání zdravotní, byl schválen 

Kongresem sester v roce 1899 a stal se tak průkopníkem ve vývoji etických kodexů pro 

zdravotní sestry (174).  

 

2.5.1.3.3  MEZINÁRODNÍ ČERVENÝ KŘÍŽ 

„Domnívám se, že Červený kříž je nejuznávanější a nejlépe přijímaný symbol na světě. 

Je to symbol neúnavné energie a neselhávající pomoci v době potřeby. Je to symbol stálého 

zájmu člověka o svého bližního.“ 

                                                                                             John Fitzgerald Kennedy (175, s. 49)  

 
Utrpení zraněných vojáků v bitvě u Solferina v roce 1959 bylo impulsem pro Henri 

Dunanta, švýcarského obchodníka k sepsání knihy “Vzpomínky na Solferino”. Publikaci 

následně rozeslal evropským politikům a vladařům a vojevůdcům s výzvou k vytvoření 

organizace poskytující pomoc zraněným ve válečných konfliktech. (V útlé knize je možné 

nalézt také apel ke zřízení dopravní služby a kvalifikovaného personálu: „Kdyby bývalo 

také dostatečně pomocníků, aby sesbírali raněné v údolí Medoly, ve slujích San Martina, na 

příkrých svazích Monte Fontana a na pahorcích Solferina, pak nemusel mnohý ubohý 

střelec, hulán nebo zuav, který přes své strašlivé bolesti se snažil povstat a marně dával 

znamení, aby přišli k němu s nosítky, ležet celé hodiny ve smrtelném strachu! Nebylo by 

jistě došlo také k tomu, aby s mrtvými byli pochováváni i živí. Lépe upravené dopravní 

prostředky by byly ušetřily onomu gardovému střelci strašlivou amputaci, která byla na 

něm provedena v Brescii a která byla nutná jen proto, že o něho dostatečně nepečovali za 

dopravy z bitevního pole do Castiglione“)  (176, s. 70). 

Dunantovo úsilí bylo korunováno úspěchem. V říjnu roku 1863 se sešla za účasti 

představitelů 16 států v Ženevě ustavující konference Mezinárodního červeného kříže. 

Konference se zabývala mj. i ochranou zdravotnických pracovníků a zraněných při 

válečných konfliktech a možnostmi nasazení dobrovolníků pro zdravotnickou pomoc 

v bitvě: „…vyjadřuje konference následující přání: aby v době války byla proklamována 

válčícími státy nedotknutelnost ambulancí a vojenských nemocnic a aby byla uznána stejně 

způsobem co nejúčinnějším i pro oficielní sanitní personál, pro dobrovolné ošetřovatele, 
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pro obyvatele země, kteří budou pomáhati raněným a pro raněné samy.“ (177, s. 48). Jako 

symbol organizace byl přijat červený kříž v bílém poli. Základním heslem organizace se 

stalo: „Milosrdenství mezi zbraněmi“ (Inter arma caritas) (177, s. 31). Téměř o rok 

později, 22. srpna 1864 se konala mezinárodní konference, na které byla přijata 

„Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách“ (v letech 1906, 1929 

a 1949 novelizovaná). Úmluva dala základ k vytvoření Pomocných společností pro 

ošetřování raněných, nezávislých národních společností Červeného kříže, např. 

Rytířského řádu Johanitů v Německu, Maltézského rytířského řádu v Německu, Řádu 

německých rytířů v Rakousku, Řádu sv. Jana Jeruzalémského v Anglii apod. (150, s. 64).   

V průběhu 10 let se podařilo založit 22 národních společností. Podle Ženevské konvence 

jsou sanitní vozidla, vojenské nemocnice a zdravotnický personál označeny jako 

neutrální. Musí být respektovány válčícími jednotkami a chráněny. Všichni nemocní a 

ranění vojáci všech bojujících stran budou posbíráni a ošetřeni (175, s. 22).  

Nedlouho po založení Červeného kříže se rozhořely v Evropě i Americe lokální 

válečné konflikty, ve kterých již zasahoval ve prospěch raněných a nemocných Červený 

kříž. Ne vždy však bojující státy dodržovaly přijatou konvenci. Např. při prusko- 

rakouské válce v roce 1866 Prusové ujistili Rakousko, že jejich jednotky mají příkaz 

respektovat humanitární opatření, přesto však pruská armáda zabavila u Hradce 

Králové sedm ambulantních vozů pro dopravu rakouských zraněných vojáků (178, s. 

39). 

   

 
 
Obr. č. 13  První sanitní kočár britského Červeného kříže použitý v prusko- rakouské válce 

v roce 1870, dva měsíce po založení organizace Červeného kříže 
 

http://blogs.redcross.org.uk/emergencies/2014/01/planes-trains-and-automobiles-the-history-of-the-red-cross-ambulance/attachment/original-ambulance-550/
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Mezinárodní Červený kříž jako nezávislá organizace poskytoval pomoc ruské 

armádě a aktivně se podílel na organizaci a poskytování zdravotní péče o zraněné 

vojáky,  např. i v rusko-japonské válce v letech 1904-1905 (179).  

Činnost Mezinárodního Červeného kříže je postavena na sedmi základních 

principech, které obsahují etické principy poskytování humanitární pomoci: Humanita, 

nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost (180).  

 

2.5.1.3.4  ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ/VÝZNAM PROF. JAROMÍRA MUNDYHO 

V souvislosti se založením Mezinárodního Červeného kříže nelze nezmínit 

osobnost dr. Jaromíra Mundyho a Řád maltézských rytířů. Rodák z Veveří u Brna. 

Svobodný pán, prof. Jaromír Mundy (1822-1894) byl jedním ze zakladatelů 

Mezinárodního Červeného kříže. Reprezentoval rakouskou delegaci na kongresu v roce 

1864. Zakladatel rakouské vojenské záchranné sanitní služby, vybaven zkušenostmi 

z evropských, zejména balkánských bojišť (například instaloval obrovské světlomety na 

bojiště k usnadnění sběru raněných v noci) (181), se podílel na realizaci ušlechtilých 

myšlenek H. Dunanta do praxe. V roce 1869 přišel na konferenci Pomocných organizací 

Červeného kříže s návrhem, aby ve válkách zajišťovaly vojenskou zdravotnickou službu 

na bitevním poli řády německých a maltézských rytířů.  Návrh byl přijat a sanitní službu 

zajišťovaly až do roku 1918 oba rytířské řády (182).  

Jako magistrální rytíř Suverénního řádu Maltézských rytířů a generální lékař 

navrhl konstrukci a inicioval výrobu sanitních vlaků.  Vlaky řádu převážely vojáky 

z polních nemocnic do řádových nemocnic a rehabilitačních center.  Během první 

světové války dopravily sanitní vlaky 359 950 raněných a ujely více než jeden milion 

kilometrů (183).  

Podle profesora chirurgie Theodora Billrotha, spoluzakladatele vídeňské 

záchranné služby, byl Jaromír Mundy „jedním z největších praktických humanistů 

našeho století“ (182).  
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Obr. č. 14  Sanitní vlak Řádu maltézských rytířů/svobodný pán baron MUDr. Jaromír Mundy 

 

2.5.1.3.5  AMERICKÁ OBČANSKÁ VÁLKA 

V začátku války, v roce 1861, neměly bojující strany specializované oddíly pro 

dopravu raněných ani vycvičené vojáky pro evakuaci raněných z bitevního pole (184, s. 

124). Postupně obě bojující strany vytvořily zvláštní zdravotnické oddíly Ambulance 

Corps a Infirmary Corps. Ranění byli však dopravováni z bojiště většinou až po skončení 

bitvy. Organizační řád unijního zdravotnického sboru dokonce určoval, že: „Odnášení 

raněných a nemocných z pole není povoleno žádné osobě kromě příslušníků tohoto 

sboru“(185, bod 15). Toto opatření mělo zamezit dezercím vojáků pod záminkou pomoci 

zraněným. V průběhu války byly přijaty organizační předpisy měnící systém dopravy 

raněných, určující počet a vybavení jednotek ambulancemi. Vojenští lékaři dr. Letterman 

a dr. Barnes využili mj. poznatků barona Larreyho a zavedli na straně Unie nový systému 

přednemocniční péče. Bylo vytvořeno několik typů speciálních ambulančních kočárů až 

pro 12 osob, nosítek a vozíků a zařazeni vojáci se zdravotnickým výcvikem. Do systému 

dopravy byla zahrnuta i železnice (185, bod 2), (184, s. 143), (186).  Nový systém přinesl 

úspěchy, v bitvě u Antietamu v září roku 1862 bylo z bojiště evakuováno 9500 vojáků za 

24 hodin, v prosinci téhož roku v bitvě u Fredericksburgu 9000 zraněných za 12 hodin 

(187). Zkušenosti získané v bojích občanské války využili později mnozí lékaři v civilních 

záchranných službách v nemocnicích po celých Spojených státech amerických. 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJj7nyrtfUAhWBmBoKHVVpDz0QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/292171094552419672/&psig=AFQjCNEIp6xRUbdFFWEdbAWK8mudcBUJOw&ust=1498424082810285


67 

 

 
 
Obr. č. 15    Ambulanční vůz armády Unie v občanské válce 1864 
 

2.5.1.3.6  CIVILNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY 1800 - 1914    

Záznam o civilní dopravě nemocných či zraněných se objevuje po více než 400 

letech od florentského Bratrstva milosrdenství. V roce 1703 nemocnice v Lipsku 

využívala k dopravě nemocných nosiče nosítek.  Později bylo v Edinburghu v roce 1788, 

použito k dopravě raněných pojízdné křeslo (149, s. 14). Některé nemocnice najímaly 

koňmi tažené kočáry či ruční vozíky k dopravě pacientů (149, s. 15).    

 

DOPRAVA PACIENTŮ S INFEKČNÍMI CHOROBAMI 

V průběhu 18. století se v armádách objevovaly specializované oddíly určené pro 

sběr raněných.  Zkušenosti z organizace dopravy se brzy projevila i v civilním sektoru.  

Rozvoj dopravních služeb je možné zaznamenat v souvislosti s epidemiemi cholery 

a neštovic v 19. století. V roce 1832 město Manchester zakoupilo speciální vůz k dopravě 

nemocných cholerou do nemocnice. Bell poznamenává, že vozidlo natolik připomínalo 

pohřební vůz, že jej obyvatelé nechtěli využívat. Tyto kočáry měly omezit počet pacientů, 

kteří se do nemocnice dostávali drožkou. Příkladu Manchesteru následovaly pomalu i 

další britské nemocnice. V roce 1847 pořídily ambulanční kočár i některé chudobince 

(149, s. 25).  Časopis The Lancet otiskl v roce 1856 na úvodní straně výzvu, aby všechny 

chudobince měly dopravní prostředek, který by umožnil převést ležícího pacienta (188).  
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Postupně se kočáry pro infekční pacienty rozšířily v Británii, ale i v zámoří. Např. 

v Torontu byl zahájen provoz dopravní zdravotnické služby 22. června 1832 převozem 

pacienta nakaženého cholerou. Lékař mohl požádat o ambulanční vůz s kočím pro 

pacienty. Ambulance pracovaly jednak jako soukromé firmy nebo městská zařízení. 

Nemocniční ambulance zahájily provoz až v roce 1881 (189).   

Již v roce 1818 se britský parlament zabýval systémem dopravy pacientů 

s infekčním onemocněním zvláštními dopravními prostředky, aby omezil dopravu těchto 

pacientů veřejnou dopravou. V praxi se však toto řešení objevilo daleko později.  

K významu dopravy infekčních pacientů Barkleyová uvádí, že se zpráva o ní objevila i v 

londýnských The Times: „Léčba je zahájena okamžitě po uložení pacienta do kočáru. 

Ušetřený čas může být věnován péči o nemocného. Pacient může být dopraven do 

nemocnice tak rychle, že nemocnic může být méně a rozmístěných ve větší vzdálenosti od 

sebe.“ (190)  

V roce 1867 bylo vyrobeno šest speciálních kočárů pro Metropolitní asylovou radu 

(Metropolitan Asylums Board) v Londýně. Kočáry pro ležící pacienty byly vybaveny 

vnitřním obložením z dezinfikovatelného materiálu. Vozidla byla umístěna 

v londýnských nemocnicích a mohl si je objednat telegraficky, příp. jiným způsobem, 

každý, kdo uhradil náklady na koňské spřežení (191).  

V roce 1866 vypukla v New Yorku epidemie cholery. Doktor Edvard Dalton, 

superintendant sanitní služby, v občanské válce armádní chirurg, zavedl systém ověření 

případů onemocnění. Všechny případy byly oznámeny policii, která okamžitě 

telegraficky uvědomila inspektora hygienické služby. V případě potvrzení onemocnění 

přivolala policie desinfekční tým v ambulančním kočáru, který odvezl postiženého do 

nemocnice (142, s. 981).  

   
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY  

V souvislosti s organizováním první pomoci byly zakládány v 18. století záchranné 

společnosti. Nejvíce případů resuscitace bylo zaznamenáno u tonoucích a utonulých 

pacientů.  Pro zajištění pomoci byly zakládány společnosti – první vědecká společnost 

byla založena v roce 1767 v Holandsku, poté pak Prvá vědecká společnost pro léčení 

utonulých vznikla v Holandsku v r. 1767, později v roce 1774 následována Královskou 

anglickou humánní společností v Londýně (164). Stranou těchto aktivit nezůstala Praha. 

„Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti se 

ocitnuvších“ vznikla v roce 1798 (192).  
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V druhé polovině 19. století v případech, kdy došlo na ulici k nehodě nebo náhlému 

zhoršení zdravotního stavu, zasahovala většinou policie. K dopravě postižených 

používala nosítka nebo ruční vozíky. McDonald uvádí, že např. v Glasgowě v roce 1882 

zasahovala policie ve 174 případech (193).  

Ve stejném období jsou v Evropě i ve Spojených státech amerických v nemocnicích 

zřizovány dopravní zdravotnické služby, příp. jiným zřizovatelem uváděny do provozu 

záchranné stanice. Za první záchrannou službu můžeme považovat Pražský dobrovolný 

spolek ochranný, který byl založen 8. 12. 1957 (viz dále). 

 
Spojené státy americké  

První záchrannou službu v civilním sektoru zavedla Commercial Hospital 

v Cincinnati v roce 1865 (140). Stejně jako později v dalších nemocnicích byly využity 

zkušenosti z občanské války.  

Následující popis systému přepravy nemocných ilustruje poskytování těchto 

zdravotních služeb v druhé polovině 19. století: V roce 1869 předložil dr. Edward B. 

Dalton ředitelství nemocnice Bellevue v New Yorku plán na vytvoření záchranné služby. 

Vycházel přitom ze zkušeností, které získal jako chirurg v armádě Unie, pověřený 

organizací zdravotnické dopravní služby v době občanské války. Knights uvádí, že 

koncept záchranné služby byl natolik dokonalý, že byl koncesionáři okamžitě přijat. 

Informační systém byl založen na telegrafické komunikaci mezi nemocnicí, policejním 

oddělením a soustavou signálních budek rozmístěných po celém městě, které byly 

napojeny na hasičské útvary a policii. Výzva k použití ambulance odcházela od 

policejního důstojníka přes policejní ředitelství do nejbližší nemocnice. Podle návrhu dr. 

Daltona byly také vyrobeny sanitní kočáry: „Každá ambulance musí mít krabici pod 

sedadlem řidiče, která obsahuje čtvrtpintovou lahev brandy, půl tuctu obvazů, půl tuctu 

bavlněných houbiček, svěrací kazajku, pouta, kusy starých přikrývek na podložení, pásky 

různých délek s přezkami a dvouuncová lahvička persulfátu ze železa“. Lékařský kufřík 

obsahoval emitní misku, antidota, anestetika, vazelínu, amylnitrit a další léky (194).  
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Obr. č. 16    Sanitní kočár,  New York 1895 
 
Ambulanční kočár pro dvě ležící nebo osm sedících osob byl vybaven výstražným 

zvoncem ovládaný nožním pedálem, červenými světly na bocích a na střeše. Při jízdě 

měla ambulance přednost před všemi vozidly vyjma policie a pošty. Vůz byl schopen ujet 

vzdálenost jedné míle v přeplněných ulicích za pět minut (195, s. 12). Rychlost výjezdu 

byla ovlivněna zvláštním systémem rychlouzávěrů, který umožňoval upevnit postroj na 

koně během 30 sekund. V červnu roku 1869 vyjeli k zásahům první dva ambulanční 

kočáry (152). Během prvního měsíce obdržela záchranná služba 74 výzev k výjezdu, za 

rok 1870 1466 žádostí. O rok později evidovala nemocnice 4 392 volání. Posádku 

ambulance tvořil kočí a „ambulanční chirurg“, což byl čerstvý absolvent dvouleté 

lékařské školy (194).  

Záchranné služby byly uváděny do provozu i v dalších městech Spojených států. 

Zřizovateli byly městské orgány (např. Chicago), policie (Boston, Cleveland), hasiči nebo 

samotné nemocnice (New York).  Svoji činnost zahájily i soukromé firmy, provozující 

zdravotnickou dopravu.  Převozy pacientů realizovaly rovněž pohřební ústavy. Zejména 

v menších městech byly pohřební služby jedinou možností, jak převést pacienty vleže na 

nosítkách. Např. v Clevelandu do roku 1920 používalo ambulance více než 100 

pohřebních ústavů (196). Konstrukce sanitních i pohřebních kočárů, později i 

automobilů byly obdobné.  Pohřební služby provozovaly i nepřetržitý dispečink. 

Ve Spojených státech amerických byl uveden do provozu první sanitní vůz, 

poháněný motorem. Nemocnice Michaela Reese v Chicagu jej obdržela jako sponzorský 

dar pěti podnikatelů.  Elektrickým motorem poháněný automobil dosáhnul rychlosti až 
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16 km/hod. (V souvislosti s dnešním trendem elektromobilů je zajímavé, že právě první 

sanitka měla tento druh pohonu). O rok později získala automobil i nemocnice sv. 

Vincenta v New Yorku. The New York Herald ocenil přínos automobilu: „Tato ambulance 

(motorizovaná) má mnoho výhod proti kočáru taženému koňmi. Je schopna dosáhnout 

vyšší rychlosti a pacient má větší pohodlí a bezpečnost. Je možné ji zastavit na krátkou 

vzdálenost“. Sanitku poháněly dva elektromotory a měla jízdní dosah dvacet až třicet 

kilometrů (197).  

Ze Spojených států amerických pochází i první záznam o zapojení žen v záchranné 

službě.  První lékařkou záchranné služby v New Yorku byla Emily Dunning Barringer, 

MD (198).  

 
Velká Británie 

Inspirací pro vznik St John Ambulance Association v roce 1877 byl Řád sv. Jana 

Jeruzalémského. Industrializace společnosti v 19. století přinesla nové technologie a 

vyčerpávající délku pracovní doby. Důsledkem bylo velké množství úrazů a následně 

potřeba poskytování první pomoci při úrazech a vzdělávání pro tuto činnost. 

Dobrovolnická organizace, založená armádním chirurgem majorem Shepherdem, byla 

orientovaná zejména na poskytování a proškolení první pomoci a postavena na 

vojenských základech. Vzdělávací střediska byla zřízena po celé zemi. Příslušníci 

organizace mají vlastní uniformy a v rámci hierarchie i hodnosti. V současné době působí 

Řád ve více než 40 zemích světa.  Motto Řádu je možné označit v kontextu této práce 

jako etické krédo: Pro fide (Pro víru), vyjadřující úsilí o duchovní a morální posílení 

lidstava a Pro utilitate hominum (Pro službu lidstva), znamenající prosazování lásky a 

práce lidí pro úlevu nemocných a trpících osob bez rozdílu rasy, vyznání či společenské 

třídy (199).  

V roce 1887 byla z vycvičených dobrovolníků vytvořena St John Ambulance 

Brigade, která poskytovala záchrannou službu i dopravu raněných a nemocných a do 

poloviny 20. století byla v některých částech Velké Británie jediným poskytovatelem 

záchranné služby.  Za pozornost stojí skutečnost, že pro chudé byla služba poskytována 

zdarma (200).  

Nedlouho po zahájení činnosti prokázala organizace oprávněnost své činnosti. 13. 

března 1878 se zřítila tovární hala v docích Woolwich na Temži. O situaci zraněných 

dělníků přijatých do nemocnic referoval Daily Telegraph: „…byli dopraveni z místa 

katastrofy v ambulancích asociace St. John, která poskytla obdivuhodný důkaz o výcviku 
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v první pomoci…, pokud by taková pomoc nebyla, mnoho zraněných by zůstalo po nějakou 

dobu v pozici, která by snížila jejich naději na přežití na minimum.“ (201)  

Prudký rozvoj průmyslové výroby ve skotském Glasgow přinesl mj. i nárůst úrazů 

ve výrobě a dopravě.  Proto skupina lékařů a podnikatelů založila v roce 1882 St 

Andrews Ambulance Association, organizaci pro poskytování první pomoci a zajištění 

zdravotnické dopravy. Většina prvních skupin dobrovolníků zahájila činnost v dolech, 

loděnicích a na železnici. V prvním roce bylo vyškoleno více než 500 členů a zakoupen 

sanitní vůz. V roce 1889 už bylo vyškoleno přes 47 000 dobrovolníků. Ambulance St 

Andrews obdržela v období 1889-1900 více než 3 000 tísňových výzev (202).  

V roce 1908 došlo k dohodě mezi anglickou St John Ambulance Association a 

skotskou St Andrews Ambulance Association o rozdělení sféry zájmů (203). Spolupráce 

obou institucí trvá do dnešních dnů. 

 

 
 
Obr. č. 17   Osvědčení k poskytování první pomoci – St Andrews Association 

 

Stejně jako ve Spojených státech amerických i v Evropě dochází k působení 

dopravních zdravotnických služeb v působnosti nemocnic. Ve Velké Británii drží primát 

Liverpool, v roce 1883 vyjel první kočár z Northern Hospital. Její zakladatel, chirurg R. 

Harrison byl inspirován právě newyorskou zkušeností.  Během roku obdržela sanitní 

služba více než 1000 volání. Z Liverpoolu je také jedna z prvních zmínek o nebezpečí při 

výkonu povolání řidiče ambulance. 19. května 1899 byl zabit mladý policejní důstojník, 

který řídil ambulanční kočár při převozu pacienta do nemocnice. Při nárazu na sloup 

osvětlení umřel nejen řidič, ale i pacient, další členové posádky byli zraněni. Při soudním 

projednávání porota položila otázku: „Nemyslíte si, že je velmi nebezpečné řídit sanitku 

v Liverpoolu rychlostí 12 km/hod.?“  (204). 

https://cz.pinterest.com/pin/476466835549542480/
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Kanada  

V roce 1880 byla zřízena v torontské Všeobecné nemocnici dopravní služba. 

Ambulance byla vybavena kočárem taženým koňským spřežením. Záznamy hovoří o 

tom, že poskytovala „účinné služby”.  V roce 1888 se stává poskytovatelem zdravotnické 

dopravy torontská policie (až do roku 1933).  V roce 1907 byla zřízena samostatná 

stanice Záchranné služby, zajišťovaná policejním ředitelstvím. Za zmínku stojí, že byla 

umístěna v prostorách městské márnice (152).  Čtyři kočáry byly v roce 1913 nahrazeny 

automobily. V roce 1905  zahájily činnost ve zdravotnické dopravě soukromé firmy, mezi 

nimiž rovněž pohřební ústavy, ale i nábytkářské firmy nebo taxislužby (152). První 

sanitní automobil vyjel v roce 1911 (205). Rovněž v Kanadě, jako v ostatních zemích 

Britského společenství národů, vyvíjela od roku 1882 činnost St John Ambulance. 

 
Austrálie 

První dochovaná zpráva o dopravní zdravotnické službě – ambulance je z 1. dubna 

1895. Budovu záchranné službě v Sydney (Nový Jižní Wales) poskytla policie. Posádku 

tvořili dva důstojníci, kteří přepravovali pacienty na ručních nosítkách či vozících. 

Mottem, vyjadřující základní hodnoty „Civilní ambulance a dopravní brigády“ bylo „Pro 

lásku a život“ (206). Postupně se technické prostředky rozšířily o ambulanční kočár, 

první automobil byl zařazen do provozu v roce 1912. V roce 1901 zahájila činnost St 

John Ambulance, odnož britské společnosti. O tři roky později došlo ke sloučení obou 

dopravních zdravotnických služeb (207). Vojenské záchranné služby byly zakládány 

v jednotlivých státech koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let 19. století 

(208).   

 
Dánsko 

Inspirován požárem královského zámku v Kodani (1884) založil Sophus Falck 

v roce 1906 Falck Rescue Corps (v současné době The Falck Group). Od roku 1908 

zajišťuje společnost vedle hasičských operací také zdravotnické dopravní služby i 

záchrannou službu (209, s. 10). V souvislosti se zaměřením této práce by se jeho vize 

z roku 1906 dala označit jako etické krédo firmy:  

- „Vždy pomáhat - ať už se dá očekávat platba či ne - kdykoli jsou ohroženi lidé, zvířata 

nebo cennosti.  

- Vždy se snažte zabránit a minimalizovat rozsah poškození, co nejlépe a nejrychleji, 

kdykoli nastane mimořádná událost.  
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- Mějte vždy na paměti, že rychlá pomoc je dvojnásobná pomoc“ (210).  

Společnost, zajišťující záchrannou službu i dopravu raněných a nemocných ve 46 

zemích (mj. i v ČR), se postupně stala jednou z největších mezinárodních organizací 

poskytující záchranářské služby. Waldemar Schmidt připomíná, že Kodex chování je 

součástí úvodního zaškolení nových posádek záchranných služeb. V celosvětovém 

měřítku se jedná o tisíce členů posádek sanitních vozů (211).  

 

 

Obr. č. 18  Sophus Falck, první sanitní vůz 1906 
 
 
Francie 

Již v roce 1830 se pokusil dr. Hyppolit Larrey realizovat koncepci sběru raněných a 

nemocných na ulicích města Paříže. Ale až v roce 1881, v souvislosti s epidemií neštovic, 

byla na základě úsilí dr. Nachtela uvedena do provozu městská „Ambulance Interne“ pro 

přepravu nemocných do městské nemocnice Hotel Dieu v Paříži. Vzorem byl systém 

Night Medical Medicine zavedený v New Yorku (149, s. 74).   

V roce 1886 byly stanice záchranné stanice zřizovány jako součást policejních 

služeben. Ve výjezdové skupině byl přítomen i policista, který doprovodil zpět lékaře a 

zkontroloval platbu za služby (213).   

 
Itálie 

Obdobně jako v ostatních evropských státech, i v Itálii vznikaly nová dobrovolnická 

sdružení, poskytující záchranné služby. Společnosti Zelený kříž, Bílý kříž či Misericordia 

se staly poskytovateli přednemocniční péče (169).    

 
Německo 

Stejně jako ve Velké Británii, i v kontinentální Evropě byl impulsem pro vznik 

záchranných služeb prudký rozmach průmyslu i zvýšený počet úrazů zejména 

v dělnických profesích.  V Německu, v Berlíně 20. listopadu 1988 uspořádalo šest tesařů 
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první školení na téma „První pomoc při nehodách“.  Tato akce byla podnětem k založení 

dělnických svépomocných spolků po celém Německu. Předmětem činnosti byly nejdříve 

vzdělávací akce, později i dopravní zdravotnické služby, zejména záchranné služby.  

Vybavení tvořily ruční vozíky a nosítka umístěná na jízdních kolech. Samaritánské 

spolky zakládaly rovněž "Nehodové stanice“ (Unfallstationnen), např. v Berlíně jich v 

roce 1890 v nepřetržitém provozu pracovalo deset s osádkou tří vyškolených 

dobrovolníků (213, s. 168). V roce 1909 vytvořily městské Dělnické samaritánské spolky 

z Berlína, Drážďan, Míšně, Kolína n. Rýnem a Hamburku Federaci Dělnických 

Samaritánských spolků (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V). Postupně se 

rozšířila i o další německá města (214). Záchrannou službu zajišťoval i německý Červený 

kříž a hasičské sbory. 

 

 

 

  
Obr. č. 19   Cyklistická ambulance Samaritánského spolku    
 
 
Polsko 

První polská záchranná stanice (Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe)   vznikla 

v roce 1891 v Krakově. Obdobně jako ve Vídni, byly i zde motivem založení požáry, které 

vedly ke ztrátě lidských životů.  Provoz záchranné stanice, vybavené nosítky a 

ambulančním kočárem, hradilo město Krakov. Pracovníci byli dobrovolníci, většinou 

z řad starších studentů Jagellonské university (215). V prvním roce činnosti provedla 

http://www.retter.tv/bildergalerie_ereig,-Staatsempfang-Innenminister-ehrt-ASB-Bayern-auf-Nuernberger-Kaiserburg-_costart,2_ereignis,9908.html
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záchranná stanice 496 zásahů, o rok později již 1352. V kontextu této práce je vhodné 

uvést pravidla pro výkon práce dispečera, platná v roce 1896: 

- „Na stanici je zakázáno poskytovat lékařské rady, protože provoz záchranné stanice je 

omezen pouze na nouzové případy.  

- Také není dovoleno měnit obvazy nebo poskytnout pacientům materiál, aby si mohli 

rány převázat sami.  

- Pracovníci záchranné služby by měli zachovávat klid, a to zejména v noci, zdržet se 

smíchu, křiku, hádek a hlasité konverzace. Je zakázáno vyklánět se z oken, hrát na 

hudební nástroje a zpívat.“ (216).  

Záchranná služba byla financována místním úřadem, členskými příspěvky a z darů  

místních obyvatel (217).  

 

 

 

Obr. č. 20    Záchranná služba Krakov 1897 - Statut 
 

Ve Varšavě byla založena záchranná služba v roce 1897, jako první v Ruském 

imperiu, „za účelem poskytnutí nouzové pomoci ve všech druzích nešťastných událostí 

ve městě“. Nedlouho po založení zasahovala při návštěvě ruského cara: „Stalo se to při 

návštěvě Mikuláše II ve Varšavě v srpnu 1897, tedy méně než dva týdny po otevření 

stanice. V předvečer příchodu Mikuláše byla společnost požádána o uspořádání 20 

záchranných stanic v den příjezdu z vlakového nádraží ve Vilniusu do Łazeneku.   
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Účinnost této organizace tak zapůsobila na místních úřadech, že potíže, které vznikly v 

jejich počátcích, zmizely a od této chvíle se sanitka těšila podpoře vlády."  

Předpisy pro výkon funkce a chování obsahovaly i některé etické principy, které se 

objevují i v dnešních zaměstnaneckých etických kodexech:  

 Bez ohledu na ranní čištění by měly být uniformy vyčištěny tak často, jakmile se 

ušpiní, a kovové části by měly vždy svítit.  

 Za žádných okolností nesmí:  

a) kouřit tabák ve stájích, kočárech, kasárnách, kuchyních nebo jiných prostorách 

Společnosti, ani v jízdě nebo místě nehody;  

b) hrát libovolnou hru;   

c) hlasitě volat kdekoli;   

d) opouštět pracoviště bez povolení;   

e) zpozdit se při výjezdu;   

f) přijímat návštěvy;   

g)pít nebo uchovávat lihoviny;   

h) přijímat dary od kohokoliv a kdekoli" (218).   

 
 

Rakousko-Uhersko 

Založení Vídeňské záchranné služby je spojeno se jménem barona Jaromíra 

Mundyho. 8. Prosince 1881 byl svědkem požáru Vídeňského divadla, při kterém 

zahynulo 386 lidí. Na základě jeho iniciativy byla hned druhý den založena dobrovolná 

organizace Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft (dobrovolná ochranná společnost 

pro poskytování první pomoci při neštěstích).  Na základě svých vojenských zkušeností 

z organizace záchranných služeb a praxe šéflékaře Řádu maltézských rytířů navrhl i 

sanitní vůz a záchranné přístroje, provedl i výuku prvních 30 pracovníků Záchranné 

služby. Podle vídeňského vzoru byly zakládány i záchranné stanice v dalších městech 

nejenom rakousko-uherské monarchie, ale i po celém světě (182).  

V říjnu 1893 vyjel k prvnímu výjezdu sanitní kočár v Innsbrucku. Vzorem pro 

instituci byla Vídeňská záchranná služba, rovněž v Tyrolsku byla zajištěna služba 

dobrovolníky. Zajímavostí je, že vedle telegrafu byla k dispozici i holubí pošta (219).  

V Budapešti byl do systému městské záchranné služby zařazen i motorový 

záchranný člun a zvláštní kočár pro psychiatrické pacienty, který neměl okna, pouze 

mřížku ve stropě. Za zmínku stojí, že budapešťská záchranná služba nevyznávala zcela 

princip rovnosti pacientů, ve vozovém parku měla dva kočáry, určené jen pro převozy 

příslušníků „vyšší třídy“ (213, s. 172).   
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Rusko 

S projektem na vytvoření záchranné služby se obrátil na městskou radu 

v Petrohradu již v roce 1810 lékař G. L. Atengofer. Realizace se však dočkal až o 80 let 

později.  Na základě tragédie při korunovaci cara Mikuláše II., kdy bylo zraněno a při 

rozdávání dárků téměř 2 700 osob (více než polovina ušlapání podlehla), „…Její  císařské 

Veličenstvo Marie Feodorovna Augusta, patronka Výboru první pomoci při nehodách 

společnosti Ruského Červeného kříže, vyjádřila touhu, aby v Petrohradě byla první 

pomoc při nehodách organizována.“ Od roku 1823 spolupracovali hasičské jednotky a 

policie při poskytování lékařské pomoci v přijímacích místnost stanic policie (212).     

První záchranná služba v Rusku zahájila svůj provoz v roce 1898 v Moskvě (v 

rámci teritoria Ruského impéria však byla první Varšava 1897).  Záchranná služba 

potvrdila oprávněnost svého založení, během prvních dvou měsíců zasahovala v 82 

případech (220).  Stanice záchranné služby disponovala jedním kočárem, vybaveným 

obvazy, nástroji, léky a nosítky. Stanice byly provozovány v rámci policejních oddělení. 

Posádku tvořil kočí, ošetřovatel a někdy lékař, příp. student medicíny (221).  

 
Švýcarsko 

V německy mluvící části Švýcarska byl založen Záchranný sbor města Curychu 

v roce 1893. Vedle dopravních služeb mu obecní předpisy ukládaly provádět inspekci 

potravin, hygienickou kontrolu bydlení a dbát na desinfekci. V roce 1910 zakoupilo 

město pro záchrannou službu sanitní vůz poháněný elektrickým motorem (222).   

 
HASIČSKÉ ORGANIZACE 

Hlavní úlohou hasičských sborů byla od počátku ochrana života a zdraví občanů  a 

majetku před požáry. Stejně důležitá však byla pomoc poskytovaná při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech, úrazech a onemocněních.  V druhé 

polovině 19. století vykonávaly hasičské sbory, většinou v úzké spolupráci s nově 

vzniklými národními organizacemi Červeného kříže, činnost záchranné služby, a to jak 

zdravotnickou pomoc, tak i přepravu raněných a nemocných.  V rámci hasičských 

jednotek pracovaly samaritánské čety se zdravotníky, proškolenými k poskytování první 

pomoci, v některých případech i lékaři. Hasiči disponovali též ručními vozíky k převozu 

raněných a nemocných, sanitními vozy a kočáry a od počátku 20. století  i sanitními 

automobily (223). V souvislosti s tématem této práce je nutné připomenout, že na 
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uchazeče o členství v hasičských organizacích byl od počátku kladeny mj. i vysoké etické 

nároky, zejména v oblasti morální bezúhonnosti,  vztahu k ostatním příslušníkům apod.   

Nezřídka byly tyto požadavky vyjádřeny v hasičských přísahách, slibech či 

stanovách spolků či sborů. O významu hasičských přísah je možné se dočíst v Hasičském 

věstníku roku 1872: „…síla – statečnost – činnost – vytrvalost – mravnost – kázeň – láska 

k bližnímu, k vlasti a ke svobodě, jsou ony zbraně, které povedou Váš sbor, obec, národ ke 

slávě a vítězství“ (224).  

 

2.5.1.3.6  PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Sanitní vozy s koňským spřežením byly postupně nahrazeny sanitními automobily. 

První světová válka potvrdila tezi, že ozbrojené konflikty jsou akcelerátory pokroku. 

Všechny válčící strany zdokonalily systémy evakuace zraněných vojáků z bitevního pole 

do místa dalšího ošetření či následné péče a rehabilitace. Pro odsun vojáků do týlu byly 

využity sanitní vlaky a sanitní lodě. V první světové válce, v roce 1917 bylo k převozu 

raněného britského vojáka použito poprvé letadla (225).  

Vojenské zdravotnické oddíly jednotlivých armád byly doplňovány na obou 

stranách fronty dobrovolnickými oddíly Červeného kříže. Např. Americký Červený kříž 

poskytl Rusku zdravotnický materiál a 15 plně vybavených sanitních vozů v hodnotě 

téměř půl milionu dolarů (226). V průběhu první světové války obdržel Červený kříž 

darem mnoho automobilů, které byly použity jako sanitky a finanční příspěvky 

jednotlivců, firem a organizací, které umožnily vyrobit sanitní automobily dle specifikace 

Červeného kříže (227).  

 
 
Obr. č. 21    Kolona sanitních vozů Ford T pro francouzské válčiště na cestě z Liverpoolu do 

Londýna 
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V souvislosti s aktivitami dopravních služeb Červeného kříže, příp. dalších 

dobrovolnických organizací, stojí za to připomenout, že jako řidiči či posádky vozů 

sloužili jako dobrovolníci mnohé osobnosti kulturního života, např. Ernest Hemingway, 

Agatha Christie, Jerome Klapka Jerome, Louis Bromfield, John Dos Passos, Somerset 

Maugham,  Gertruda Steinová, Maurice Ravel, Walt Disney, Jean Cocteau, JRR Tolkien, A. 

A. Milne, Raymond Chandler, Buster Keaton a mnozí další (228), (229), (230).  

Dobrovolnická činnost příslušníků národů nezapojených do válečného konfliktu 

(zejména do roku 1917 USA) byla založena na vysokých morálních standardech vojáků. 

Američtí dobrovolníci hradili náklady za vlastní dopravu, oblečení, uniformy a osobní 

vybavení.  V dokumentu americké armády o účasti dobrovolníků v 1. světové válce se 

uvádí: „Američané byli nejenom ochotni riskovat svůj život, museli také zaplatit, aby to 

mohli udělat." (231)   

Ocenit je třeba i podíl žen ve vojenské zdravotnické dopravě. Zejména v britské a 

americké armádě bojovaly sanitní jednotky složené výhradně z žen, které vykonávaly 

službu na frontě i v týlu.      

 

 
 
Obr. č. 22 Sanitní vůz s dámskou posádkou. 1. světová válka. 1917 
 
S britskou armádou spolupracovala anglická  St. John Ambulance, která vytvořila 

Společný válečný výbor s Červeným křížem pro poskytování pomoci raněným na všech 

bojištích britské armády, obdobně byla organizována i činnost skotské St Andrew 

Ambulance Association. 

Sanitní vozy s posádkami, které poskytla i Armáda spásy, působily na nejen 

západní frontě, ale i v Itálii, Egyptě a Rusku (232), (233). Armáda spásy zapojením do 
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ambulanční služby ve válečném konfliktu naplnila etické principy vyjádřené v základním 

dokumentu „Naše hodnoty“: soucit, respekt, spolupráce, integrita, zodpovědnost vůči Bohu 

(234).  

V Německu a Rakousku-Uhersku se do péče o raněné zapojily vedle Červeného 

kříže i dobrovolnické samaritánské spolky (214).  

Významný podíl na přepravě raněných vojáků, zejména do nemocnic ve 

vnitrozemí, měly hasičské organizace a spolky. Např. hasičský sbor v rakouském Linci 

přepravil během války více než 300 tisíc nemocných nebo zraněných vojáků (235).  

 

2.5.1.3.7  DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY MEZI SVĚTOVÝMI  VÁLKAMI 

Stejně jako po všech významných válečných střetech se vojenské zkušenosti a 

technologie brzy objevily i civilním sektoru. V průběhu 20. let 20. století postupně 

automobily nahradily ruční vozíky a sanitní vozy tažené koňmi. Válečné vojenské sanitky 

našly uplatnění v civilním sektoru. Ve stejném období byla výbava sanitních vozů 

rozšířena o vysílačky. 

Nedlouho po skončení 1. světové války, v letech 1918-1920 napadla lidstvo 

španělská chřipka. Pandemie přinesla více obětí než světová válka, uvádí se až 50 

milionů mrtvých. Postižen byl i zdravotnický personál, posádky sanitních vozů 

nevyjímaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 23   Posádka sanitního vozu v době chřipkové epidemie, Austrálie 1918 

 
V období mezi světovými válkami zajišťovali dopravní zdravotnické služby různí 

poskytovatelé.  Vedle sanitek zdravotnických zařízení přepravovaly raněné či nemocné 

v civilním sektoru sanitní vozy policie i hasičských sborů, městských úřadů, ale i 
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pohřebních ústavů. Výhodou pohřebních ústavů byla nepřetržitá pohotovost.  Přepravu 

pacientů zajišťovaly jako vedlejší činnost i komerční dopravní firmy, odtahové služby, 

železnice nebo přístavní úřady (236).  

 
Obr. č. 24    Sanitní vůz londýnské policie 1926 

 

Již v roce 1919 byla zahájena činnost britské záchranné služby, která měla 

k dispozici 500 sanitních automobilů pro přepravu raněných a nemocných po celé zemi 

(237).  

V roce 1925 byla přijata britským parlamentem novela Zákona o veřejném zdraví, 

která upravila poprvé podmínky poskytování dopravy v režimu neakutních převozů a 

umožnila požadovat úhradu za tyto převozy. Zároveň definovala indikaci pro převoz 

pacientů. Poprvé se objevil požadavek, aby řidič a posádka sanitního vozu museli být 

vyškoleni v poskytování první pomoci (238).   

Ve dvacátých letech se postupně začalo využívat letadel pro přepravu pacientů, 

zejména v nepřístupných oblastech.  První stálá letecká služba začala pracovat v roce 

1926 ve Švédsku, v roce 1928 zahájila nepřetržitý provoz australská záchranná letecká 

služba, později známá jako Royal Flying Doctor Service (225).  

V souvislosti s politickou situací v nacistickém Německu byly v srpnu 1933 

zakázány Samaritánské organizace (ASB) (214). Ve Velké Británii v reakci nebezpečí ze 

strany opětně zřízeného německého letectva byly záchranné služby zařazena do 

systému civilní obrany (239).   

Bezpečnost silničního provozu se stala diskutovaným tématem již v předválečném 

období .  

Rok 1936 je významným pro záchranné služby v USA. Americký Červený kříž 

vytvořil síť 900 bodů pro poskytování první pomoci, většinou umístěných v rámci 

dálniční sítě u čerpacích stanic, hasičských středisek, obchodů nebo nemocnic.  Systém 
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byl doplněn vozidly dálničních hlídek. V roce 1939 již bylo v provozu 5000 míst a 

mobilních jednotek s vycvičenými dobrovolníky (140, s. 19).  

V Kanadě od roku byly od roku 1937 zřizovány místa první pomoci při dálničních 

čerpacích a servisech. Mimo to ve spolupráci dálniční policie se St John Ambulance 

Association, Kanadským Červeným křížem a Ontario Motor League pracovaly jízdní 

hlídky, určené k asistenci při dopravních nehodách a přepravě raněných. Posádka vozu 

byla složena ze studentů 3. ročníku medicíny a řidiče. Tento systém byl v praxi až do 

začátku 70. let 20. století (205).  

V sovětském Rusku byla zřízena záchranná služba v roce 1919. Záchranná brigáda 

však zasahovala při nehodách v továrnách a závodech, ulicích a na veřejných místech. 

Pro občany v Moskvě byla k dispozici záchranná služba až od roku 1926 (240).  

Záchranné služby nesloužily pouze k odvozu pacientů do zdravotnických zařízení, ale i 

pro cesty zdravotnických odborníků k pacientům. Např. v Leningradu lékaři ze sanitky v 

prvních letech používali také motocykly, které byly nahrazeny automobily až v roce 

1934. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že v roce 1927 byla zřízena psychiatrická 

záchranná služba, která vysílala vozidlo s psychiatrem k osobám, které mohly být 

společensky nebezpečné pro ostatní (212). Další specializované záchranné brigády se 

specializací na kardiologii, toxikologii a pediatrii byly zřízeny v průběhu 30. let (241).   

 

2.5.1.3.8  DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA  

V období druhé světové války se potvrdila důležitost úlohy přepravy raněných. 

Všechny válčící strany vycházely ze zkušeností získaných v předchozím konfliktu. 

Vícestupňový systém dopravy raněných vojáků z místa zranění do obvazišť, polních 

nemocnic a následných odsunů do týlových nemocnic, příp. rehabilitačních zařízení byl 

zachován. Zvýšila se rychlost poskytnuté péče jako jeden z rozhodujících faktorů 

účinnosti systému.   

Podle Ženevské úmluvy z roku 1929 mohli být dobrovolníci Červeného kříže 

součástí oficiálních armád a podílet se na vyhledávání, ošetřování a evakuaci zraněných 

vojáků. Příslušníci zdravotnických jednotek a technika byli označeni symbolem 

Červeného kříže. Zatímco na západní frontě byla neutralita jednotek respektována, 

problémy se vyskytovaly zejména v japonské a sovětské armádě. K evakuaci zraněných 

vojáků byla nasazována i letecká technika. Např. posádku letadla „Flying Nightingales“ 
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tvořilo vedle letců i sedm zdravotních sester (242). K přepravě raněných, zejména pro 

odsun do týlu, byly využity kapacity sanitních vlaků. 

Válečné události se projevily i v civilní sanitní dopravě. Bitva o Británii a další 

bombardování britských měst přinesla zvýšený požadavek na sanitní vozy. Proto byly 

využívány i soukromé automobily (zejména řidičů sloužících v armádě), které byly 

vybaveny sanitními nástavbami. Společně s Červeným křížem zajišťovaly převozové 

služby i dobrovolníci St John Ambulance Brigade.  

 

 
  

Obr. č. 25    Vojenská ambulance II. světová válka 

 

Říšským zákonem o Červeném kříži se stal jediným poskytovatelem dopravních 

zdravotnických služeb Německý Červený kříž. Vyhláškami Adolfa Hitlera z roku 1942 a 

1943 byli přinuceni dosavadní soukromí poskytovatelé těchto služeb donuceni 

k prohlášení, že již nejsou schopni zajistit dopravní služby a odprodat svá sanitní vozidla 

za stanovenou cenu Červenému kříži a uzavřít případně pracovní smlouvy. Vyhlášky 

platily i pro okupované země (243).  

Ve Francii došlo k v roce 1941 k založení prvních privátních společností pro 

zdravotnickou dopravu. Zároveň se výkon řidiče sanitního vozu stal povoláním (244).  

Po vstupu USA do války vzhledem k nedostatku odborného personálu zajišťovaly 

činnost dopravních zdravotnických služeb hasičské sbory a policejní útvary. Některé 

prameny uvádí, že v některých případech bylo považováno přeřazení hasičů k sanitní 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK09WW5IraAhWMY1AKHWeSCvAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.fagenfighterswwiimuseum.org/vehicles/ambulance/ambulance.html&psig=AOvVaw34K1z73SLc-zAKLbcK8wG0&ust=1522180591991000
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dopravě za neoficiální formu trestu.  Rovněž v Austrálii vykonávaly funkci záchranné 

služby hasičské jednotky. Nevýhodou tohoto řešení však bylo, že hasiči, příp. policisté 

neměli zdravotnické vzdělání, pouze kursy první pomoci (245, s. 5).  

 

2.5.1.3.9  ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY V OBDOBÍ PO DRUHÉ  SVĚTOVÉ 

VÁLCE DO SOUČASNOSTI 

I po druhé světové válce byly aplikovány zkušenosti z vojenských systémů dopravy 

nemocných a raněných do civilní praxe. Využita byla i vojenská sanitní technika. V 

jednotlivých zemích bylo postupně zavedeno jednotné národní telefonní číslo pro 

tísňové volání, které bylo později standardizováno v rámci Evropy i Spojených států 

amerických, Austrálie, Japonska nebo Kanady (např. 999 Velká Británie, 911 USA a 

Kanada, 000 Austrálie, 112 Japonsko atd.).  

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století spolu se zvyšujícím se provozem 

silniční dopravy narůstal i počet dopravních nehod. Tato skutečnost se stala silným 

motivem pro další rozšíření a zkvalitnění záchranných služeb v Evropě i v USA a Kanadě.  

Důvodem pro rozšíření činnosti záchranných služeb byly železniční nehody, živelné 

katastrofy apod.  

Velký význam mělo systémové zařazení kardiopulmonální resuscitace do rutinní 

činnosti záchranných služeb. Od osmdesátých let 20. století se staly mobilní defibrilátory 

součástí vybavení záchranných služeb, v současné době jsou v některých zemích 

povinnou výbavou i „převozových“ sanitek.  

Se zvyšujícími se nároky na činnost záchranných služeb, jejich technické i 

personální vybavení, došlo postupně k reálnému  oddělení záchranných služeb 

(přednemocniční péče) od přepravy raněných a nemocných v režimu neakutních 

převozů. V některých zemích se transformovaly služby první pomoci, většinou 

zajišťované nemocnicemi, do záchranných služeb. Tento fakt se odrazil nejen v praxi, ale 

i legislativních předpisech v jednotlivých zemích.  

Ve většině zemí je záchranný systém, včetně záchranných služeb, koordinován 

tísňovým voláním. 

V období od druhé světové války až do současnosti došlo k výrazným změnám 

v technickém vybavení vozidel. Zatímco vybavení tzv. „převozových“ sanitek se příliš 

nezměnilo, vozidla záchranné služby a jejich technika umožňovala efektivní přístup 

k nemocným a raněným a v mnoha případech záchranu životů. V souvislosti 

s provozními vlastnostmi vozidel se zkracovaly dojezdové časy záchranných služeb do 
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místa nemocniční péče. Moderní záchranné systémy disponují i leteckou technikou – 

vrtulníky, příp. malými tryskovými letadly.  

V některých zemích pracují v rámci záchranných služeb specializované systémy 

přepravy pro dětské pacienty a novorozence. 

Potřeba profesionalizace zejména záchranných služeb vedla ke zřízení 

vzdělávacích center. V oblasti kvalifikace pracovníků dopravních zdravotnických služeb 

došlo k vytvoření specializovaných profesí zejména pro záchranné služby. Vysoké 

nároky jsou kladeny na kvalifikační předpoklady výkonu profese zdravotnických 

odborníků v dopravě – od kvalifikačních certifikovaných kursů až po vysokoškolské 

studijní programy. Vzhledem k náročnosti poskytovaných služeb jsou součástí posádek 

záchranných služeb vedle lékaře i další vysokoškolsky vzdělaní odborníci – zdravotničtí 

záchranáři. 

Z hlediska způsobu poskytování neodkladné zdravotní péče je možné rozlišit dva 

modely: 

Angloamerický, ve které je pacient převážen do zdravotnického zařízení, ve kterém 

je poskytována péče 

Francouzsko-německý, kdy je k pacientovi dopraven odborný zdravotnický 

personál, který pacienta stabilizuje a zahajuje léčbu (246), (247).  

Posádky zdravotnických dopravních služeb, nouzových (neodkladné 

přednemocniční péče) i převozových, mohou být složeny z vyškolených profesionálů, ale 

i z dobrovolníků, příp. charitativní organice mohou zaměstnávat společně i zaměstnance 

jako např. v Německu, Rakousku, Irsku nebo v některých státech Austrálie.  

Provozovateli mohou být vedle specializovaných zdravotnických zařízení i hasičské 

sbory nebo policejní jednotky. Záchranné služby je možné nalézt ve velkých 

průmyslových firmách, majících rizikový výrobní program.  

V současné době se oba dva modely částečně prolínají. Např. ve Velké Británii lze 

již nalézt v posádce záchranné služby lékaře, zatímco v zemích, kde byli lékaři tradiční 

součástí záchranného týmu, vyjíždí k zásahům stále častěji tzv. nelékařské posádky 

(248).  

V roce 1972 došlo k významné změně v označení zdravotnických vozidel. Proti 

dosavadnímu znaku oranžového, resp. červeného kříže, které používaly sanitní vozy, 

podal Červený kříž USA protest u federální agentury pro záchranné služby NHTSA 

s odůvodněním, že červený kříž je symbolem zdravotníků ve válečných konfliktech. 

Proto bylo k  1.1.1977 přijato nové označení záchranářů Modrá hvězda života (The Blue 
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"Star of Live").  Modrou hvězdu v bílém poli tvoří tři ramena, vyjadřující základní životní 

funkce: Vědomí, dýchání, krevní oběh. Ramena tvoří šest paprsků hvězdy, znamenající 

jednotlivé funkce záchranného algoritmu:  

 
 
Obr. č. 26    Modrá hvězda života 
 
Hvězda je doplněna Aeskulapovou holí, obtočenou hadem jako znamení životní 

síly, zdraví a hojení. Symbol má mezinárodní platnost a označuje nejen vozidla 

záchranné služby, ale i další složky záchranného systému, příslušníky záchranných 

sborů, míst poskytnutí kvalifikované první pomoci apod. (249) 

 
Austrálie 

Záchrannou službu v Austrálii zajišťují jednotlivé státy, vyjma západní Austrálie a 

severního teritoria. Na základě smlouvy s vládou provozuje tuto službu St John 

Ambulance.  Vzhledem ke specifickým podmínkám kontinentu a hustoty osídlení má 

velký význam letecká záchranná služba. Součástí záchranné služby Nového Jižního 

Walesu je také specializovaný tým pro poskytování přednemocniční péče v obtížných 

podmínkách – hromadné havárie, zemětřesení, tsunami, nehody v horách, jeskyních 

apod. (250) 

Přepravu nemocných a raněných zajišťují i nestátní dopravní služby, např. St John 

Ambulance Brigade.   

Státní záchranné služby, ale i služby neakutní přepravy pacientů pracují s etickými 

kodexy, resp. s kodexy chování, které jsou důležitými dokumenty: „Kodex chování byl 
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vypracován tak, aby jasně definoval standardy chování očekávané od všech zaměstnanců a 

pomáhal zaměstnancům tím, že poskytuje rámec pro každodenní rozhodnutí a akce.“ 

(251).  

 
Belgie 

Do roku 1956 neexistoval systém poskytování záchranných služeb. Nárůst počtu 

zraněných a obětí dopravních nehod spolu s epidemií dětské obrny byl impulsem pro 

zřízení Národní záchranné služby.  Počátek šedesátých let je spojen s výstavbou systému 

záchranných služeb (252).   

Provoz záchranných služeb ve větších městech zajišťují vedle nemocnic i jednotky 

hasičských sborů. Dalšími provozovateli jsou nestátní společnosti mající uzavřenou 

smlouvu se státem, např. Červený kříž. Tyto subjekty často zajišťují i přepravu 

nemocných (253).  

 
Finsko 

Po 2. světové válce byly v provozu záchranné služby většinou jen ve velkých 

městech. V ostatních oblastech byla doprava nemocných často zajišťována taxislužbou. O 

rozšíření automobilové přepravy se zasloužil Finský Červený kříž. V šedesátých letech 

došlo vzhledem zavedení úhrady z fondu zdravotního pojištění k nárůstu činnosti 

dopravních služeb.  Po přijetí zákona o veřejné zdravotní službě v roce 1972 se rozšířil 

okruh poskytovatelů záchranných služeb o menší obce (254, s. 38). Podle tohoto zákona 

zdravotní oddělení Ministerstva sociálních věcí a zdraví hodnotí poskytovatele 

zdravotních služeb. Při tomto hodnocení je nutné zohlednit mj. etické otázky v oblasti 

zdravotní péče.   

 
Francie 

Vedle záchranných služeb s lékařem či zdravotnickým záchranářem poskytují tyto 

služby i některé hasičské útvary (255).  

V rámci systému zdravotnické dopravy pracují rovněž sanitní vozy bílé barvy, 

označené modrým křížem, vybavené zvukovým a světelným výstražným znamením. Jsou 

určeny pro pacienty, jejichž zdravotní stav nevyžaduje okamžitou dopravu, příp. jsou 

přepravováni např. z místa pobytu do zdravotnického zařízení. Většinou jsou takto 

označené automobily provozované soukromými firmami.   
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Itálie 

Záchranná služba je zřízena státem, zatímco přeprava raněných a nemocných 

(převozová služba) je zajišťována různými subjekty, většinou dobrovolnickými jako 

např. Červený kříž nebo Bílý, Zelený či Žlutý kříž, Confraternite di Misericordia a další, 

hasičskými útvary, příp. soukromými společnostmi. Záchranná a pohotovostní služba je 

bezplatná. 

Mnohé z uvedených společností mají zavedený etický kodex, např. Červený kříž. 

 
Německo 

Po ukončení druhé světové války bylo území Německa rozděleno do okupačních 

zón. V sovětské zóně (později Německá demokratická republika) byl Německý červený 

kříž zakázán. Činnost záchranné služby zajišťovaly místní úřady ve spolupráci s hasiči. 

Ve francouzské a americké okupační zóně byla činnost Německého Červeného kříže 

v roce 1946 obnovena, nejdříve zajistil přepravu nemocných a později i úkoly záchranné 

služby(256). Dalšími subjekty poskytujícími dopravní zdravotnické služby byly 

Samaritánské spolky (ASB) a dobrovolnické křesťanské organizace – Johaniter-Unfall-

Hilfe a Malteser Hilfsdienst. V současné době je záchranná služba organizována 

spolkovými zeměmi na legislativním základu. Přepravní službu zajišťují dobrovolnické 

organizace, hasičské sbory, obecní úřady a komerční firmy (257).  

 
Nizozemsko 

Železniční katastrofa v roce 1962 poukázala na nedostatky v organizaci 

záchranných služeb. Systému přednemocniční péče byla věnována zvýšená pozornost, 

což se projevilo v roce 1971, kdy byl přijat Zákon o ambulantní přepravě.  V zákoně je 

mj. uveden dojezdový čas posádek záchranné služby (15 min.), požadavek na 

kvalifikační předpoklady řidiče a zdravotních sester v posádce záchranné služby. Byly 

zavedeny protokoly zavedených postupů (258).  

 
Polsko  

V roce 1948 v souvislosti se změnami ve společenském uspořádání došlo 

k centralizaci zdravotnictví. Změny se projevily i ve zdravotnické dopravě. Jediným 

provozovatelem byl nejprve Červený kříž, mnoho dopravních služeb nylo znárodněno, 

po roce 1951 záchranné služby zajišťoval polský stát prostřednictvím krajských 

organizací.  V oblasti přepravy nemocných je možné v současné době nalézt vedle 

státních služeb i vozidla provozovaná soukromými firmami (259), (260), (217). 
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Rusko (Sovětský svaz)  

Jedním z prvních úkolů poválečného světského zdravotnictví bylo obnovení a 

rozšíření činnosti záchranných služeb. Proto v roce 1946 bylo přijato Radou ministrů 

„Usnesení o opatření na zlepšení práce záchranné služby“.  

V souladu s principy vytváření specializovaných brigád záchranné služby byla v 

roce 1958 na Leningradské ambulantní stanici organizována brigáda pro boj s 

tromboembolickými onemocněními, jejichž hlavním úkolem byla včasná diagnostika a 

léčba akutního infarktu myokardu (261).  

 V roce 1976 byla zavedena specializovaná profese zdravotnický záchranář a do 

praxe uveden celostátní systém vzdělávání, výcvik a zdokonalování záchranářů.   

Rozvoj záchranných služeb byl zařazen jako prioritní úkol národního programu 

„Zdraví“ v roce 2006 (240).  

V souvislosti se stále rostoucím počtem dopravních nehod a závažným následkům 

byl v letech 2008-2010 přijat federální program „Road Trauma“, ve kterém hraje 

významnou roli záchranná služba. 

 
Spojené státy americké 

Zkušenosti z přepravy raněných vojáků získané v druhé světové válce a korejském 

konfliktu byly postupně aplikovány v civilním sektoru.   

Petr Safar, anesteziolog českého původu, formuloval v roce 1961 potřebnost 

moderních záchranných služeb (EMS – Emergency Medical Service).  Vzhledem 

k časovým limitům poranění mozku a srdce zdůrazňoval rychlost nasazení prostředků 

resuscitace a podpory základních životních funkcí.  Rovněž upozornil na nutnost výbavy 

sanitních vozidel přístroji pro resuscitaci jak na místě zranění, tak i během převozu.  Při 

svých doporučeních vycházel ze zkušeností anesteziologa. Safarovy principy záchranné 

služby se uplatnily i v České republice při výstavbě systému moderní zdravotnické 

záchranné služby (262).   

V roce 1966 zveřejnila Národní akademie věd a Komise presidenta USA pro 

bezpečnost silničního provozu zprávu o bezpečnosti silničního provozu. Situaci označila 

jako „zanedbanou nemoc moderní společnosti“. Kritika byla vedena na nedostatečnou 

úroveň přednemocniční péče, a nevyhovující systém léčby pacientů s vážnými 

zraněními. Výsledkem analýzy bylo přijetí zákona o bezpečnosti silničního provozu, 

který mj. zavedl standardy pro školení v oblasti záchranných služeb (EMS), podpořil 

účast státu, doporučil radiovou komunikaci a zavedl telefonní číslo tísňového volání.  
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V roce 1973 byl přijat zákon o záchranné službě (EMS), který mj. poskytl finanční 

prostředky na vytvoření více než 300 systémů EMS v celé zemi a také vyčlenil finanční 

prostředky na budoucí plánování a růst systému. Byly zavedeny také závazné specifikace 

pro sanitní automobily. Pro přípravu odborníků záchranných služeb byly vyvinuty 

vzdělávací programy, byla zavedena certifikace záchranných služeb. Objevily se profesní 

organizace zdravotnických záchranářů (EMT).  Záchranné služby se staly plnohodnotnou 

součástí urgentní medicíny (263), (264).  

Záchranné služby mohou být státní (vládní), nemocniční nebo soukromé.  

Záchranná služba je považována za tzv. třetí státní službu. Policie je první službou, 

hasičské sbory pak druhou (140, s. 26).  

Požadavky na kvalifikaci personálu a technické a přístrojové vybavení sanitních 

vozidel, stejně jako vládní nařízení o výši platů zaměstnanců ve zdravotnictví znamenal 

postupné ukončení provozu sanitních vozů, které provozovaly pohřební ústavy.  

  
 
Obr. č. 27     Pohřební ústavy zajišťující služby zdravotnické dopravy, USA  1934 

 

Švédsko 

Do poloviny šedesátých let byla doprava sanitním vozem omezena jen na vlastní 

přepravu zraněného do nemocnice. Zejména v menších městech obsluhoval sanitku 

pouze řidič. Na místě nehody byla poskytnuta nejvýše první pomoc, řidiči většinou 

soukromých společností neměla žádné zdravotnické vzdělání. Proto stát přijal opatření 

ke zvýšení účinnosti záchranných služeb: oprávnění k provozování záchranných služeb 

měly pouze nemocnice a hasičské jednotky s kvalifikovanými zaměstnanci, neakutní 

převozy zajišťovaly soukromé společnosti a taxislužby. Pro řidiče taxislužeb byl určen 

45 hodinový kurs „Péče o nemocné a zraněné osoby“.  Postupně se z přepravy 

nemocných vyvinul systém přednemocniční péče (265).  
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Švýcarsko 

Prvním švýcarským kantonem, ve kterém byla zřízena síť záchranných služeb, byl 

Vaud ve francouzsky mluvící části federace. Na základě zprávy kantonální komise o 

alarmující situaci v silniční dopravě a nevyhovující návaznosti poskytovaných služeb 

byly v roce 1958 zřízeny „střediska první pomoci v případě nehody“.  

V roce 1988 Rescue Interassociation položila základy odborné přípravy pracovníků 

záchranné služby. Jednotlivé kantony regulovaly záchranné služby a formulovaly 

odbornou přípravu jako nutnou součást výkonu povolání v záchranných službách. 

V souvislosti se vzděláváním záchranářů byla vytvořena specializovaná vzdělávací 

centra (266).  

Ve Švýcarsku jsou záchranné služby provozovány kantonálními nebo městskými 

úřady, nemocnicemi, hasičskými jednotkami, příp. soukromými firmami. Např. 

v Curychu bylo v roce 2003 vytvořeno záchranné centrum sloučením záchranné služby a 

hasičského sboru (267). Vzhledem k přírodním podmínkám často zasahuje letecká 

záchranná služba, horská či vodní záchranná služba.  

 
 
Velká Británie 

Na základě zákona o státní zdravotní službě z roku 1946 byly uzavřeny smlouvy 

mezi Národní zdravotní službou (NHS) a zdravotnickými dopravními službami – např. 

St. John Ambulance, Britským Červeným křížem a dalšími regionálními přepravci. 

Reorganizace zdravotnických služeb v roce 1973 přinesla transformaci těchto služeb do 

13 územních pracovišť, zajišťovaných Národní zdravotní službou (268).  Mimo služeb 

NHS poskytuje zdravotnické služby segmentu dopravy pacientů společně 

s dobrovolnickými organizacemi více než 250 soukromých firem. 

V roce 1966 byl uveden v Severním Irsku do provozu systém péče o pacienty s 

ischemickou chorobou srdeční. Specializovaný sanitní vůz vybavený přenosným 

defibrilátorem s posádkou složenou z lékaře, zdravotní sestry a řidiče poskytoval péči na 

místě a snížil úmrtnost pacientů před převozem do zdravotnického zařízení (269). Nový 

systém založený na dvou pilířích: vzdělávání a odborná příprava posádky záchranné 

služby, rozvoj technologií pro sledování a podporu životních funkcí se rozšířil brzy po 

celém světě (270).    
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Indie 

Indie je jednou ze zemí, kde jsou ještě v provozu zdravotnické dopravní služby, 

které zároveň poskytují i pohřební služby. V prezentaci pohřební a záchranné služby 

v Dillí najdeme odkaz na etiku: „Naši vyškolení specialisté dodržují principy obchodní etiky 

a respektují citlivost našich klientů.“ (7).  

 

2.5.2 HISTORIE ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ ČECH, MORAVY A 

SLEZSKA 

2.5.2.1 POČÁTKY ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVY 

Počátkem 13. století získal Řád německých rytířů rozsáhlý majetek v okolí Prahy a 

na Opavsku. Řád byl založen v souvislosti s křížovými výpravami jako špitální roku 

1190, jeho hlavním úkolem byla především péče o nemocné (271), (272). Konkrétní 

zmínky o dopravě nemocných do špitálů či hospiců se nedochovaly.  Rovněž existují 

záznamy o existenci dalších řádových či městských špitálů, zmínky o dopravě 

nemocných však chybí (273).  

Koncem 18. století již existují zprávy o organizované „první pomoci“. Při 

korunovaci Františka II. českým králem v roce 1792 byla zajištěna služba ranhojičů a 

porodních bab, rovněž i pohyblivá stanoviště lékařů. (372)  O několik let později, v roce 

1798, Adalbert Vincenc Zarda, doktor filosofie a lékařského umění, emeritní profesor 

policejní medicíny a dopisující člen Royal Humanity Society, založil v Praze první 

záchrannou službu nazvanou „Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a v 

náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších“ (275).  

Vedle počátků záchranných služeb již existovala doprava raněných. Podle nařízení 

Českého gubernia (nejvyššího zemského úřadu) z května 1838 bylo úkolem pražského 

magistrátu zajistit dopravu nemocných do všeobecné nemocnice. Magistrát odpovídal za 

to, že nosiči budou ve službě střízliví a v neroztrhaných šatech a v každém městském 

obvodu bude připraven dostatečný počet nosičů a nosítek. Pacienti byli přiváženi i 

povozy z venkova. Ludmila Hlaváčková k tomu uvádí, že mnohdy povoz odjel, než byli 

pacienti ošetřeni, a trvalo i někdy i několik týdnů, než se podařilo opatřit povoz zpět 

(276, s. 17).  

Pro dopravu nemocných sloužila i „obecní truhla“. Na základě žádosti pražské 

policie adresované magistrátu, byli zvláštním sanitním kočárem přepravováni 
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„nepříčetní, choromyslní, mužové i ženy, odpornými nemocemi stižení i lehce zranění“ 

(277).  

„Ku podpoře zřízenců úředních při požárech a jiných živelních nehodách hodlá c. k. 

policejní ředitel, p. dvorní rada svob. pán Päumann zříditi pro Prahu zvláštního ústavu pod 

jménem: Sbor dobrovolných ochranců. Presidium c. k. policejního ředitelství vydalo 

instrukci, kterak by se ústav tento zříditi měl, jakož i jeho ustanovení a vnitřním opatření.“ 

(278). Takto psal denní tisk o úmyslu barona Päumanna založit záchrannou službu.  C. k. 

místodržitelství instrukci 8.12.1857 potvrdilo, a na základě výzvy se přihlásilo 36 

dobrovolníků (ze kterých byli jen tři zdravotníci – 2 lékaři a jeden chirurg) , kteří založili 

„Pražský dobrovolný sbor ochranný (Prager freiwilliges Rettungskorps), první 

záchrannou službu na světě.  V souladu se zaměřením této práce je nutné uvést, že do 

sboru „se pravidelně přijímati budou osoby ze stavu obchodnického, továrnického aneb 

živnostnického, které 24. rok věku dosáhly a úplně bezúhonné jsou. …Láska k bližnímu a 

počestnost jest tedy heslo sboru dobrovolných ochranců, a jeden každý bude sobě pokládati 

za čest, býti přijat do sboru tak blahočinného.“ (279), (280).  

Sbor brzy po svém založení úspěšně zasahoval při požárech a povodních. Podle 

pražského vzoru byla zakládána obdobná sdružení v dalších městech, např. v Rumburku, 

Olomouci, Opavě, Karlových Varech.  V roce 1890 „uvolil se dobrovolný ochranný sbor dle 

vzorů jiných velikých měst rozšířiti svoji lidumilnou činnost a zřídil záchrannou stanici, aby 

též úrazy znešťastnělým a náhle onemocnělým dostalo se první pomoci zdarma“ (281, s. 

21). V roce 1890 byly přijaty nové stanovy, které formulovaly základní úkol sboru: 

„Účelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby první 

pomoc přímou, jakož i bráti podílu a podporovati úřední akci pomocnou při všech úrazech 

a nehodách, bezpečnosti osoby a majetku se týkající, tudíž zejména při požárech, třenici 

ledu, povodních i jiných nehodách živelních, pak v případě zabití, poranění všeho druhu a 

zvlášť též v pádu mobilisace a války“(281, s. 15). Sbor získal i ambulanční kočár, který byl 

používán k dopravě pacienta do nemocnice nebo domů do péče praktického lékaře 

(např. v roce 1900 bylo převezeno 678 osob). V nepřetržitém provozu sloužili lékaři i 

medici. David Dvořáček popisuje, jak se skládala posádka: kočí a v lepším případě hasič, 

v horším pak nekvalifikovaný dobrovolník (282). Jaké úkoly zajišťoval sbor, popisuje 

výroční zpráva z roku 1910:  „Kdy poskytuje ochranná stanice první pomoc a kdy možno 

použít vozu ambulančního? Ochranná stanice poskytuje zdarma první pomoc při úrazech, 

neštěstích a náhlých onemocněních na ulici, ve veřejných místnostech a továrnách v celém 

policejním rayonu pražském. Vozu ambulančního používá se u všech uvedených případů 
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zdarma. Mimo to převáží těžce nemocné, kteří nejsou stiženi žádnou infekční chorobou, a 

to jen ty, kteří musejí býti  vleže  dopraveni a jiným způsobem není to možno. Choromyslné 

a rodičky se nepřevážejí. Převoz nemocného provede se jen tehdy, přinese-li objednavatel 

vozu ambulančního diagnostický lístek od ošetřujícího lékaře a po úmluvě a odměně za 

převoz s inspekčním lékařem, službu konajícím. Přihodí-li se právě úraz, převoz se odloží. 

Na telegrafickou žádost odváží se z nádraží pražských jen tehdy, je-li úplně jasna a udána 

nemoc neb úraz.“ (283) Pomoc v terénu poskytovali činní členové, přispívající členové a 

příznivci se podíleli na činnosti sboru finančními příspěvky (284).   

Od dubna 1859 byla udělována členům sboru záslužná bronzová medaile na bílé 

stuze, na jedné straně s císařskou orlicí a nápisem „Viribus unitis“ (Spojenými silami), na 

druhé straně pak byl vyryt znak města Prahy a nápis „Freiwilliges Rettungscorps in 

Prag“ (285). Toto heslo, (mj. heslo samotného císaře Františka Josefa I.) je také určitým 

vyjádřením etických hodnot spolupráce členů sboru.  

V období konce 19. století a začátkem století dvacátého byly zřizovány dopravní 

služby v nemocnicích. K přepravě nemocných sloužily nejprve ruční vozíky či nosítka, 

později ambulanční kočáry a v roce 1910 se objevil první automobil, který pro pražskou 

záchrannou službu zakoupila Městská pojišťovna (281, s. 26). Služby byly většinou 

zpoplatněny. Povinnost úhrady měly dopravované osoby, příbuzní nebo, v případech 

prokázané chudoby domovská obec.  

S rozvojem průmyslové výroby a důlní činnosti bylo třeba ochránit zaměstnance i 

tovární objekty (závody) před účinky požárů.  Zmínka o prvním závodním hasičském a 

záchranném sboru je z roku 1855. V německém závodním sboru při uhelném dole 

Heiriches-Glück-Zeche (později Důl Evžen v Petřvaldě Březinkách) se družstva hasičů se 

rekrutovala z řad horníků a poskytovala vedle zásahů při požárech pomoc i při důlních 

neštěstích (286).  

Oddíly pomocné služby zdravotní pracovaly v rámci hasičských sborů:  

„Dobrovolné hasičstvo vydáno jsou ve službě hasičské tolikerým úrazům a nehodám 

snažilo se již v počátečních dobách svého vývinu vycvičiti své členstvo v poskytování 

první pomoci. Činnost tato byla v roce 1885 přesně vytčena a rozšířena na veškeré 

obyvatelstvo vůbec, neboť dobrovolné hasičstvo pronikalo a získávalo půdy i v malých, 

zapadlých vískách, daleko vzdálených od sídla lékařova. Vůdčí myšlenkou bylo 

poskytovati v náhlých případech první pomoc a postarati se o rychlou pomoc lékařskou, 

případně o řádnou a bezpečnou dopravu k lékaři nebo do nemocnice.“(287)  
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Samaritánské oddíly byly zakládány na základě iniciativy císařského rady, vedoucího 

lékaře nemocnice v Litomyšli Bedřicha Welzla (288).  

 

2.5.2.2 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Válečný konflikt vyžadoval vysoké nasazení od vojenských zdravotnických 

dopravních jednotek i civilních dopravních služeb. Mnoho lékařů i jiných zdravotnických 

pracovníků či hasičů bylo povoláno do armádních jednotek. Činnost zdravotnické 

dopravy byla zajišťována zejména dobrovolnickými organizacemi či jednotlivci a 

hasičskými sbory.  V souvislosti s obdobnou situací v oblasti techniky bylo vyhověno 

žádosti Pražského dobrovolného sboru ochranného, aby „…veškeré automobily ve 

službách záchranné stanice se nalézající byly pro válečnou potřebu vyjmuty a jen tehdy 

mohlo by se jich k  úkonům válečným použíti, kdyby v oblasti místního c. a k. voj. velitelství 

jiných automobilů nebylo.“(289).   

Ve válečných letech zajišťovaly záchranné stanice kromě péče o civilní 

obyvatelstvo ještě úkoly repatriace vojáků z fronty. Společně s Vlasteneckým spolkem 

pro Království české, který byl součástí Rakouské společnosti Červeného kříže a 

hasičskými jednotkami zajišťovaly vykládání sanitních vlaků a ošetření a přepravu 

zraněných vojáků do nemocnic nebo do jejich bydliště. Příslušníci hasičských 

dobrovolných sborů vykonávali tuto náročnou činnost bezplatně (287). V Almanachu 

dobrovolného hasičstva jsou popsány úkoly hasičských sborů, které bezesporu obsahují 

etické téma: „Našim sborům dobrovolných hasičů nastaly však úkoly další přiměřené jich 

lidumilnému i vlasteneckému poslání. Bylo to vykonávání pomocné služby zdravotní 

dopravováním raněných a nemocných“. (287, s. 70)   

David Dvořáček popisuje činnost samaritánských oddílů takto: „Za světové války se 

rozrostlo hasičské samaritánství. Ve všech místech, kde byly veřejné nemocnice, nebo kde 

došlo ke zřízení pomocných nemocnic (lazaretů), byly ustavovány hasičské čety Červeného 

kříže pro přepravu nemocných a raněných vojáků.  V době války utvořilo se v českých 

zemích 864 dopravních čet, ve kterých bylo zapojeno 12 103 členů. Bylo to zejména v 

místech, kde byly v činnosti nemocnice Červeného kříže. Tyto čety dopravovaly raněné a 

nemocné vojáky z železničních stanic do nemocnic, poskytovaly jim první pomoc, 

převazovaly jejich poranění a poskytovaly jim občerstvení. Od 17. srpna 1914 do 30. září 

1918 dopravili takto 7 206 001 vojáků, poskytli 7 806 977 občerstvení a provedli 43 996 

převazů. Po vyhlášení I. světové války bylo a Moravě se zřízeno 100 kolon, ve kterých 

pracovalo 911 hasičů. Přepravili 268 561 raněných a podali 865 355 občerstvení.“ (290).  
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Zajímavostí je, že v době první světové války byl v Praze prováděn transport 

vojáků z Ferdinandova nádraží (dnes Hlavní) do vojenských nemocnic mj. i sanitními 

tramvajemi. Ve válečných letech přepravily sanitní tramvaje více než 700 tisíc osob 

(291).  

 

2.5.2.3 ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY V LETECH 1918 – 1939 

Vznik Československé republiky nepřinesl výrazné změny v poskytování 

zdravotnické péče. Mnohé legislativní předpisy přešly postupně z rakousko-

uherské monarchie do právního systému samostatného Československa a zdravotnictví 

nebylo výjimkou. 

 
2.5.2.3.1 ZÁCHRANNÉ STANICE 

Záchranné stanice a obdobné organizace i v novém státním uspořádání 

pokračovaly ve své veřejně prospěšné činnosti. Problémem, který ovlivňoval činnost 

záchranných stanic, byly finanční prostředky. Proto se tyto instituce obracely s žádostí  o 

podporu na městské, státní i soukromé korporace. (Příl. č. 2) V Praze byl např. založen 

při Pražském dobrovolném sboru ochranném Dámský odbor. Jeho úkolem bylo získat 

finanční prostředky pořádáním kulturních a charitativních akcí. (Příl. č. 3) 

Záchranné stanice byly postupně zřizovány ve městech nové republiky, do roku 

1937 jich působilo více než 90.  

 
2.5.2.3.2 DOPRAVA RANĚNÝCH A NEMOCNÝCH VE ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH 

Vedle záchranných stanic byly zavedeny zdravotnické dopravní služby v 

nemocnicích. Finanční prostředky byly získávány mnohdy jako příspěvky obce, 

podnikatelů, pojišťoven, bank nebo samotných nemocnic. Postupně byly vyřazovány 

ambulanční vozy tažené koňmi a nahrazovány automobily.  V roce 1926 bylo v evidenci 

motorových vozidel vedeno 113 sanitních automobilů. Důležitost zdravotnických 

dopravních služeb potvrzuje i výzva Okresní správy politické v Jičíně ze 6. listopadu 

1924 okresnímu úřadu v Semilech: „zdejší úřad pokládá za nutné, aby každý okres byl 

opatřen alespoň jedním vhodným vehiklem, který by dopravu nemocných do nemocnice 

obstarával" (292).  
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2.5.2.3.3 DOPRAVA RANĚNÝCH A NEMOCNÝCH PROVÁDĚNÁ HASIČSKÝMI 

SBORY  

                                               
    „Hasiči vždy chodí tam, odkud všichni ostatní utíkají.“ (293)  

 
Krátce po vyhlášení Československé republiky nabídl  Svaz dobrovolného hasičstva 

československého pokračování činnosti zdravotnických kolon. Hasičstvo tak navázalo na 

předválečnou úspěšnou činnost. Hlavní úlohou samaritánských jednotek nebyla léčba 

postiženého, ale poskytnutí první pomoci a následný transport k lékaři (294, s. 311). 

Samaritní odbory (stráže) byly zřizovány ve většině hasičských sborů. Dobrovolnické 

hasičské útvary spolupracovaly úzce s  Československým Červeným křížem. Příslušníci 

samaritánských oddílů absolvovali nejméně 40 hodinový kurs, jehož obsahem byla mj. i 

praktická přednáška o dopravě raněných.  Kurs byl ukončen zkouškou a  slavnostním 

slibem. Přínos práce samaritánů ocenil i prezident T. G. Masaryk. Jeho hodnocení 

obsahuje i výrazný etický rozměr: „Naše hasičstvo najde v samaritánství krásný doplněk 

hasičské služby. Hasič-samaritán musí býti svému okolí vzorem zdravotnické čistoty osobní, 

rodinné, domácnostní a rozumí se, že všechny předměty pro první pomoc musí mít stále 

k ruce a ve vzorné čistotě“. (295).  

Finanční prostředky na nákup sanitního automobilu získávaly dobrovolnické 

hasičské sbory většinou pořádáním charitativních a společenských akcí, např. plesů, 

popř. z darů. Naopak příjmy z provozu sanitní dopravy sloužily většinou k pořízení 

hasičské techniky (stříkačky, automobily, výzbroj apod.) Pořízení sanitního vozu bylo 

významnou událostí nejen pro sbor samotný, ale i pro celou obec.  Oslavy zařazení 

sanitního vozu v roce 1937 do Dobrovolného sboru hasičů v Uničově je popisováno 

v kronice sboru: „Velkou událostí bylo pořízení sanitky a zavedení pravidelné záchranné 

služby. Vůz byl uveden do provozu starostou Adolfem Petschem 8. srpna 1937; od 8. hodiny 

ranní se scházeli členové sboru na Kudlichově náměstí, od 9.15 hodin se ve farním kostele 

konala bohoslužba, po níž byl vůz slavnostně vysvěcen. Na náměstí proběhl koncert a po 

obědě se konalo hasičské cvičení.  Ve 14.00 hodin se vydal slavnostní průvod na zahradu 

německého Národního domu, kde byly připraveny lahůdky, víno a lidová zábava.“ (296)  

Profesionální hasičské sbory poskytovaly služby záchranné služby v některých 

městech až do padesátých let 20. století (např. Zlín 1951, Mladá Boleslav 1959) (297, s. 

57).  
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2.5.2.3.4    DOPRAVA  RANĚNÝCH A NEMOCNÝCH PROVÁDĚNÁ 

ČESKOSLOVENSKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM 

Československý Červený kříž byl jedním z poskytovatelů dopravních 

zdravotnických služeb v období první republiky. Význam moderní automobilní techniky 

pro zdravotnictví vyjádřilo vedení Československého Červeného kříže: „Zvláštní 

pozornost se musí věnovat opatřování dopravních prostředků, vozů a automobilů.“ (298).  

Proto přišel s návrhem vytvořit síť záchranných autostanic po celém území 

Československé republiky a opatření vhodných automobilů: „Společnost Čs. Červeného 

kříže chtějíc přispěti k většímu prohloubení a upevnění celostátní samaritské služby a ve 

snaze o vybudování sítě záchranných autostanic v celé republice (čímž by značně vzrostla 

pohotovost našeho státu pro případy různých náhlých neštěstí) a ve snaze co nejvíce šetřiti, 

navrhla a s ministerstvem národní obrany se dohodla o tom, že vojenská správa za určitých 

podmínek bude propůjčovati Společnosti Čs. Červeného kříže vojenské zdravotnické 

automobily, jež při splnění nutných podmínek budou přidělovány spolkům Čs. Červeného 

kříže pro vykonávání záchranné a zdravotnické služby dopravní.“ (299) V lokalitách 

osídlených převážně německým obyvatelstvem zajišťoval transport pacientů Německý 

Červený kříž. 

V roce 1927 bylo v provozu již 45 automobilních záchranných stanic, které měly 

k dispozici 66 automobilů.  Služby byly poskytnuty více než 37 tisícům pacientů, objem 

ujetých kilometrů překročil 600 000. V roce 1936 se zvýšil počet záchranných stanic na 

120 se 190 automobily (297, s. 56).  

 

2.5.2.3.5   DOPRAVA NEMOCNÝCH S INFEKČNÍMI CHOROBAMI 

Brzy po ukončení globálního válečného konfliktu ohrožovalo populaci další 

nebezpečí – nakažlivé nemoci (neštovice, tyfus, spála, španělská chřipka apod.). 

Nevyhnuly se ani Československé republice, proto Ministerstvo veřejného zdravotnictví  

ustavilo infekční službu, ve které pracovaly i tři epidemické autokolony – v Užhorodu, 

Brně a Bratislavě, později i čtvrtá v Praze (300).  

 
 

2.5.2.4   DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava zasáhlo do všech oblastí života společnosti, 

zdravotnictví nevyjímaje. Z mnohých nemocnic se staly lazarety pro německé vojáky, 

priorita armády se projevila i v zásobování zdravotnickým materiálem, pohonnými 
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hmotami apod.  Okupace znamenala ukončení  činnosti Československého Červeného 

kříže (ČČK) v srpnu 1940.  Veškerý majetek, tedy i sanitní automobily,  byl zabaven, příp. 

převeden ve prospěch Německého Červeného kříže (301).  

Po zrušení ČČK na základě výnosu Ministerstva sociální a zdravotní správy 

z prosince 1940 byla rozdělena záchranná služba na dvě části: 

- stanice první pomoci s automobilovou dopravou nemocných a náležející přímo 

příslušným zemským ústředím obcí, měst a okresů, za spolupráce a podpory ze strany 

hasičstva, 

-   samaritánská služba hasičská, která náleží jedině a výhradně hasičstvu     za    podpory 

Ústředí obcí, měst a okresů (295).  

Vzhledem k zákazu samaritánského hnutí v Německu byla tato služba označována 

jako „zdravotnická služba hasičská.“   

 
2.5.2.5 ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY 1945 – 1952 

V prvních poválečných letech byl postupně obnovován provoz zdravotnických 

dopravních služeb, zejména Pomocných stanic Československého Červeného kříže 

(ČSČK). Problémem byl nedostatek vozidel, zdravotnického materiálu i pohonných hmot 

a pneumatik. Nezřídka docházelo k situacím, že řidiči sanitních vozů žádali benzin po 

příbuzných pacienta (302). V roce 1946 došlo k obnovení činnosti záchranných stanic 

Červeního kříže, jen v Čechách najelo 90 automobilů při více než 44 000 výjezdech přes 

90 000 km (297, s. 57).  

V poválečném období zajišťovaly převozy pacientů vedle ČSČK také národní 

výbory, nemocnice, závody a hasičské sbory. Od roku 1948 největší část dopravy 

nemocných a raněných převzal ČSČK pod novým názvem Zdravotnická dopravní služba. 

Posádku tvořil samotný řidič, v některých případech doplněný dobrovolným 

zdravotníkem. Hlavním úkolem byl rychlý transport pacienta do nemocnice,  příp. 

poskytnutí první pomoci. V případě potřeby lékaře jej sanitní vůz přivezl ze 

zdravotnického zařízení (303), (304).  

Nemocnice postupně obnovovaly své dopravní služby, příp. zajišťovaly dopravu 

pacientů smluvně. Zákon č. 185/1948 Sb., O zestátnění léčebných a ošetřovatelských 

ústavů a organizaci státní ústavní léčebné péče přinesl povinnost poskytovat dopravní 

služby zdarma: „nelze v souvislosti s poskytnutím ústavní péče požadovati ani přijímati 

jakoukoliv úplatu“ (305, §12).  
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Samaritánská činnost byla po roce 1945 podřízena zdravotním odborům okresních 

národních výborů. Pokračovala spolupráce dobrovolných hasičských sborů 

s Československým červeným křížem, do roku 1950 se podílely na převozech pacientů 

do nemocnic a primární poskytování první pomoci.  Na základě Úmluvy o samaritánské 

službě mezi ČSČK a Svazem československého hasičstva byli všichni samaritáni 

registrováni ve složkách Československého Červeného kříže a stali se jeho 

individuálními členy. Došlo i k předání samaritánské techniky, zejména sanitních 

automobilů ČSČK.  V září 1951 přijal Akční výbor Československého Červeného kříže 

(ČSČK) směrnice k nahrazení názvu samaritán názvem dobrovolný zdravotník.  Tím 

skončila činnost hasičů jako zdravotníků (306).   

 

2.5.2.5 ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY  1952-1990 

Zákon o Československém červeném kříži7 č. 60/1952 Sb. Přinesl změnu v činnosti 

organizace. Důvodová zpráva seznámila s novou úlohou ČSČK: „Úkoly, před nimiž stojí v 

údobí výstavby socialismu naše zdravotnictví, jsou takové povahy a takového rozsahu, že je 

třeba mobilisovat k účasti na jejich plnění široké vrstvy lidu. Po sovětském vzoru má jednu 

z nejdůležitějších organisačních základen této účasti tvořit červený kříž. … zvláště je 

vyzdvihnuta skutečnost, že humanistickému poslání červeného kříže se v novém 

uspořádání společnosti dostává nové náplně, aby se tak zdůraznil rozdíl od charitativní 

koncepce práce této organisace ve společnosti kapitalistické“ (307). Pomocné stanice 

Červeného kříže byly zrušeny zákonem a ČSČK odevzdal všechna sanitní vozidla nově 

vzniklým Ústavům národního zdraví.  

K předání vozidel byly donuceny legislativním opatřením i dobrovolnické hasičské 

jednotky. Jednalo se mnohdy o sanitky, které byly provozovány jen díky péči 

dobrovolných příslušníků hasičských (nově požárnických) jednotek. V některých 

případech byly odevzdány i automobily, které zakoupily hasičské spolky na dluh, který 

byly nuceny dále splácet. Velké množství dobrovolných hasičských sborů tak muselo 

ukončit poskytování užitečné služby pro své spoluobčany. Nový zákon č. 103/1951 Sb.  

O jednotné léčebné a preventivní péči znamenal zhoršení dostupnosti dopravních 

                                                 

 

4Označení Československý Červený kříž v oficiálních dokumentech do r. 1945 je uváděno většinou 
s velkými  písmeny Č v názvu, po roce 1945 je používáno velké písmeno pouze na začátku názvu. 
Práce toto označení respektuje. 
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zdravotnických služeb zejména v menších obcích (308). Přínos dopravy pacientů 

s přispěním dobrovolných hasičů dokumentuje záznam z kroniky SDH v Letňanech: „Po 

únoru 1948 se sbor zapojil do budovatelského úsilí, členové pomáhali, kde bylo třeba 

například při žních, řepné kampani atd. V této době došlo k další modernizaci vozového 

parku hasičského sboru. Tehdejší MNV zakoupil ze svých prostředků nové sanitní vozidlo 

značky Škoda Tudor, se kterým byla i nadále zabezpečována v obci doprava nemocných 

k lékaři a do nemocnice. S vozidlem zcela bezzištně a při svém zaměstnání ve dne i v noci 

jezdil člen hasičského sboru Josef Zapletal.“ (309).   

V souladu s principy transformace zdravotnické dopravy do Krajských a Okresních 

ústavů národního zdraví byl nucen odevzdat svých 804 sanitních vozidel i 

Československý červený kříž (297, s. 57).  

Nový systém zdravotnických zařízení – Ústavů národního zdraví na okresní 

(OÚNZ) či krajské úrovni (KÚNZ) zařadil zdravotnickou dopravní službu mezi 

zdravotnické činnosti provozované pouze v gesci nově zřízených ÚNZ. Záchranné služby 

byly rovněž zajišťovány uvedenými subjekty. Výjimkou byla záchranná služba hlavního 

města Prahy, která byla přímo řízena Ústředním národním výborem v Praze (310).  

Od padesátých let minulého století došlo k  postupnému rozvoji dvou souběžných 

systému zdravotnické dopravní služby. Podmínky první z nich upravila Vyhláška  

ministerstva zdravotnictví  č.  164/1958 Ú.I.:„Převozu sanitním vozem se poskytuje, 

vyžaduje-li podle potvrzení ošetřujícího lékaře stav nemocného, aby nemocný byl dopraven 

tímto způsobem do zdravotnického zařízení (včetně lázeňského zařízení) nebo nazpět do 

místa pobytu v době onemocnění.“  (311, §56).  

Dalším subsystémem nového systému péče o zdraví lidu se staly Stanice záchranné 

služby. Nařízení ministra zdravotnictví č. 24/1952 Sb., o organizaci preventivní a 

léčebné péče je charakterizovalo jako zdravotnické zařízení, které „obstarává přepravu 

nemocných, rodiček a novorozenců a v naléhavých případech zajišťuje poskytnutí lékařské 

pomoci“ (312, §18) K provozu Záchranné služby od padesátých do sedmdesátých let 

minulého století uvádí Marek Slabý, že se většinou jednalo o výjezd posádky standardně 

vybaveného vozu zdravotnické dopravní služby, složené z řidiče převozové služby spolu 

s lékařem a zdravotní sestrou z oddělení nemocnic – většinou  interny, chirurgie, 

gynekologie, dětského odd. apod., příp. lékaři z jiných zdravotnických zařízení - 

poliklinik apod. Základní úlohou záchranné služby bylo transportovat pacienta do 

nemocnice. V rámci přednemocniční péče bylo možno provést pouze výkony 

odpovídající vybavení tehdejšího sanitního vozu. V době mimo pracovní dobu (od 15,30 
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– 7,00 hod.), zejména v menších městech, vykonávala činnost záchranné služby většinou 

Lékařská služba první pomoci (304).  

Významnou změnu v organizaci zdravotnických dopravních služeb přinesla 

metodická opatření Ministerstva zdravotnictví z roku 1974: „Zásady organizace a 

poskytování první pomoci“ a „Zásady organizace služby rychlé zdravotnické pomoci“.  

Neméně důležité pro zdravotnickou záchrannou službu byly i „Zásady poskytování 

diferencované péče“ a „Koncepce oboru anesteziologie a resuscitace“.  Právě tento 

rozvíjející se obor byl důležitý další rozvoj přednemocniční péče (304). Jiří Pokorný také 

potvrzuje důležitost ARO pro zdravotnickou záchrannou službu a uvádí, že členy 

výjezdových posádek byli většinou právě lékaři z ARO a traumatologických ambulancí 

(262).  Vznikají první Zdravotnické záchranné služby, např. v Rokycanech (od roku 1963 

pod názvem „Vůz rychlé pomoci“) (313), v roce 1974 v Plzni, 1976 v Příbrami, 1977 

v Karlových Varech atd. (314). Na vybudování systému Rychlé zdravotnické pomoci se 

v první fázi podílelo i více subjektů, např. v Plzni zajistila Fakultní nemocnice prostorové 

a personální vybavení (lékaře a zdravotní sestry), řidiče, automobily a dispečink Krajský 

ústav národního zdraví (315).  

Mezníkem v činnosti zdravotnických záchranných služeb se stal rok 1987. V dubnu 

tohoto roku byl zahájen zkušební provoz Letecké záchranné služby. V témže roce pak 

Záchranná zdravotnická služba hl. města Prahy zavedla do poskytování přednemocniční 

péče systém rendez-vous (316).  

 

2.5.2.6  ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY  PO ROCE 1990 

2.5.2.6.1  ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

Společenské změny po roce 1989 se promítly i do organizace zdravotnictví a 

systému poskytování zdravotní péče. Klíčovým dokumentem pro oblast přednemocniční 

neodkladné péče v Československu se stala vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 

434/1992 Sb. ze dne 28. července 1992 o zdravotnické záchranné službě ve znění 

pozdějších vyhlášek MZ ČR č. 51/1995 Sb., č.175/1995 Sb. a č. 14/2001 Sb. Nová 

legislativní úprava umožnila vznik samostatné záchranné služby organizované na 

krajské a okresní úrovni.  Důraz byl kladen na dostupnost péče: „Síť územních středisek a 

zařízení musí být organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční 

neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů 

hodných zvláštního zřetele.“ (317). Na základě uvedené vyhlášky poskytuje 
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v odůvodněných případech přednemocniční péči rovněž Letecká záchranná služba. 

Posádku tvoří s pilotem i lékař a zdravotnický záchranář.   

Vzhledem k zaměření této práce je vhodné upozornit na skutečnost, že Vyhláška č. 

434/1992 Sb. legislativně upravuje možnost poskytovat přednemocniční neodkladnou 

péči posádkou, ve které není lékař: „Přednemocniční neodkladnou péči poskytují 

výjezdové skupiny, které mají povahu: skupiny rychlé zdravotnické pomoci, v níž je nejméně 

dvoučlenná posádka složená z řidičů - záchranářů nebo středních zdravotnických 

pracovníků - záchranářů, z nichž jeden je vedoucím skupiny“ (317, §6).    

Kvalifikační předpoklady posádky zdravotnické záchranné služby a přístrojové 

vybavení sanitního vozu umožňuje poskytovat přednemocniční péči pacientům na místě 

a během převozu do zdravotnického zařízení (297, s. 69).  

Od počátku roku 1993 byl zahájen provoz 10 územních středisek záchranné služby 

s posádkami Rychlé lékařské pomoci (RLP) a Lékařské služby první pomoci. Postupně 

byly zřizovány oblastní výjezdové skupiny RLP.  

K 1. lednu 2003 došlo k další změně v organizaci ZZS, vzniklo 14 krajských 

územních středisek záchranné služby (ÚSZS) a o rok později byla zařazena všechna 

okresní střediska (OSZS) pod přímé vedení  ÚSZS v kraji.  

Činnost Zdravotnické záchranné služby je v současné době upraven zvláštním 

zákonem č.374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě a příslušnými prováděcími 

vyhláškami (1).    

 

2.5.2.6.2  ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY 

Zákonem ČNR č. 160/1992 byla dána možnost poskytovat zdravotní péči ve 

vybraných oborech i nestátním zdravotnickým zařízením. Mezi ně byla zařazena i 

dopravní zdravotnická služba (318, §3). Brzy po uvedení zákona v platnost došlo 

k rozsáhlé privatizaci dopravních zdravotnických služeb. Nová nestátní zdravotnická 

zařízení vznikala aktivitou stávajícího managementu, ale i bývalých zaměstnanců 

dopravních odborů Ústavů národního zdraví, nemocnic, poliklinik apod. Nabídku 

dopravních zdravotnických služeb rozšířily i organizace, které obnovily svoji činnost, 

nuceně ukončenou po roce 1948, resp. 1952 – Československý červený kříž a Asociace 

samaritánů ČR (319), (320). Zdravotnické dopravní služby poskytují nadále rovněž 

organizace zřízené státem či krajským úřadem. Podle údajů Ústavu zdravotnických 
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informací a statistiky působilo v roce 2015 v segmentu zdravotnické dopravní služby 

344 subjektů (321).  

V současné době je provoz zdravotnických dopravních služeb upraven zákonem č. 

372/2011 (2).   

 
 

2.6  ETIKA A ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY 

Každý den je zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče nucen hledat 

a nalézat odpověď na otázky: jak jednat, v čí prospěch, jak vyřešit nastalou situaci apod. 

Přesto, že existují doporučené postupy, odpovědi nejsou a nemohou být vždy 

jednoznačné. Pomocníkem při řešení eticky obtížných situací by mohl a měl být v 

některých případech etický kodex.  

Při výkonu povolání   musí zdravotnický odborník velmi často  řešit etický problém 

či etické dilema. 

Etický problém definuje Radka Bužgová jako: „nerozřešenou otázku, nesnadný 

úkol, kdy lze nalézt řešení, které vyhovuje zúčastněným stranám. Přesto máme určitou 

jistotu, že v budoucnosti nalezneme řešení, které bude zúčastněným stranám alespoň 

částečně vyhovovat. Dilema je obtížná volba mezi dvěma vzájemně se vylučujícími 

možnostmi. Určitý paradox etických dilemat spočívá v tom, že nemají jednoznačná 

řešení, ale musí být jednoznačně řešena. Dilema není totéž co etický problém“ (96, s. 13).  

K definici Bužgové je možné doplnit, že možné varianty řešení se nemusí vždy jen 

vylučovat, ale mohou být podobné, ale z hlediska výsledku stejně neuspokojivé.  

Jana Kutnohorská připomíná, že „profesionálové v pomáhajících profesích jsou 

dilematickými situacemi zatíženi více než jiné profese“ (89, s. 50).  

Specifika práce zejména při poskytování přednemocniční péče, ale v některých 

případech i řidiče zdravotnické dopravní služby však velice často limitují dobu 

rozhodovacího procesu.  

 

2.6.1 ETICKÉ PROBLÉMY A DILEMATA V PRÁCI ZDRAVOTNICKÉHO 

ZÁCHRANÁŘE 

Vzhledem k postavení přednemocniční péče v celém systému medicíny jsou 

k dispozici prameny o etických problémech a dilematech vznikajících v tomto segmentu 

poskytování zdravotní péče. V práci se zaměřuji jen některé z nich, jako ilustrativní 



106 

 

doplněk k tématu etických kodexů, které mohou být jedním z nástrojů alespoň 

částečného řešení.  

Šeblová a Knor charakterizují urgentní medicínu jako specifickou disciplínu 

v systému medicíny. Toto postavení se odráží i v etice poskytování neodkladné péče: „V 

praxi urgentní medicíny se základní bioetické principy mohou dostat do rozporu. 

V konkrétních urgentních situacích v časové tísni a za určitých specifických okolností 

mohou nastat konflikty např. mezi okamžitou pomocí pacientovi – tedy principem 

beneficience – a principem autonomie , která mj. zahrnuje i vyjádřený souhlas. V situacích 

hromadného výskytu postižených, kdy dochází k nepoměru počtu raněných a sil a 

prostředků záchranného systému, se může dostat do kolize princip spravedlnosti 

s principem beneficience pro všechny – přednostně ošetření a transportovaní budou ti 

s největší šancí na přežití.“ (322, s. 21).  

Zmiňované etické otázky jsou mnohdy spojovány s resuscitací a rozhodování 

v otázkách ukončení života. Důležitým metodickým materiálem pro provádění 

resuscitace jsou Doporučené postupy pro resuscitaci Evropské resuscitační rady 

(Guidelines). Součástí evropského doporučení je oddíl věnovaný právě těmto etickým 

otázkám. Jsou zde zdůrazněny základní principy poskytování péče: 

 
PRINCIP RESPEKTOVÁNÍ AUTONOMIE PACIENTA 

Respekt k autonomii odkazuje na povinnost lékaře akceptovat pacientovo přání 

a přijímat rozhodnutí, která jsou v souladu s hodnotami a přesvědčením pacienta. 

Zdravotní péče staví pacienta do středu zájmu během rozhodovacího procesu spíše než 

do role příjemce rozhodnutí lékaře. Uplatnění principu autonomie je například při 

srdeční zástavě obtížné, protože pacient většinou není schopen projevit svou vůli. 

PRINCIP BENEFICENCE znamená, že zákroky prováděné po předchozím zvážení 

poměru přínosu a rizika musí pacientovi přinášet prospěch. Klinická doporučení 

založená na důkazech pomáhají zdravotnickému personálu v rozhodování, které léčebné 

postupy jsou pro pacienta nejvhodnější. 

PRINCIP NON-MALEFICENCE  

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) se stala normou pro většinu pacientů 

v akutních, život ohrožujících stavech. KPR je nicméně invazivním postupem s nízkou 

pravděpodobností úspěchu a neměla by být proto prováděna v  případech, kdy se jedná 

o marnou léčbu. Definovat marnou léčbu takovým způsobem, který by byl přesný, 

prospektivní a použitelný ve většině případů je obtížné (323).  
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Zahájení či nezahájení KPR je nejen z hlediska etiky závažným rozhodnutím týmu 

posádky záchranné služby. Doporučené postupy pro resuscitaci pamatují i na takové 

případy a definují takové podmínky zahájení či nezahájení záchranné akce. K tomu 

dodávají Šeblová a Knor: „V této problematice jsou jasně daná pravidla, kdy resuscitaci 

členové výjezdové skupiny musí a nemusí zahajovat. Tato stanovená pravidla uvedla v 

platnost Evropská resuscitační rada v Guidelines 2010. Ty každých pět let prochází 

procesem obnovy. I přes tento fakt však vznikají etická dilemata, poněvadž nikdy 

nemůžeme s jistotou určit, jak se bude poresuscitační stav nemocného vyvíjet a jaké 

následky bude mít. Zda zhorší kvalitu jeho života, či nikoliv.“ (322, s. 115).  

 
DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ  

S prováděním KPR je úzce spojena problematika dříve vysloveného přání. 

Guidelines se věnují i této otázce: „Dříve vyslovené přání je rozhodnutí o léčbě 

provedené jedincem prospektivně pro situace, v nichž by nemusel být schopen o sobě 

takto aktivně rozhodovat vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Dříve vyslovená přání 

vyžadují periodické aktualizace, aby vždy přesně odrážela aktuální vůli pacienta 

a všechny okolnosti.“8 Dříve vyslovené přání (DVP) definuje Zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách v § 36. (2) Vzhledem k tomu, že institut dříve vysloveného přání 

musí splňovat všechny náležitosti dané příslušným legislativním předpisem, má na 

poskytovatele zdravotní péče (v případě záchranné služby neodkladné péče) nejen 

etické, ale i právní nároky, které mohou vyústit v etický problém nebo i etické dilema.  

V praxi záchranných služeb nedochází k uplatnění institutu dříve vysloveného 

přání často. Jedním z důvodů mohou být náročné podmínky na formální zpracování 

dokumentu. Tento výraz pacientovy autonomie musí splňovat přísná pravidla. Zákon č. 

372/2011 Sb. o zdravotních službách umožňuje využít jen takové dříve vyslovené přání, 

„které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho 

rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient 

registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve 

vyslovené přání souvisí“ (2). Takové poučení lékařem by mělo zřejmě obsahovat nejen 

právní a praktické medicínské otázky, ale mělo by se vyjádřit i k etické a komunikační 

problematice. Byť se jedná o rozhodnutí samotného pacienta, vzhledem k jeho 

                                                 

 

8
 Je zajímavé, že žádný z respondentů kvalitativního výzkumu, který je součástí této práce (viz dále), se 

ve své praxi  s takovým případem  nesetkal  (respondenti měli 15 a více let praxe).  
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závažnosti by měly být součástí rozhodovacího procesu i rozhovory s rodinou, příp. 

dalšími blízkými pacienta. Dokument musí být zpracován v písemné formě s ověřeným 

podpisem. 

Akceptování institutu dříve vysloveného přání (DVP) přináší úskalí i pro 

poskytovatele zdravotní péče, zejména zdravotnické záchranné služby. V situacích, kdy 

čas hraje nesmírně důležitou roli, může být rizikovým faktorem právě časové prodlení 

způsobené zkoumáním formálních a obsahových náležitostí dokumentu (např. srovnání 

reálné situace se situací popisovanou v dokumentu, kontrola ověření podpisu, 

uvědomění, zda respektování DVP není v rozporu se zákonným předpisem apod.) 

pracovníci zdravotnické záchranné služby dostávají do situace, kdy příbuzní či blízcí 

tvrdí, že pacient vlastní dokument, který má charakter dříve vysloveného přání, ale 

problémem je ho dohledat (pacient ho nemá v okamžiku zásahu fyzicky u sebe),  

případně dokument nesplňuje všechny formální náležitosti.  

Vedle etických dopadů nerespektování DVP upozorňuje Roman Žďárek na rozdíl 

v právní odpovědnosti: „V případě respektování dříve vysloveného přání, které být 

respektováno nemělo, však dojde k praktickému uplatnění i odpovědnost trestní. Půjde o 

některý z trestných činů proti životu a zdraví: ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké 

ublížení na zdraví z nedbalosti a usmrcení z nedbalosti, resp. jejich úmyslné formy, či 

trestného činu účasti na sebevraždě nebo neposkytnutí pomoci“, zatímco v situaci, kdy 

dojde k nerespektování platného DVP „se bude jednat o odpovědnost občanskoprávní 

(soukromoprávní, civilní), a to odpovědnost za neoprávněný zásah do práva na ochranu 

osobnosti“. (324).  

Helena Krejčíková doplňuje, „že panuje-li ohledně platnosti či pravosti dříve 

vysloveného přání pacienta nejistota, pak, jedná-li se o dříve vyslovené přání odmítající 

neodkladný život zachraňující zákrok, by měl vždy být zachraňován život pacienta.“ 

(325). 

V závěrečné zprávě studie neziskové organizace Cesta domů na téma „Dříve 

vyslovené přání“ je uvedeno, že zdravotničtí pracovníci „nejvíce obávají komplikací ze 

strany rodinných příslušníků v případě nesouhlasu s DVP a také postihu, pokud by se 

ukázalo, že DVP je neplatný dokument a oni by jej respektovali. Obavy z postihu při 

respektování neplatných DVP jen mírně převyšují obavy z postihu při nerespektování 

platných DVP“. Zkušenost s využitím DVP uvádí 10-12% lékařů (nejčastěji geriatrů). 

Pokud jde o pacienty, 75% respondentů o DVP nikdy neslyšelo, jen 4% chápe význam 

DVP (326).   
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Neodkladná přednemocniční péče přináší mnoho dalších etických problémů a 

následně i etických dilemat. Detailní rozbor této problematiky by mohl být tématem 

samostatné práce. Proto jsou problémy uvedeny pouze ve zkratce a jejich přehled není 

vyčerpávající.  

Pracovníci záchranné služby jsou nuceni řešit např. účast rodinných příslušníků při 

kardiopulmonální resuscitaci (KPR) u dětských pacientů. Na jedné straně je přítomnost 

rodičů pro dítě uklidňující, může však způsobovat stres u zasahujících zdravotníků (327, 

s. 255).   

Etický problém může nastat v případě zásahu zdravotnické záchranné služby při 

hromadném neštěstí.  První etapou zásahu je proces třídění raněných, při němž může 

být, v zájmu snahy přežití o co nejvíce zraněných, porušen etický princip rovného 

poskytování péče (322, s. 22).  

Hasan Erbay uvádí jako významný etický problém možnost ohrožení záchranných 

týmů při zásahu, ať již při živelných pohromách, dopravních nehodách, požárech apod. 

nebo při poskytování péče osobám pod vlivem návykových látek. Stejně tak upozorňuje 

na způsob jízdy při výjezdu posádky záchranné služby, použití světelných a zvukových 

výstražných znamení apod.  Najít odpovídající míru altruismu je v krizové situaci 

nelehký úkol. Stejně tak při transportu pacienta do zdravotnického zařízení může příliš 

rychlá jízda ohrozit posádku i pacienta (328).  

Významný etický problém vzniká i v případech, kdy zdravotnická záchranná služba 

přijede na základě výzvy k pacientovi, jehož zdravotní stav neodpovídá důležitosti 

výjezdu a z pozice posádky se jeví jako zneužití této zdravotní služby (328). Zvláště 

stresující může být situace, kdy pracovník záchranné služby zjistí prostřednictvím 

dispečinku, že je jeho přítomnost byla nutná při jiném, zpravidla vážnějším případu.  

V etický konflikt může vyústit i situace, při které zdravotnický pracovník vyhodnotí 

situaci pacienta tak, že není třeba přepravy do zdravotnického zařízení, ale pacient na ní 

trvá. V takových případech je významné zvládnout komunikaci při zachování etických 

principů autonomie. 

Na téma etické problémy v přednemocniční péči jsou k dispozici výsledky studií. 

Podle výzkumu, provedeného na Fakultě zdravotnických studií v Plzni byla zjištěna  jako 

nejčastější etický problém v podmínkách přednemocniční neodkladné péče resuscitace 

polymorbidních geriatrických pacientů (329, s. 56).  



110 

 

V praxi se objevují situace, kdy operační středisko ZZS obdrží výzvu od třetí osoby. 

Na místě zásahu však pacient odmítá léčbu i případný transport do zdravotnického 

zařízení, přestože jeho zdravotní stav takový převoz vyžaduje.  

V souvislosti se současnou migrační situací v Evropě je zajímavý další materiál. 

Výzkum, zpracovaný Universitou v Uppsale, označil jako běžné etické dilema dané 

poskytováním zdravotní péče v komunitách etnické minority (imigranti) s odlišnou 

kulturou a náboženstvím odmítnutí vyšetření břicha, žaludku apod., zejména 

mulimských žen (na odmítnutí trvá většinou manžel). Jako častá oblast etických 

problémů je označováno i rozhodování o kardiopulmonární resuscitaci, zbytečné 

výjezdy posádek či problematika důvěrnosti a povinné mlčenlivosti. Jako jedna 

z možností řešení se osvědčilo složení posádky doplněné vždy o zkušeného zaměstnance 

(330, s. 28).  

V poslední době je kladen stále větší důraz na zachování práv pacientů. Je třeba 

zdůraznit, že při zásahu zdravotnické záchranné služby může dojít k situacím, kdy tato 

právo nejsou a nemohou být zcela naplněna. V případech časové tísně nebo zhoršeného 

zdravotního stavu pacienta je odpovědnost za rozhodnutí výlučně na zdravotnickém 

pracovníkovi.    

Hasan Erbay zdůrazňuje rozdíl mezi přednemocniční neodkladnou péčí 

poskytovanou zdravotnickou záchrannou službou a poskytovatelem zdravotních služeb 

ve zdravotnických zařízeních: „Etické otázky této oblasti jsou navíc důležité, takže 

konflikty jsou velmi obtížné.  V předhospitalizačních zařízeních, čím komplikovanější je 

etický problém, tím těžší je nalezení řešení.  Proto je velmi důležité vytvořit protokoly, které 

by řešily tyto etické problémy.“ (328). Obdobné názory lze najít i u dalších autorů. 

K etickému konfliktu může dojít i v případě různých názorů členů posádky na např. 

na formu intervence, přestože různá stanoviska mohou být stejným způsobem 

motivována v zájmu poskytnutí nejlepší péče pacientovi. Obdobná situace může nastat i 

v případě dvoučlenné posádky vozidla dopravy raněných a nemocných. 

 

2.6.2 ETICKÉ PROBLÉMY A DILEMATA V PRÁCI ŘIDIČE ZDRAVOTNICKÉ 

DOPRAVNÍ SLUŽBY 

Do situace, kdy je nutno řešit některý etický problém, se může dostat nejen 

zdravotnický záchranář, ale i řidič zdravotnické dopravní služby. Problémy nemívají 
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fatální důsledky jako v případech výjezdu vozidel záchranné služby, ale mohou mít 

dopad na celkový zdravotní stav přepravovaného pacienta a jeho komfort. 

Dopravní zdravotnická služba může přepravovat v jednom vozidle najednou i více 

pacientů. V případě, že cílová adresa není totožná (což bývá často např. při převozu 

z obcí v okresu do specializované nemocnice v okresním, krajském či hlavním městě), je 

nutné určit pořadí, v jakém budou pacienti přepravováni. Pro řidiče či dispečera je 

situace o to složitější, že vzhledem ke své kvalifikaci nejsou schopni odborně posoudit 

zdravotní stav pacienta. Při řešení takové situace může svoji roli sehrát nejen 

dlouhodobá pracovní zkušenost, ale i etická citlivost, ať vrozená či získaná. Obdobně to 

platí i pro určení sedadla v prostoru pro pacienty, neboť všechna sedadla nejsou stejně 

pohodlná. Dnešní sanitní vozy z hlediska pohodlí pro pacienta zaostávají za svými 

předchůdci. Původně byly sanitní vozy přestavovány z vozů osobních, v současné době je 

většina z nich postavena na podvozcích určených k přepravě nákladu, nikoli osob. 

Etické dilema řeší řidič v některých případech volby trasy transportu. Zdravotní 

pojišťovny poskytují úhradu za provedené výkony dopravy raněných a nemocných na 

základě určení tzv. provozně nejvýhodnější trasy. V některých případech však uznaná 

(např. nejkratší či nejrychlejší) trasa může znamenat omezení pacienta, neboť jeho 

zdravotní stav (např. po operaci) vyžaduje ohleduplnou jízdu po kvalitní vozovce.  

V takovém případě je nucen řidič řešit etické dilema: komfort pacienta versus 

ekonomická ztráta zaměstnavatele (pojišťovna proplatí jen vykazatelné kilometry, 

přestože po kvalitní silnici může být trasa delší). Etické dilema tak může dostat i 

ekonomický rozměr. 

Tématem, které je často zveřejnováno v tisku i v odborných publikacích, je použití 

zvukového a světelného výstražného znamení modré barvy na vozidle dopravy raněných 

a nemocných.  Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

§41, je oprávněn řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 

povinností užít zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o 

zvláštní zvukové výstražné znamení. Použije-li tyto výstražné prostředky, není povinen 

dodržovat některá ustanovení zákona, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby 

neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (331). Používání tzv. 

modrého majáku u policie, hasičů a záchranné služby je důsledně kontrolováno. 

Obdobně je tomu i velkých zdravotnických dopravních služeb, užití je podmíněno 

požadavkem dispečinku, resp. lékaře. Termín „plnění úkolů souvisejících s výkonem 

zvláštních povinností“ však uvedená zákonná norma nevysvětluje. Jiná situace je u 
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malých soukromých zdravotnických dopravních služeb, které mnohdy ani služeb 

dispečinku nevyužívají. O jízdě „na modrý maják“ mnohdy rozhoduje samotný řidič. 

V médiích je často  uváděno, že se jedná o zneužívání výstražných znamení k tomu, aby 

se řidiči vyhnuli dopravním problémům a dojeli do cíle snáze a rychleji (332), (333).  Je 

ale na místě položit otázku, z jakého důvodu je opravdu výstražné světelné znamení 

použito. Vždyť mnohdy veze sanitní vůz pacienta na dlouho plánované vyšetření či 

zákrok. V praxi se stává, že pokud sanitní vůz s pacientem dorazí třeba s malým 

zpožděním, je pacient odmítnut, příp. přeobjednán na pozdější termín. Zpoždění nemusí 

být vždy zaviněno řidičem nebo dispečerem, ale vedle obtížných dopravních podmínek 

třeba i samotným pacientem, který není na převoz připraven apod. V takovém případě 

se musí řidič rozhodnout, zda použitím výstražného světelného či zvukového znamení 

alespoň sníží časový deficit, nebo při dodržování všech pravidel silničního provozu bude 

riskovat právě odmítnutí pacienta. Žádné z řešení není optimální, jedná se tedy o typický 

případ etického dilema. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že popisovaná situace není 

řídkým jevem v provozu dopravních zdravotnických služeb. Etickým jednáním ve 

prospěch pacienta obhajuje svoji jízdu v tramvajovém pásu i řidič sanitního vozu, který 

vezl pacientku – „starou paní“ na dialýzu: „Na to jezdí lidi třeba třikrát týdně a každá 

cesta je pro ně stres. Tak se to snažím jim zkrátit." (334). 

Tyto skutečnosti však nejsou v žádném případě obhajobou nejen etických 

prohřešků řidičů, kteří modrý maják zneužívají k vlastnímu prospěchu.  Použití modrého 

majáku soukromými zdravotnickými dopravními službami bývá někdy označováno jako 

způsob jak dosáhnout ekonomického profitu. Takové jednání vysvětluje Zdeněk 

Schwarz, bývalý ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy slovy: „Tyto firmy 

chtějí udělat co nejvíce přeprav a za co nejkratší dobu, aby vydělaly víc."(335).  

Při diskusi o popsaném ožehavém tématu je nutné probrat vždy případ od případu, 

ale praxe ukazuje, že pokusy obhajovat ekonomické zájmy ušlechtilými etickými tématy 

existují. 

 

2.6.3 ETIKA V DOBĚ POČÁTKU ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB 

Za předchůdce etických kodexů v oblasti dopravy raněných a nemocných je možné 

považovat sliby, přísahy a stanovy spolků či organizací působících v této oblasti. V těchto 

dokumentech se objevují přímo i nepřímo etické principy, návody chování, požadavky 

na jednání i morální vzorce platné pro členy.  



113 

 

Motto Řádu rytířů svatého Jana v Jeruzalémě (známý jako Suverénní Řád 

maltézských rytířů nebo Špitální bratři sv. Jana Křtitele Jeruzalémského)  „Pro Fide, Pro 

Utilitate Hominum“ (Pro víru, pro službu lidstvu) vyjadřuje ušlechtilou etickou myšlenku 

pomoci bližnímu. Členové Řádu při vstupu skládali sliby čistoty, poslušnosti a chudoby 

(336).  

Již samo slovo lazaret nabízí spojitost s rytířským špitálním řádem sv. Lazara. Ve 

slibu rytíře sv. Lazara je možné nalézt odkaz na život v duchu ctností (337).   

 
Požadavek na bezúhonnost jako předpoklad etického jednání byl uplatňován i 

v nově vznikajících hasičských sborech. Členem sboru hasičů se mohl stát jen bezúhonný 

občan starší 24 let. „Láska k bližnímu a počestnost jest tedy heslo sboru dobrovolných 

ochranců a jeden každý bude sobě pokládati za čest býti přijat do sboru tak blahočinného“ 

(338). Vedle základního úkolu zajišťovaly v rámci své činnosti hasičské sbory i první 

pomoc a následné převozy nemocných a raněných. Ve slibech, přísahách, desaterech a 

obdobných dokumentech jsou obsaženy mnohé etické zásady, které jsou v aktualizované 

podobě vyjádřeny v moderních etických kodexech. Jejich analýza by byla jistě tématem 

samostatné práce. Pro ilustraci uvádím pouze ukázku z Hasičského desatera z konce 19. 

století: 

„Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti 

bratrské pomoci v neštěstí. 

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, 

nejsi dobrovolníkem a jsi jen dobré věci na obtíž. 

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a 

vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná…“(293, s. 1).   

 
Ve většině hasičských sborů pracovaly samaritské oddíly. Samaritáni po ukončení 

kursu zdravotnické přípravy skládali slavnostní slib, ve kterém je jistě možné nalézt 

etické ideály: „Slibuji, že v plném vědomí vznešených zásad Dr. Welze chci vždy a všude seč 

síly z pouhé obětavosti a lásky vůči bližnímu poskytovati první pomoc trpícím, nemocným, 

zraněným a bezvědomím tak, jak organizační samaritský řád mně ukládá. Slibuji, že 

pečovat budu jak o vzdělání vlastní, tak i o poučování nejširších vrstev lidových o zásadách 

zdravotnických i charitativních a vůbec šířiti i prováděti zásady lidskosti a obětavosti. 

Slibuji, že mravně i sociálně uspořádaným životem vlastním budu příkladem ostatním na 
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cestě k pokroku, dobru a pravdě ve snaze, dle svých schopností prováděti národu a tím i 

všemu lidstvu.“ (295). 

 

V prosinci 1914 byl, „podle mého názoru“, ve Spojených státech amerických 

zpracován zřejmě první etický kodex řidiče sanitního vozu pod názvem: „Návod a 

porady pro řidiče sanitních vozů ve všech nemocnicích v New Yorku“.:  „Prvním cílem 

sanitky je reagovat na tísňové volání, tak rychle a jak je to jen možné s největší bezpečností, 

aniž  by hrozilo nebezpečí úrazu pro  jakoukoliv osobu nebo vozidlo. Cílem je poskytnout 

nemocnému nebo zraněnému první pomoc a potom jej převést do nemocnice nebo domů. 

Tato práce má největší význam. Měla by být konána dobře a pečlivě. Řidič by si měl být 

vědom, že je zástupcem nemocnice, a jednat s důstojností a slušností jak se sluší při 

záchraně života. Sanitka není místem pro lehkomyslnost, hlasité hovory, není třeba zvonit 

zvoncem, ni dělat se strojem „kousky“. Sanitka není prostředkem pro potěšení z jízdy… 

Pravidla by měl řidič znát nazpaměť a pečlivě je dodržovat. Zatímco sanitka je očekávána 

s úzkostí, její příjezd by měl přinést vděčnost. … Každý řidič by měl řešit každý den: 

budu pracovat co nejlépe. Nebudu mít nehodu. Nebudu riskovat. Pomohu lékaři. Budu 

sloužit lidskosti a nemocnici.” (339). Vzhledem k významu dokumentu je celý text 

uveden v příloze č. 4. 

 
Provoz záchranných služeb v období vzniku nemocničních zdravotnických 

dopravních služeb přinesl i některé problémy, které by bylo v dnešní době označit jako 

etické. 

Časopis British Medical Journal v roce 1860 zveřejnil článek o neopatrné jízdě a 

hrubém zacházení s pacienty v sanitních kočárech odvážejících pacienty do nemocnic, 

které bylo příčinou mnoha zranění. V článku byl uveden případ slavného chirurga 

Percivala Potta, který při převozu vypadl ze sanitního kočáru a zlomil si nohu.  Dalším 

byl případ stavebního dělníka pana Robertsona, který spadl z lešení a zlomil si stehenní 

kost. Při příjezdu do nemocnice bylo zjištěno, že se převozem jeho zdravotní stav zhoršil. 

Opatrnější zacházení a jízda by mohla zřejmě v jeho případě zabránit amputaci nohy 

(142, s. 20).   

Nedlouho po zavedení první civilní služby zdravotnické dopravy v New Yorku 

v městské nemocnici Bellevue se objevilo další etické pochybení.  Koncem sedmdesátých  

let 19. století New York Times zveřejnil několikrát zprávy o tom, že soukromé 

nemocnice používají sanitní kočáry k převozu chudých umírajících pacientů do veřejné 
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nemocnice Bellevue. Důvodem byly pokyny, které vydaly soukromé nemocnice 

soukromým provozovatelům sanitní dopravy i vlastním nemocničním dopravním 

službám, aby pacienty ve vážném stavu dopravili přímo do veřejné nemocnice Bellevue 

bez ohledu na vzdálenost.  Stejné instrukce obdrželi dopravci i pro případy dopravních 

nehod, jejichž počet narůstal. Důvody byly zejména ekonomické.  Soukromé nemocnice 

se snažily získat privátní pacienty a snížit podíl chudých pacientů. Situace byla 

dokumentována vyjádřením jednoho účastníka převozu: „Zachráněný byl obvykle člověk 

ze špatných podmínek. Málokdy se vidí dobře oblečený pasažér, kterého by do nemocnice 

přivezla záchranná služba“.  Převozů „nežádoucích“ pacientů postupně přibývalo, takže 

situací se zabývaly i městské úřady, které byly nuceny vydat opatření k nápravě stavu 

(340).9 

Od počátku zavedení záchranných služeb poskytovaly tuto službu i další subjekty 

mj. i pohřební ústavy (ve Spojených státech až do poloviny 70. let 20. století.) Vance 

Lauerdale zpochybňuje etický rozměr podnikání pohřebních ústavů v této oblasti.  Bylo 

opravdu v zájmu pohřebních služeb dopravit pacienta do nemocnice včas a tak ztratit 

platícího zákazníka, zejména když zisk z pohřebních služeb byl vyšší než z ambulance?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 
7 Až do 80. let 20. století neexistovala ve Spojených státech amerických zákonem daná povinnost 

přijmout a léčit pacienty na odděleních urgentního příjmu. Proto některé nemocnice neposkytly 
pacientům příslušnou zdravotní péči nebo je převedly do jiného zdravotnického zařízení pokud 
zjistily, že pacient nemá zdravotní pojištění nebo prostředky na poskytnutou léčbu. Až v roce 1986 byl 
přijat zákon o nouzové zdravotní péči a léčbě (EMTALA) ukládájící všem zdravotnickým zařízením, 
zařazeným do programu Medicare, poskytnout pacientům neodkladnou péči. (Dakhari, E. D.: Patient 
Dumping and the Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA). The National Law Review, 
18.11.2017) 
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Obr. č. 28   Pohřební ústav, poskytující i služby zdravotnické dopravy  
 

Vance Lauerdale dále poukazuje i na etiku propagace: Např. firma Thompson 

Brothers upozornila na svém reklamním panelu na skutečnost, že má "jediné 

krematorium na jihu" těsně pod svým oznámením AMBULANCE SERVICE. Pohřební 

ústav Spencer-Sturla uvedl oznámení "AMBULANCE SERVICE" mezi popisem jejich 

"výkonných a soucitných“ pohřebních služeb a jejich plánu pohřebního pojištění (341).  

 
Při hodnocení pohřebních ústavů je třeba věnovat pozornost i skutečnosti, že 

dopravní služba (sanitky) a pohřební služba nemají shodnou cílovou skupinu. Chování 

osádky vozu je nejen z hlediska uplatňování etických principů odlišné vůči pacientům 

nebo pozůstalým.  

Je však poctivé zmínit, že pohřební ústavy provozující zdravotnické dopravní 

služby zachránily mnoho životů a poskytly přepravu pacientů zejména v oblastech, kde 

byla standardní doprava sanitkou částečně nebo zcela nedostupná. 

 

 

 
Obr. č. 29 Kombinovaný sanitní/pohřební automobil, Spojené státy americké 1971 
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3  PRAKTICKÁ ČÁST 

„Vážený studente, 

nevím  přesně, co je etický kodex pro pracovníky dopravních zdravotních služeb. Za 

34 let, co dělám povolání řidiče sanitního vozu, se hlavně snažím řídit selským rozumem.  K 

pacientům přistupuji vždy tak, jako by se jednalo o mé blízké příbuzné. Snažím se ve svém 

malém kolektivu zaměstnanců o to, aby jejich přístup k pacientům byl lidský.“  

             jednatel Dopravní zdravotní služby, respondent výzkumu  

 
Jedním ze základních úkolů předkládané kvalifikační práce je zjistit existenci 

speciálního kodexu pro nelékařské pracovníky některého z druhů zdravotnické dopravy 

a jeho použití v praxi. Předmětem praktické části práce je rovněž otázka vhodnosti, či 

potřebnosti obecného či zvláštního etického kodexu pro výše uvedené kategorie 

pracovníků. 

 

3.1  ETICKÉ KODEXY VE ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVĚ 

V subjektech, které provozují některý ze systémů zdravotnické dopravy, je možné 

nalézt základní typy etických kodexů: 

 
Profesní etický kodex 

Pro potřeby této práce je považován za profesní  etický kodex dokument, který je 

určen skupině zdravotnických profesí (v České republice je takovým kodexem např. 

Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (342) nebo určený jedné  

zdravotnické profesi, např. Etický kodex sester (343), Etický kodex terapeuta apod.) 

Profesní etický kodex může být určen také pro omezenou institucionalizovanou skupinu 

zdravotnických pracovníků, pracujících v oboru (např. Etický kodex Asociace klinických 

psychologů).   

 
Práva pacientů 

Etické kodexy pacientů (Práva pacientů) obsahují formulace práv pacientů, 

vyjadřují vztahy mezi zdravotnickými profesionály a pacienty, příp. pacientskými 

organizacemi. Je závazný pouze morálně, právně není vynutitelný. Etický kodex pacientů 
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může být zaměřen na jednu skupinu pacientů (např. Práva duševně nemocných 

pacientů) nebo obecně (např. Práva pacientů). 

V průběhu zpracování této práce nebyl nalezen žádný, ať již tuzemský či 

zahraniční, etický kodex, který by upravoval práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické 

dopravě nebo se o ní alespoň zmiňoval.10 

 
Firemní (zaměstnanecký) etický kodex 

Jedná se o etický kodex, zpracovaný pro zaměstnance firmy či skupiny firem, např. 

Etický kodex Skupiny Zdravotnický holding Plzeňského kraje (74). Zaměstnanecký 

etický kodex může být v některých případech součástí nebo přílohou pracovní smlouvy. 

Při případném porušení může následovat postih zaměstnance. Tento postih bývá 

mnohdy v pracovně právních dokumentech či samotném kodexu výslovně uveden. 

Naproti tomu dodržování nezávazného etického kodexu je dobrovolné. Zaměstnanecký 

etický kodex platí pro všechny profese zdravotnické dopravy, pokud je osoba 

zaměstnána podle příslušného ustanovení zákoníku práce. 

 

3.2 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ  

3.2.1 CÍL VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Základním cílem výzkumu je nalézt odpověď na otázky „Existují etické kodexy pro 

nelékařské profese ve zdravotnické dopravě? Je potřeba formulovat zvláštní etický 

kodex pro nelékařské profese ve zdravotnické dopravě?“  Výzkum by měl odpovědět na 

otázky prezentace etických kodexů aplikovaných v segmentu zdravotnické dopravy. 

V rámci šetření by měly být nalezeny i rozdíly mezi jednotlivými typy zdravotnických 

dopravních služeb, tj. dopravy raněných a nemocných a zdravotnickou záchrannou 

službou ve vztahu k této problematice. 

                                                 

 

10    Téma zdravotnické dopravy lze odvodit pouze ze znění čl.7 Etického kodexu „Práva pacientů schváleného Centrální etickou 

komisí MZ ČR, platného od 25.2.1992: „Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným 

způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být 

pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění 

a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného 

převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit“. 
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3.2.2 FÁZE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Výzkumné šetření bylo rozděleno do několika fází: 

I. Analýza internetových prezentací zdravotnických zařízení provozujících některý ze 

segmentů zdravotnické dopravy se zaměřením na výskyt profesních, pacientských 

nebo firemních etických kodexů. 

II. Dotazníkové šetření na téma aplikace profesních, pacientských nebo firemních 

(zaměstnaneckých) etických kodexů ve vybraných zdravotnických zařízeních 

zajišťujících úkoly zdravotnické dopravy a vhodnost/nezbytnost etických kodexů pro 

nelékařské pracovníky zdravotnické dopravy. 

III. Kvalitativní výzkum – rozhovory s respondenty na téma vhodnost/nezbytnost 

etických kodexů pro nelékařské pracovníky zdravotnické dopravy.  

 

3.2.3  METODY  VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Pro výzkumné šetření byla zvolena strategie smíšeného výzkumu. Pro jednotlivé 

fáze byly využity metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu – obsahová analýza 

dokumentů, dotazníkové šetření, rozhovory s respondenty. Podrobněji jsou metody 

rozpracovány v příslušné části textu, odpovídající prováděné etapě výzkumu. 

 

3.2.4  PREZENTACE VÝSLEDKŮ  VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Výsledky výzkumného šetření jsou prezentovány v textové i tabulkové formě. 

Z formálního hlediska jsou zveřejňovány dílčí výsledky jednotlivých zkoumaných 

problémů, v závěru je pak uveden souhrn získaných informací. 

V průběhu zpracování teoretické části práce, informační přípravy výzkumu i 

během vlastního výzkumného šetření nebyla nalezena studie, výzkumná zpráva či 

obdobný dokument, který by byl výslovně zaměřen na problematiku zvláštních etických 

kodexů pro pracovníky zdravotnické dopravy. Z tohoto důvodu nebylo možno zařadit do 

práce srovnání s pracemi jiných autorů. 

 

3.2.5 ANALÝZA INTERNETOVÝCH PREZENTACÍ ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ, ZDRAVOTNICKÝCH DOPRAVNÍCH SLUŽEB A ZDRAVOTNICKÝCH 

ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB SE ZAMĚŘENÍM NA ETICKÉ KODEXY 
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Cílem úvodní etapy výzkumného šetření bylo zjistit existenci etických kodexů a 

jejich typy ve zdravotnických zařízeních, poskytujících služby zdravotnické dopravy 

zejména v České republice.   

Úkolem první fáze analýzy bylo prověřit, zda zdravotnická zařízení zařazená do 

výběrového souboru, prezentují na svých webových stránkách11 některý z etických 

kodexů – profesních, pacientů (Práva pacientů) či podnikových, příp. obdobných 

dokumentů, které upravují zásady a způsob chování zaměstnanců nebo samotné firmy 

(např. Desatero nemocnice…). 

 

METODA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ  

Hlavní metodou první fáze výzkumného šetření byla analýza dokumentů, podle 

Hendla „standardní aktivita jak v kvalitativním, tak v kvantitativním výzkumu“ (344).   

Obsahová analýza je označována „jako v principu jednoduchá, adaptabilní, a přitom 

systematická, objektivitě blízká metoda. Úkolem je zkoumání textů (obrazů) s ohledem 

na několik vybraných znaků, jejichž výskyt je zachycován“(345). Předmětem výzkumu 

byla analýza výskytu etických kodexů a jejich typů ve zdravotnických zařízeních 

provozujících zdravotnickou dopravu. Při výzkumu byl aplikován postup podle Scherera 

(346):  

DESIGN VÝZKUMU 

Výběrovým souborem byly internetové prezentace (webové stránky) 

poskytovatelů zdravotních služeb, kteří byli zároveň poskytovateli služeb některého 

z typů zdravotnické dopravy (zdravotnické dopravní služby, zdravotnické záchranné 

služby či přepravy pacientů neodkladné péče) v době provádění výzkumu.  Výběrový 

soubor byl rozdělen podle formy zdravotnického zařízení:  

1. Zdravotnická zařízení poskytující komplexní zdravotnické služby: lůžkovou, 

ambulantní a komplementární zdravotní péči (dále jen nemocnice) s organizačním 

útvarem zdravotnické dopravy. 

2. Nelůžková zdravotnická zařízení se zdravotnickou dopravou (poliklinik atd.). 

3. Samostatné dopravní zdravotnické služby. 

4. Zdravotnické záchranné služby. 

Výběrový soubor je teritoriálně vymezen územím České republiky.  

                                                 

 

11
  Pro účely práce jsou za webové prezentace považovány běžné internetové stránky, přinášející 

základní informace o firmě či organizaci. 



121 

 

Excerpovanými dokumenty jsou etické kodexy, které mají vztah k jednotlivým 

profesím zdravotnické dopravy, tj. řidič zdravotnické dopravní služby, řidič-záchranář 

zdravotnické záchranné služby (příp. přepravy pacienta neodkladné péče), řidič vozidla 

v systému Rendez-vous a zdravotnický záchranář. 

 
ORGANIZACE VÝZKUMU  

Hledaným pojmem byl „etický kodex“ profesní, pacientů i zaměstnanecký.    

Vyhledané jednotce analýzy byl přiřazen kódovaný záznam vyjadřující frekvenci 

výskytu. Z hlediska důležitosti byla přiřazena všem jednotkám analýzy v této etapě 

výzkumu stejná váha. 

 
FÁZE OVĚŘOVÁNÍ  

Pilotní záznamy byly analyzovány, byl potvrzen výskyt všech hledaných typů 

etických kodexů v elektronických zdrojích.  

 
ZÍSKÁVÁNÍ DAT      

V průběhu analýzy bylo zjištěno, že ne všechna zdravotnická zařízení, která 

poskytují některý z druhů zdravotnické dopravy, uvádějí ve svých elektronických 

prezentacích – internetových stránkách odkaz na tuto poskytovanou službu. Proto byl 

modifikován základní vyhledávací systém a rozšířen výběrový soubor. Modul oficiálních 

stránek jednotlivých zdravotnických zařízení byl doplněn o další informační zdroje: 

např. články z tisku (v originální či elektronické podobě) informující o zakoupení nové 

sanitky pro konkrétní zdravotnické zařízení, problémech v činnosti zdravotnických 

dopravních služeb, nehodách sanitek, reakce pacientů na poskytnuté zdravotnické 

dopravní služby apod. Přínosné se ukázaly též rozhovory s pracovníky zdravotnické 

dopravy či obrazové dokumentace sanitních automobilů nejrůznějších typů na internetu, 

označených logem provozovatele. Významným zdrojem, potvrzujícím existenci 

zdravotnické dopravní služby u jednotlivých poskytovatelů bylo osobní pozorování 

v areálech specializovaných zdravotnických zařízení, zejména nemocnic, a rozhovory 

s posádkami sanitních vozů. Činnost zdravotnické dopravní služby prostřednictvím 

vozidla označeného logem provozovatele, zachyceného přímým pozorováním, byla 

konfrontována s internetovými prezentacemi příslušných nemocnic. V rámci této etapy 

byly využity i osobní kontakty výzkumníka s některými firmami provádějícími zástavby 

sanitních vozů. Byly získány informace, pro která zdravotnická zařízení byla sanitní 
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vozidla upravena. Výběrový soubor byl rozšířen, zahrnoval většinu zdravotnických 

zařízení v České republice, která poskytovala zdravotnické dopravní služby.    

Druhým krokem výzkumu byla analýza webových stránek vybraných 

zdravotnických zařízení. Úkolem bylo zjistit, zda organizace má zaveden etický kodex a 

zveřejňuje etický kodex nebo jiný dokument, upravující zásady chování zaměstnanců 

nebo organizace. Sledován byl i výskyt profesních etických kodexů (příp. odkazu na ně) a 

četnost jednotlivých profesních kodexů. Evidován byl i výskyt pacientských etických 

kodexů, resp. dokumentů obdobného charakteru. 

Vyhledané informace byly posuzovány i z dalších hledisek, např. zavedení etického 

kodexu ve firmách podle zřizovatele, velikosti firmy podle počtu zaměstnanců, podle 

struktury vlastnictví společnosti, aplikaci etického kodexu v rámci protikorupčních 

strategií apod.  

 
VYHODNOCOVÁNÍ DAT 

Získaná relevantní data jsou prezentována v tabulkové formě (viz dále). Etický 

kodex, zveřejněný zdravotnickým zařízením (případně odkaz na něj) je označen 

indexem výskytu (1). Vzhledem k tomu, že se jedná o analýzu informací z otevřených 

zdrojů, získaná data nejsou anonymizovaná. Ve zvláštních přílohách jsou uvedeny 

odkazy na adresy zdravotnických zařízení, resp. oddělení dopravy a odkazy na 

elektronické adresy jednotlivých etických kodexů. Ekonomické údaje o firmách byly 

získány z Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu (347). 

 

3.2.5.1 ANALÝZA INTERNETOVÝCH PREZENTACÍ  ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍCH KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI (NEMOCNIC)12, 

ZAJIŠŤUJÍCÍCH ZDRAVOTNICKOU DOPRAVNÍ SLUŽBU 

 
Výzkum byl proveden na vzorku 85 zdravotnických zařízení (nemocnic 

poskytujících v rámci spektra poskytovaných zdravotních služeb i zdravotnické 

dopravní služby (doprava raněných a nemocných). Některá zdravotnická zařízení jsou 

organizačně začleněna do např. holdingů apod. Výrazem tohoto uspořádání může být mj. 

                                                 

 

12 Pro účely této práce je zdravotnické zařízení poskytující komplexní zdravotnické služby, tj. 
lůžkovou, ambulantní a komplementární zdravotní péči s organizačním útvarem poskytujícím služby 
zdravotnické dopravy, označováno jako nemocnice.  
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i platnost některých dokumentů (např. etických kodexů) pro všechny subjekty. Do 

výběrového vzorku jsou vybrány pouze ty organizační jednotky, které v rámci firemního 

členění zajišťují výkony zdravotnické dopravní služby - přepravy raněných a 

nemocných.  

Analýza textů prokázala, že skutečnost, že etický kodex není uveden na webových 

stránkách organizace, neznamená vždy, že etický kodex není v instituci zaveden. Tento 

závěr potvrdila v mnohých případech další část výzkumu - dotazníkové šetření (viz 

dále). 

 
ZPRACOVÁNÍ DAT 

Tabulka Etické kodexy ve zdravotnických zařízeních (nemocnicích), které zajištují 

zdravotnickou dopravní službu (viz dále) zachycující aplikaci etických kodexů 

v nemocnicích je rozdělena do několika částí. Prvním údajem je název zdravotnického 

zařízení a místo působení.  V případech, kdy organizační složky ekonomického subjektu 

poskytují sledované služby, jsou uvedeny pouze tyto vybrané.   

Další údaj vyjadřuje způsob/kritérium zařazení subjektu (zdravotnické dopravní 

služby) do analyzovaného souboru: 

 Činnost zdravotnické dopravní služby je uvedena na webových stránkách 

nemocnice. Umístění informace se liší. V některých případech lze nalézt přímý odkaz na 

oddělení zdravotnické dopravní služby (ZDS), pracoviště ZDS nebo v rámci technicko-

provozního úseku. Odkaz na ZDS lze však nalézt např. i jako služby v areálu, 

komplement, služby pro pacienty, doplňkové služby, informace pro pacienty a veřejnost 

apod.  Hledání odkazu ZDS v internetových prezentacích proto nebylo jednoduchou 

operací, mnohdy bylo nutno celý proces vyhledávání v určitém časovém odstupu 

opakovat. 
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Domů » Pracoviště » Zdravotnická doprava 

 

Oddělení 

 Pohotovost 

 Nezdravotnická pracoviště 

 Zdravotnická doprava 

 Lékárna 

        Zdravotnická doprava  DISPEČINK | tel.: +420 571 818 171 

Doprava nemocných a zraněných je zajišťována sanitními vozidly nemocnice. Úhrada dopravy sanitním       

vozem je ve většině případů hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. V případě, kdy na úhradu dopravy dle zakona o veřejném zdravotním pojštění nevzniká 

pacientovi nárok, můžeme nabídnout službu tzv. SANITAXI – převozy sanitkou za přímou úhradu 

pacientem .příbuzným. Přepravu lze objednat přes dispečink dopravní zdravotní služby, tel.: +420 571 

818 171 

Obr. č.  30    Příklad záznamu o zdravotnické dopravní službě,  webové stránky nemocnice 

Vsetín 

 

Dalším zdrojem pro zařazení zdravotnického zařízení do souboru bylo osobní 

pozorování v areálech zejména velkých nemocnic, kam jsou dopravováni pacienti ke 

specializovaným vyšetřením či zákrokům. Sanitní vozy byly sledovány i v běžném 

provozu (většina sanitních vozů, zejména bílé barvy, je označena výrazným logem 

provozovatele). Potvrzení existence zdravotnické dopravní služby pozorováním je 

v tabulce uvedeno v případech, kdy nebyl nalezen přímý odkaz v internetové prezentaci 

zdravotnického zařízení. Pozorování však bylo pro potvrzení nalezených údajů 

prováděno i u dalších sanitních vozidel.  

http://nemocnice-vs.cz/
http://nemocnice-vs.cz/pracoviste/
http://nemocnice-vs.cz/pracoviste/oddeleni/
http://nemocnice-vs.cz/pracoviste/pohotovost/
http://nemocnice-vs.cz/pracoviste/nezdravotnicka-pracoviste/
http://nemocnice-vs.cz/pracoviste/zdravotnicka-doprava-nemocnice/
http://nemocnice-vs.cz/pracoviste/lekarna/
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Obr. č.  31   Příklad sanitního vozu zdravotnického zařízení, které na svých webových 

stránkách neuvádí zdravotnickou dopravní službu, zachycený osobním pozorováním 

v areálu FN Praha Motol 

 

V případech, kdy v internetové prezentaci nebylo možno nalézt odkaz na ZDS, byly 

hledány alternativní informace o její existenci. Analýzou elektronických zdrojů byla 

potvrzena existence ZDS např. v článku o pořízení nových sanitních vozů pro 

zdravotnické zařízení apod. Pro ověření činnosti ZDS byl využit rovněž Národní registr 

poskytovatelů zdravotních služeb (část pro veřejnost).  

Zajímavým zdrojem působení ZDS byla i analýza obrazových pramenů 

elektronických zdrojů. Na fotografiích sanitních vozů bylo možno často rozeznat logo 

provozovatele ZDS.  

Zdroje pro zařazení zdravotnického zařízení do výběrového souboru byly v praxi 

kombinovány, v tabulce je uveden pouze základní zdroj (většinou webové stránky). 

Stejné principy získávání informací byly aplikovány i pro analýzu internetových 

prezentací dalších typů zdravotnických zařízení, tj. poliklinik, zdravotnických 

dopravních služeb a zdravotnických záchranných služeb. 

 
Pro některá lůžková zdravotnická zařízení zajišťují dopravní služby specializované 

zdravotnické dopravní firmy. I když jsou odkazy na ně uváděny na stránkách 

příslušného zdravotnického zařízení, do kategorie nemocnic se ZDS zahrnuty nejsou. 

Jejich záznam je v kategorii samostatných zdravotnických dopravních služeb.   

 
V průběhu analýzy bylo zjištěno, že v některých zdravotnických zařízeních je 

firemní etický kodex zaveden, jeho dostupnost je však omezena. K dispozici je pouze 

informace o jeho existenci. Často se jedná o etický kodex, který je součástí 

protikorupčního programu. Záznamy o takových etických kodexech byly doplněny do 
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tabulky, interní přístup pouze v rámci organizace byl vyznačen bílým písmenem N 

v modrém poli  .  

 
V rámci analýzy byly etické kodexy podle využití zařazeny do několika skupin: 

Profesní etické kodexy 

1. EK nezdravotnického pracovníka nelékařských oborů 

2. EK sester České asociace sester 

3. EK České lékařské komory 

4. EK fyzioterapeuta 

 

Nezdravotnické profesní etické kodexy 

5.    EK sociálního pracovníka 

6.    EK nemocničního kaplana 

7.    EK  zaměstnance ve veřejné správě 

8.    EK nemocničního klauna 

9.    EK nemocničního ombudsmana 

 

Etické kodexy pacientů (Práva pacientů) 

10.   EK Práva pacientů 

11.   Charta práv hospitalizovaného dítěte 

12.   Charta práv umírajících 

13.   Práva pacientů na léčbu bolesti 

14.   Charta práv a svobod starších pacientů 

15.   Charta práv tělesně postižených 

16.   Charta práv duševně postižených 

17.  Charta práv onkologických pacientů 

 

 Firemní (zaměstnanecké) etické kodexy 

18.  Firemní etický kodex 

19.  Firemní etický kodex v rámci protikorupčního programu  

 

 

N
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Tab. č. 1a   Etické kodexy ve zdravotnických zařízeních (nemocnicích), které zajištují zdravotnickou 
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Tab. č. 1c    Etické kodexy ve zdravotnických zařízeních (nemocnicích), které zajištují zdravotnickou 

dopravní službu.  Část 3 
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      Tab. č. 1d   Etické kodexy ve zdravotnických zařízeních (nemocnicích), které zajištují zdravotnickou 

dopravní službu.  Část 4 

 

 

 

DÍLČÍ VÝSLEDKY 

Z celkového počtu 85 zdravotnických zařízení, které tvořily výběrový vzorek, uvádí 

na svých webových stránkách některý z typů etického kodexu, tj. profesní, pacientský 

nebo podnikový, 77 zdravotnických zařízení.13 

                                                 

 

13 Z následného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ve sledovaných zdravotnických zařízeních, 
poskytujících  zdravotnickou dopravní službu, jsou v některých zavedeny etické kodexy zaměstnance. 
V internetových prezentacích těchto zdravotnických zařízení však uvedeny nejsou. Vzhledem k zadání 
dotazníkového šetření, které zaručovalo respondentům anonymitu, záznamy o etických kodexech 
příslušných zdravotnických  zařízení nebyly do analýzy webových stránek zahrnuty. (Kontrola 
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Graf č. 1  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení (nemocnic), 

zajišťujících zdravotnickou dopravu  N=85 

 

 

3.2.5.1.1  ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK NEMOCNIC PODLE ZŘIZOVATELE 

Zřizovatelem zdravotnického zařízení (nemocnic), které poskytuje v rámci 

komplexních zdravotnických služeb i zdravotnickou dopravu může být stát 

(ministerstvo), krajská samospráva a tuzemská nebo zahraniční právnická osoba. 

 
DÍLČÍ VÝSLEDKY 

Na webových stránkách nemocnic, jejichž zřizovatelem je stát - Ministerstvo 

zdravotnictví ČR (fakultní nemocnice) nebo Ministerstvo obrany ČR (vojenské 

nemocnice) se objevuje téměř vždy některý z etických kodexů.  

Ve spojení s protikorupčními programem uvedených ministerstev jsou na 

webových stránkách státních zdravotnických zařízení uvedena plná znění přijatých 

etických kodexů platných pro zaměstnance těchto nemocnic. Vyskytují se však i případy, 

kdy je na etický kodex pouze odkázáno v textu, samotný Etický kodex zaměstnance je 

neveřejným vnitřním dokumentem zdravotnického zařízení.    

 

                                                                                                                                                   

 

případného uveřejnění na internetových stránkách, tedy dostupnost/nedostupnost pro veřejnost, byla 
provedena.) 

89% 

11% 
Zdravotnická zařízení 
uvádějící na internet. 
stránkách etický kodex (76)     

Zdravotnická zařízení bez 
zveřejnění etického kodexu 
na internet. stránkách(9)      
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 Graf č. 2  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení zřizovaných 

státem.        N=16 

 

Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen žádný zvláštní etický kodex pro pracovníky ve 

zdravotnické dopravní službě, je možno za vhodný etický kodex pro tuto profesi 

akceptovat Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Z celkového 

počtu 16 sledovaných nemocnic, jejichž zřizovatelem je stát, se vyskytoval dvakrát 

(12,50%), Etický kodex zaměstnance ve třech případech (18.75%). Téměř v polovině 

organizací přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR se vyskytují Etické kodexy 

zaměstnanců vycházejících z protikorupčního programu instituce nebo alespoň odkaz na 

jeho existenci (výskyt 7x, tj. 43,75%).   

V nemocnicích přímo řízených státem se často vyskytuje etický kodex Práva 

pacientů, který je ostatně také nejčastěji prezentován veřejnosti.   

 
Nemocnice jsou zřizovány rovněž orgánem samosprávy na úrovni kraje. 

V některých krajích jsou zřízeny za účelem výkonu akcionářských práv v krajských 

nemocnicích organizační skupiny – holdingy, které sdružují jednotlivé nemocnice. Pokud 

jsou na této úrovni zajišťovány dopravní zdravotnické služby, jsou v analýze uvedeny 

jen ty organizační jednotky, které skutečně dopravní zdravotnickou službu provozují. 

(Např. v rámci Krajské zdravotní a.s. v Ústeckém kraji je zdravotnická doprava 

provozována v mostecké nemocnici prostřednictvím Dopravního podniku měst Mostu a 

Litvínova, ostatní pak zajišťuje mateřská akciová společnost.)   

15 

1 
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4 
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Graf č. 3  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení zřizovaných 

státem.        N=47  

 
Ani v krajských zařízeních nebyl nalezen zvláštní etický kodex pro pracovníky ve 

zdravotnické dopravní službě. Proto i zde je možné za vhodný etický kodex pro tuto 

profesi považovat Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. 

Z celkového počtu 44 sledovaných nemocnic se vyskytoval 6x (13,64%). Etický kodex 

zaměstnance byl nalezen 8x (18,18%). 

Etický kodex zaměstnance je zaveden v šesti nemocnicích, tj. 13%. 

 
Nemocnice jsou zřizovány i jako soukromé podniky zajišťující zdravotní služby. 

Některé z nich jsou i provozovateli zdravotnických dopravních služeb.  

 

45 

2 

10 
4 

38 

8 6 
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Graf č. 4 Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení zřizovaných 

státem.        N=47 

 

V soukromých nemocnicích převažují internetové prezentace pacientských 

etických kodexů, resp. webové stránky bez zveřejněných etických kodexů (25% 

zkoumaného vzorku). Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 

nebyl nalezen, Etický kodex zaměstnance 1x. (6,25%) 

 
Do zkoumaného souboru zdravotnických zařízení poskytujících komplexní 

zdravotní péči včetně zdravotnické dopravní služby byl zařazen i subjekt zřízený 

podnikem pod zahraniční kontrolou. Webové stránky uvádějí pouze pacientský etický 

kodex. 

Nemocnici s dopravní zdravotnickou službou provozuje i církev jako právnická 

osoba. V tomto případě webové stránky neuvádějí žádný etický kodex. 

Analýzou internetových prezentací nemocnic, zajišťujících v rámci komplexní 

zdravotní péče i zdravotnickou dopravní službu, byla prokázána skutečnost, že 

v uvedeném segmentu se nevyskytuje žádný zvláštní profesní etický kodex pro 

pracovníky zdravotnické dopravní služby. Alternativní Etický kodex zdravotnického 

pracovníka nelékařských oborů je přístupný veřejnosti pouze zřídka, podle zřizovatele 

max. necelých 14% sledované populace.  

V souvislosti s nařízením ministra zdravotnictví č. 25/2014 o zavedení Rezortního 

interního protikorupčního programu byly vypracovány v podřízených organizacích 

protikorupční programy, jejichž součástí je většinou i Etický kodex zaměstnance. Mimo 

12 

4 

0 1 

10 

1 0 
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zdravotnických organizací přímo řízených MZ ČR se etické kodexy vycházející 

z protikorupčních programů nevyskytují. 

V analýze se objevil etický kodex pro dodavatele zdravotnického zařízení, který 

částečně odkazuje na korupční témata. (viz dále) 

Z hlediska hodnocení výskytu etického kodexu podle zřizovatele je možné stanovit 

hypotézu: 

 

Výskyt etických kodexů vhodných pro pracovníky zdravotnické dopravní služby je 

ovlivněn zřizovatelem zdravotnického zařízení, poskytujícího komplexní 

zdravotní služby. 

 

Etický kodex vhodný pro pracovníky ZDS je prezentován na webových stránkách 

institucí zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, příp. krajskými úřady. U 

zdravotnických zařízení zřízených soukromými (tuzemskými nebo zahraničními) 

subjekty nebyl adekvátní etický kodex nalezen.  

 

3.2.5.1.2  ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK NEMOCNIC PODLE PRÁVNÍ FORMY 

Součástí analýzy webových stránek byl i rozbor výskytu etických kodexů podle 

právní formy zdravotnického zařízení. 

Zdravotnické zařízení poskytující komplexní zdravotní služby (nemocnice) může 

mít formu akciové společnosti, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace 

nebo společnosti s ručením omezeným 

 

DÍLČÍ VÝSLEDKY 

 

 

10% 

46% 

1% 

42% 

1% 
společnost s ručením omezeným 
(8) 

akciová společnost (39) 

obecně prospěšná společnost (1) 

příspěvková organizace (36) 
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Graf č. 5  Složení zkoumaného souboru z hlediska právní formy        N=85 

 

Graf č. 6  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení – společností 

s ručeným omezeným       N=8 

 

Etický kodex se vyskytoval na stránkách zdravotnických zařízení – společností 

s ručením omezeným v 62,5%. Profesní zdravotnický kodex nebyl na stránkách 

zveřejněn. 

 

Graf č. 7  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení – akciových 

společností      N=39 

 

Akciové společnosti věnují velkou pozornost etickým kodexům práv pacientů. 

Profesní či zaměstnanecké etické kodexy se vyskytují pouze zřídka. Alternativní etický 
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kodex pro pracovníky zdravotnické dopravní služby – Etický kodex zdravotnického 

pracovníka nelékařských oborů byl nalezen pouze jedenkrát. 

 

Graf č. 8  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení –příspěvkových 

organizací      N=36  

 

Příspěvkové organizace, které tvoří téměř polovinu zkoumaného souboru (36/85) 

uvádějí na svých webových stránkách nejčastěji pacientské etické kodexy. Z hlediska 

zaměření této práce se Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, 

resp. Etický kodex zaměstnance vyskytuje jen zřídka. 

Nemocnice provozovaná církevní právnickou osobou, která je rovněž 

poskytovatelem dopravní zdravotní služby, na svých webových stránkách neuvádí žádný 

etický kodex. 

 
Analýza webových stránek neprokázala výrazný rozdíl ve zpřístupnění etických 

kodexů na webových stránkách mezi subjekty poskytujícími komplexní zdravotní služby 

z hlediska právní formy. Opakují se trendy zjištěné z analýzy dat podle zřizovatele – 

nejčastějším kodexem je etický kodex pacientů, profesní etický kodex zdravotnického 

pracovníka nelékařských oborů či zaměstnanecký etický kodex se vyskytuje ojediněle.  

Ve všech právních formách zdravotnických zařízení byly nalezeny webové stránky 

zdravotnického zařízení se zveřejněným etickým kodexem (profesním či 

zaměstnaneckým), ale i bez něj. Vliv právní formy na výskyt etických kodexů 

zdravotnických zařízení nebyl prokázán.   
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Z hlediska hodnocení výskytu etického kodexu pro zaměstnance zdravotnických 

dopravních služeb podle právní formy je možné stanovit hypotézu: 

 

Výskyt etických kodexů vhodných pro pracovníky zdravotnické dopravní služby 

není ovlivněn právní formou zdravotnického zařízení, poskytujícího komplexní 

zdravotní služby. 

 

3.2.5.1.3  ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK NEMOCNIC PODLE VELIKOSTI 

NEMOCNICE 

DÍLČÍ VÝSLEDKY 

 
POČET ZAMĚSTNANCŮ:  více než 5 000                  N=4 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (4) 4 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (0) 0 0% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (2) 2 25% 

5. Pacientský etický kodex (4) 4 100% 

6. Etický kodex zaměstnance (2) 2 50% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (0) 0 0% 

   POČET ZAMĚSTNANCŮ:  4 000 - 4 999       N=14 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (1) 1 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (0) 0 0% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (0) 0 0% 

5. Pacientský etický kodex (0) 0 0% 

6. Etický kodex zaměstnance (1) 1 100% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (0) 0 0% 

   POČET ZAMĚSTNANCŮ:  3 000 - 3 999    N=3 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (3) 3 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (1) 1 33% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (1) 1 33% 

5. Pacientský etický kodex (3) 3 100% 

6. Etický kodex zaměstnance (1) 1 33% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (1) 1 0% 
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POČET ZAMĚSTNANCŮ:  2 500 - 2 999   N=4 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (4) 4 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (1) 2 50% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (1) 0 0% 

5. Pacientský etický kodex (3) 4 100% 

6. Etický kodex zaměstnance (1) 1 25% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (1) 2 50% 

 
   
  POČET ZAMĚSTNANCŮ:  2 000 - 2 499   N=1 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (1) 1 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (0) 0 0% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (0) 0 0% 

5. Pacientský etický kodex (1) 1 100% 

6. Etický kodex zaměstnance (0) 0 0% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (0) 0 0% 

   POČET ZAMĚSTNANCŮ:  1 500 - 1 999 N=10 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (5) 5 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (0) 0 0% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (0) 0 0% 

5. Pacientský etický kodex (4) 4 80% 

6. Etický kodex zaměstnance (2) 0 40% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (1) 0 0% 
 
 

  POČET ZAMĚSTNANCŮ:  1 000 - 1 499 N=14 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (12) 12 86% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 2 14% 

3. Profesní zdravotnický kodex (1) 1 7% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (2) 2 14% 

5. Pacientský etický kodex (11) 11 79% 

6. Etický kodex zaměstnance (2) 2 14% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (1) 0 0% 
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POČET ZAMĚSTNANCŮ: 500 – 999                                                               N=29 

1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (12) 25 86% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 4 14% 

3. Profesní zdravotnický kodex (1) 4 14% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (2) 1 3% 

5. Pacientský etický kodex (11) 23 79% 

6. Etický kodex zaměstnance (2) 7 24% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (1) 3 10% 

   POČET ZAMĚSTNANCŮ:  250 - 499  N=12 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (9) 9 75% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (3) 3 25% 

3. Profesní zdravotnický kodex (1) 1 8% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (1) 1 8% 

5. Pacientský etický kodex (8) 8 67% 

6. Etický kodex zaměstnance (2) 2 17% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (1) 1 8% 

   POČET ZAMĚSTNANCŮ:  200 - 249 N=1 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (1) 1 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (0) 0 0% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (0) 0 0% 

5. Pacientský etický kodex (1) 1 100% 

6. Etický kodex zaměstnance (0) 0 0% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (0) 0 0% 

   POČET ZAMĚSTNANCŮ:  250 - 499  N=6 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (4) 4 67% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (2) 2 33% 

3. Profesní zdravotnický kodex (2) 2 33% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (1) 1 17% 

5. Pacientský etický kodex (3) 3 50% 

6. Etický kodex zaměstnance (1) 1 17% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (0) 0 0% 
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POČET ZAMĚSTNANCŮ:  50 - 99  N=1 

 1. Etické kodexy zveřejněné na webových stránkách (1) 1 100% 

2. Zdravotnická zařízení bez zveřejněného etického kodexu (0) 0 0% 

3. Profesní zdravotnický kodex (1) 1 100% 

4. Profesní nezdravotnický kodex (1) 1 100% 

5. Pacientský etický kodex (3) 1 100% 

6. Etický kodex zaměstnance (1) 1 100% 
7. ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 
OBORŮ (0) 1 100% 

 

Tab. č. 2  Etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení podle počtu 

zaměstnanců  N=85 

 

Na základě výsledků rozboru webových stránek zdravotnických zařízení 

(nemocnic) z hlediska počtu jejich zaměstnanců lze konstatovat vliv velikosti nemocnice 

(podle počtu zaměstnanců) na výskyt etických kodexů. Nemocnice s vyšším počtem 

zaměstnanců prezentují vždy alespoň některý z etických kodexů, zatímco ve skupině 

nemocnic méně než 1000 zaměstnanců se vyskytla některá zdravotnická zařízení bez 

etického kodexu na webových stránkách. Z hlediska hodnocení výskytu etického kodexu 

podle velikosti zdravotnického zařízení poskytujícího komplexní zdravotní služby 

včetně zdravotnické dopravní služby je možné stanovit hypotézu: 

 

Velikost zdravotnického zařízení (podle počtu zaměstnanců) poskytující 

komplexní zdravotnické služby, včetně zdravotnické dopravní služby, má vliv na 

výskyt etických kodexů vhodných pro pracovníky zdravotnické dopravní služby. 

 

 

3.2.5.1.4  ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK NEMOCNIC PODLE TYPU ETICKÉHO 

KODEXU 

Analýza internetových prezentací byla zaměřena rovněž na rozbor výskytu 

etických kodexů podle subjektů určení, tj. profesní, pacientů a firemní etické kodexy. 

 

DÍLČÍ VÝSLEDKY 

 
Profesní etické kodexy 
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V další fázi byl zjišťován výskyt profesních etických kodexů v rámci zdravotnických 

zařízení poskytujících výkony zdravotnické dopravní služby. V tomto případě je dán 

předpoklad, že např. Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí je platný i pro 

zaměstnance segmentu zdravotnické dopravy.   

 
 Graf č. 9 Profesní etické kodexy, zveřejněné na webových stránkách zdravotnických zařízení 

(nemocnic), provozujících zdravotnickou dopravní službu   N=85 

 

      
 

Graf č. 10 Výskyt zdravotnických etických kodexů podle profesí  v prezentacích zdravotnických 

zařízení  (nemocnic) se zdravotnickou dopravní službou       N=30 

 

 

Graf č. 11 Výskyt Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských zdravotnických oborů ve 

zdravotnických zařízeních poskytujících dopravu nemocných a raněných 
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Profesní etický kodex uvádí na svých webových stránkách třetina nemocnic, 

poskytujících také zdravotnickou dopravní službu. Nejčastěji jsou zveřejňovány etické 

kodexy České lékařské komory (10), Asociace sester (9) a zdravotnických nelékařských 

oborů (8).   

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl nalezen žádný zvláštní etický kodex pro řidiče 

dopravy raněných a nemocných, je možné považovat za aplikovatelný etický kodex pro 

tuto zdravotnickou odbornost Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských 

zdravotnických oborů. Tento etický kodex uvádí 9% sledovaných zdravotnických 

zařízení. 

 
Etické kodexy pacientů (Práva pacientů) 

Zdravotnické instituce nejčastěji informují o etickém kodexu Práva pacientů (348). 

Pod názvem Práva pacientů není však vždy prezentován Etický kodex „Práva pacientů“, 

schválený Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky (92), ale 

někdy jen výtah ze Zákona č. 372/2011 o zdravotních službách, doplněný povinnostmi 

pacienta (2), popř. „Rádce pacienta“, vydaný MZ ČR pro lepší přehled pacientů o 

zdravotních službách (349) nebo např. Právní rádce pacienta, vydaný Krajem Vysočina 

(350). Při analýze bylo zjištěno, že některá zdravotnická zařízení zveřejňují etické 

kodexy pacientů i v cizím jazyce (anglicky, německy, rusky, polsky, vietnamsky…), příp. 

v českém znakovém jazyce pro neslyšící. 

 

Graf. č. 12 Výskyt etických kodexů na webových stránkách nemocnic, poskytujících zdravotnickou 

dopravní službu 
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Typ zpřístupněného etického kodexu na webových stránkách zdravotnického 

zařízení je ovlivněn i specializací daného zařízení. Např. v psychiatrických nemocnicích 

(s vlastní zdravotnickou dopravní službou) se vyskytuje EK práv duševně postižených, 

v léčebnách dlouhodobě nemocných či nemocnicích s oddělením následné péče je to 

často Charta práv a svobod starších pacientů. 

 

Etické kodexy zaměstnanců (firemní etické kodexy) 

Některá zdravotnická zařízení mají zavedený etický kodex zaměstnance. 

V preambuli takových etických kodexů se obvykle objevují teze charakterizující kodex 

jako návod k etickému řešení situací a vyzývající k jeho dodržování.  

 

 
 

Graf č. 13   Výskyt etických kodexů zaměstnance (podnikových EK) v prezentacích zdravotnických 

zařízení            N=85 

 
Dokumentem, který může vykazovat znaky firemního (zaměstnaneckého) etického 

kodexu je i protikorupční program. Např. materiál Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

obsahuje kapitolu Zásady jednání zaměstnanců, jejíž náplní je problematika zásad 

zákonnosti, střetu zájmů, darů a jiných nabídek, transparentnosti či oznámení 

nepřípustné činnosti. Obsahuje i zásady hospodárnosti, efektivity, účelnosti, ochrany 

oprávněných zájmů či zákazu diskriminace nebo zásadu rovného zacházení a 

nestrannosti (351).  

Etický kodex zaměstnance, vycházející z protikorupčního programu 

zdravotnického zařízení byl nalezen jako součást programu - plný text, či odkaz na jeho 

existenci pouze v organizacích, jejichž zřizovatelem je rezortní ministerstvo 

(zdravotnictví či obrany). Zavedení takových etických kodexů vychází z příkazu Ministra 

zdravotnictví ČR č.25/2014 ze dne 10. června 2014, kterým byl vydán Rezortní interní 
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protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR (352), resp. Rezortního interního 

protikorupčního programu Ministerstva obrany ČR (353).  

 

 
 

Graf č. 14   Výskyt etických kodexů zaměstnance v prezentacích zdravotnických zařízení podle právní 

formy a zřizovatele         N=11 

 

3.2.5.1.5  ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ  

Z hlediska odpovědi na základní otázku analýzy „Vyskytuje se v internetových 

prezentacích zdravotnických zařízení lůžkového typu v České republice, které zajišťují 

mj. i úkoly zdravotnické dopravní služby, etický kodex určený zvláště pro profesi řidiče 

sanitního vozu nebo řidiče přepravy pacientů neodkladné péče?“ je možné formulovat 

hypotézu: 

V České republice není zveřejněn na webových stránkách zdravotnických 

zařízení poskytujících komplexní lůžkové, ambulantní a komplementární 

zdravotní služby (nemocnice) zvláštní etický kodex určený pro řidiče sanitního 

vozu nebo řidiče přepravy pacientů neodkladné péče. 

 
Na webových stránkách nemocnic jsou zveřejňovány etické kodexy všech typů: 

zdravotnické profesní, profesní příbuzných profesí, pacientské etické kodexy i 

zaměstnanecké (firemní) etické kodexy.  

Alternativním etickým kodexem je Etický kodex zdravotnických pracovníků 

nelékařských oborů, resp. Etický kodex zaměstnance, který mají některá zdravotnická 

zařízení zaveden.  
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 U některých státních organizací, jsou etické kodexy spojeny s protikorupčním 

programem. Vyskytují se však i případy, kdy je na Etický kodex pouze odkázáno v textu, 

samotný Etický kodex zaměstnance je neveřejným vnitřním dokumentem 

zdravotnického zařízení.     

 

3.2.5.2 ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK NELŮŽKOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ SE ZDRAVOTNICKOU DOPRAVOU (POLIKLINIKY…) 

Základním pramenem pro vytvoření souboru ke zjištění činnosti zdravotnické 

dopravní služby v nelůžkových zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní péči 

(polikliniky), včetně zdravotnické dopravní služby, byl Národní registr poskytovatelů 

zdravotních služeb (provozovaný Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR – 

ÚZIS). 

 
DÍLČÍ VÝSLEDKY 

Excerpcí poskytovatelů zdravotnických dopravních služeb bylo zjištěno dvanáct 

zdravotnických zařízení. Většinou se jednalo se sdružená městská zdravotnická zařízení, 

příp. zařízení, ve kterých mělo město významnou majetkovou účast. V jednom případě se 

jednalo o akciovou společnost.  

Získané informace doplněny osobním pozorováním a dalšími, dříve uvedenými 

metodami. 

 
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ  

Na základě rozboru internetových prezentací sledovaných zdravotnických zařízení 

bylo zjištěno, že ve zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní zdravotní 

služby (polikliniky) není zveřejněn žádný etický kodex. Toto zjištění platí nejen pro 

profesní či firemní etické kodexy, aplikovatelné pro pracovníky zdravotnických 

dopravních služeb, ale i pro pacientské etické kodexy.  

 

3.2.5.3 ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK ZDRAVOTNICKÝCH DOPRAVNÍCH 

SLUŽEB 

Hlavním informačním zdrojem pro vytvoření souboru zdravotnických dopravních 

služeb byl Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (ÚZIS). Vytvořený soubor, 

získaný účelovým výběrem, obsahoval 183 záznamů o subjektech, poskytujících 
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zdravotnickou dopravu. Při verifikaci zjištěných identifikačních údajů bylo zjištěno, že 

ne všechny subjekty, uvedené v Registru mají zavedeny webové stránky. Vzhledem 

k řešení základní výzkumné otázky této etapy – existence etických kodexů na webových 

prezentacích byl soubor redukován na zdravotnické dopravní služby, jejichž činnost je 

zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím internetových prezentací. Výsledkem byl 

statistický vzorek 152 záznamů. I v tomto případě bylo k verifikaci nalezených informací 

využito dalších forem: osobní pozorování, obrazové databáze sanitních vozů, tiskové 

materiály i osobní kontakty. 

 
DÍLČÍ VÝSLEDKY 

Analýzou relevantních informací bylo zjištěno, že 

 žádná z webových stránek zdravotnických dopravních služeb v České republice 

neobsahuje zveřejněný etický kodex, ať profesní či firemní, určený výhradně pro 

pracovníky zdravotnické dopravní služby.   

 
V rámci výzkumu této části segmentu poskytovatelů zdravotnické dopravy nebyl 

nalezen ani záznam o prezentaci etického kodexu pro pacienty na webových stránkách. 

Při verifikaci informačních zdrojů byl nalezen Kodex chování zaměstnanců skupiny 

Falck (354). V preambuli kodexu se uvádí, že je závazný pro všechny zaměstnance po 

celém světě. To by znamenalo, že platí i v České republice, přestože národní webové 

stránky skupiny Falck Kodex chování (etický kodex) neuvádí. Z tohoto důvodu nebyl 

zařazen do analýzy webových stránek DZS v České republice. 

Na stránkách zdravotnických dopravních služeb byly zjištěny informace určené 

uživatelům, které vyjadřují etické principy. Např. ZDS Českého červeného kříže uvádí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

poslání ČČK (zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k 

lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez 

rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o 

naplňování základních principů hnutí Červeného kříže) s odkazem na základní principy, 

kterými jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a 

světovost (355).  

Za zmínku stojí, že společnost Novodobá sanitka, s.r.o., která zajišťuje přepravu 

nemocných, handicapovaných, seniorů apod., kteří se potřebují dostat do 

zdravotnického zařízení a nemají nárok na dopravu hrazenou ze zdravotního pojištění 
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(bez indikace transportu lékařem), uvádí na svých webových stránkách, že má závazný 

Etický kodex (356).   

 

3.2.5.4 ANALÝZA INTERNETOVÝCH PREZENTACÍ ZDRAVOTNICKÝCH 

ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB 

Podle § 8 Zákona č. 374/2011 Sb. O zdravotních službách jsou poskytovateli 

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) příspěvkové organizace zřízená krajem, které mají 

oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravotních 

službách (1).  

Zkoumaný soubor webových stránek zahrnoval prezentace čtrnácti 

zdravotnických záchranných služeb, tj. krajských ZZS a ZZS hlavního města Prahy.   

Na internetových stránkách zdravotnických záchranných služeb nebyl zjištěn 

žádný zvláštní etický kodex pro nelékařské pracovníky zdravotnické záchranné služby. 

Alternativní profesní etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů byl 

zachycen v jednom případě. Žádná ZZS neprezentuje veřejně na svých webových 

stránkách etický kodex zaměstnance.  

Zřizovatelem ZZS jsou kraje. Nabízí se tedy možnost srovnání s příbuzným etickým 

kodexem zaměstnance ve veřejné správě. Etický kodex zaměstnanců kraje Vysočina byl 

nalezen nikoli na webových stránkách ZZS, ale na stránkách samotného kraje, 

v souvislosti s tím, že ZZS je příspěvková organizace zřizovaná krajem (357). V této 

souvislosti by bylo možné aplikovat stejný postup i pro ostatní krajské zdravotnické 

záchranné služby. Krajské úřady v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 9.5.2012 o 

Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy zavedly ve své kompetenci 

požadované etické kodexy (358).  

Obecný etický kodex pacientů, stejně jako specializované pacientské kodexy, nebyl 

na webových stránkách zdravotnických záchranných služeb nalezen. 
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      Tab. č . 3     Etické kodexy ve zdravotnických záchranných službách 

 

Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen veřejně přístupný profesní etický kodex pro 

zdravotnické záchranáře, resp. etický kodex pro pracovníky ZZS, stojí za to připomenout, 

že pro ostatní složky Integrovaného záchranného systému takové kodexy existují. Jak 

Policie ČR, tak i Hasičský záchranný sbor České republiky své etické kodexy zpřístupňují 

na internetu.  

V roce 2006 byl uveden na webových stránkách Záchranné služby hl. m. Prahy 

„Etický kodex a normy profesionálního chování zaměstnanců“.  Tento kodex však 

v současné době není veřejně dostupný, na webových stránkách již uveden není. Podle 

informací z dotazníkového šetření (viz dále) byl nahrazen novým s interní dostupností.  

 
Na základě provedené analýzy je možné stanovit hypotézu: 

 
Žádná webová stránka zdravotnických záchranných služeb v České republice 

neobsahuje záznam o zavedení etického kodexu určeného výhradně pro 

pracovníky zdravotnické záchranné služby, ať profesního či firemního.   

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy

2 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

3 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

4 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

5 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

6 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

7 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje *

8 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

9 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

10 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

11 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

12 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

14 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje X X

*zmínka o dodržování EK zdravotnických pracovníků

1. EK zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 5. EK zaměstnance ve veřejné správě Zdroj informace o DZS

2. EK sester  webové stránky

3. EK České lékařské komory 6. Práva pacientů (*Rádce pacienta)  osobní pozorování

4. Jiný 7. EK zaměstnance (firemní EK)  tisková zpráva

8. EK - protikorupční program  foto (internet)

ETICKÝ KODEX
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Při analýze webových stránek ZZS bylo zjištěno, že problematice etických kodexů 

je věnována pozornost ze strany zřizovatelů. Např. jedním z výsledků odborného auditu 

HR a interní komunikace provedeného v období 2017-2018 bylo i doporučení vydat 

Etický kodex zaměstnance (359).  

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé přepravy pacientů neodkladné péče provozují i 

zdravotnické dopravní služby, jsou tyto subjekty zařazeny do kategorie ZDS. 

 

3.2.5.5 ZÁVĚR  

Analýza webových stránek provozovatelů všech typů zdravotnických dopravních 

služeb a zdravotnických záchranných služeb neprokázala žádný veřejně dostupný 

etický kodex určený výhradně pro pracovníky zdravotnické dopravy.14 

Alternativně použitelné etické kodexy, profesní či zaměstnanecký, se ve všech 

sledovaných populacích vyskytují jen ojediněle. Nejčastěji se jedná o Etický kodex 

nelékařského zdravotnického pracovníka. 

 

3.2.5.6 ETICKÉ KODEXY PRO ZDRAVOTNICKOU DOPRAVU NA SLOVENSKU   

Vzhledem k dlouhodobému společnému vývoji zdravotnické dopravy v českých 

zemích a na Slovensku, byl zařazen do předkládané práce i příspěvek o etických 

kodexech prezentovaných na webových stránkách ve Slovenské republice. 

Analýza proběhla obdobným způsobem jako šetření v České republice, pouze pro 

stanovení výběrového souboru byla použita metoda náhodného výběru.  

Zdravotnické dopravní služby jsou zajišťovány různými subjekty: nemocnicemi, 

soukromými zdravotnickými dopravními službami, ale na rozdíl od České republiky i 

Zdravotnickou záchrannou službou. 

Zkoumanou skupinou byly nemocnice, záchranné zdravotnické služby a dopravní 

zdravotnické služby. První etapou byla analýza zobrazení sanitního vozu na 

internetovém prohlížeči spolu s uvedením nemocnice. V případě nalezení relevantního 

obrazového materiálu následovalo ověření požadovaných vlastností (tj. existence 

                                                 

 

14
 Vzhledem ke způsobu vytvoření sledovaného souboru systematickým účelovým výběrem, jehož 

cílem bylo v největší možné míře pokrýt celou sledovanou populaci a docílit jeho maximální 
reprezentativnosti, je možné oprávněně očekávat, že výsledky výzkumu budou odrazem hodnot ve 
sledované populaci. 
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zdravotnické dopravní služby a hledání zveřejněného etického kodexu). Pro vzorek 

populace bylo využito prvních deset (nemocnice), resp. pět a pět zobrazení sanitního 

vozu (zdravotnické dopravní a záchranné služby). 

Na webových stránkách Slovenské komory zdravotnických záchranářů byl nalezen 

etický kodex, určený právě pro tuto profesní skupinu (360).  V České republice obdobný 

etický kodex, garantovaný profesní organizací, chybí. 

Etický kodex zdravotnického pracovníka, který může být považován za obdobu 

českého EK zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, je dán, na rozdíl od České 

republiky, zákonným předpisem. Kodex je součástí zákona č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti jako příloha č. 4 (367).   

 Úkoly zdravotnické záchranné služby plní na Slovensku také Hasičský a záchranný 

sbor. Jeho Etický kodex je dán rozkazem prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR 

(361). V České republice sice plní Hasičský záchranný sbor úlohu hlavního koordinátora 

Integrovaného záchranného systému (IZS), ale vlastní zdravotnickou záchrannou službu 

(na rozdíl od situace na Slovensku) neprovozuje. 

 

 

Obr. č. 32   Sanitní vůz Hasičské záchranné služby – Bratislava 

 
Skupina Falck, největší světový poskytovatel záchranných služeb, provozuje 

zdravotnickou záchrannou službu i zdravotnickou dopravní službu mj. i na Slovensku (v 

České republice pouze ZDS). Odkaz na Kodex chování skupiny Falck byl nalezen na 

webových stránkách mateřské firmy. Kodex je platný pro všechny zaměstnance 

v zemích, kde skupina Falck působí.  

V rámci sítě nemocnic Svet zdravia – Procare, která provozuje 17 nemocnic s téměř 

7 tisíci zaměstnanci, působí i zdravotnická dopravní služba (Dopravná zdravotná 

služba). Na webových stránkách je zveřejněn etický kodex Práva pacientů. 

http://www.protipoziarne.sk/upload/fotogaleria/454/DSC_0533.JPG
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3.2.6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – ZAVEDENÍ ETICKÝCH KODEXŮ PRO 

ZDRAVOTNICKOU DOPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE 

Další etapou výzkumu etických kodexů bylo dotazníkové šetření. 

 

3.2.6.1 CÍL DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit zavedení jednotlivých etických kodexů 

vhodných pro všechny segmenty zdravotnické dopravy, existenci vlastních etických 

kodexů a názorů na nezbytnost/vhodnost zavedení etických kodexů pro Zdravotnickou 

záchrannou službu/přepravu pacientů neodkladné péče, resp. Zdravotnickou dopravní 

službu.  

 

3.2.6.2  METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Pro druhou etapu výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Byl 

vytvořen jednoduchý standardizovaný dotazník. (viz příloha č. 1) Respondentům bylo 

položeno sedm uzavřených otázek, nabízejících alternativní, předem připravené 

odpovědi. Odpovědi byly variantní, v  některých případech zahrnovaly i možnost 

odpovědi „nevím“.  Dotazník byl ověřen v testovacím provozu (3 zdravotnické dopravní 

služby), původní rozsah otázek byl redukován podle odezvy respondentů předvýzkumu. 

Administrace dotazníků byla zajištěna několika způsoby. Největší počet 

respondentů byl požádán o účast v šetření prostřednictvím webového rozhraní. Část 

dotazníků byla administrována pomocí tazatele, osobním kontaktem. Využit byl i 

telefonický kontakt. Z těchto jednání vzešly některé zajímavé skutečnosti, použité 

v následném kvalitativním výzkumu. 

Respondenti byli ujištěni o anonymizaci odpovědí na předložené otázky ve výstupu 

výzkumu.   

Vzhledem k historii zdravotnických dopravních služeb, které vznikaly společně na 

území Československa, byly pomocí webového rozhraní osloveny i některé zdravotnické 

subjekty, působící ve Slovenské republice. Výběr respondentů byl proveden účelově, 

podle úvahy zpracovatele, na základě orientace v dané problematice a vzhledem 

k velikosti zdravotnického zařízení (zdravotnické záchranné služby a dopravní 

zdravotnické služby). Výsledky jsou uvedeny odděleně. 
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3.2.6.3  HYPOTÉZY 

Na základě předchozího kvalitativního výzkumu – analýze webových stránek 

zdravotnických zařízení, poskytujících některý z druhů zdravotnické dopravy byla 

stanovena obecná hypotéza: „V České republice není ve zdravotnických zařízeních 

uplatňován zvláštní etický kodex, určený výhradně pro některý ze segmentů 

zdravotnické dopravy.“ 

Vedle základní hypotézy byly stanoveny další, pracovní hypotézy: 

1. Pro pracovníky zdravotnické dopravní služby je vhodný etický kodex 

Argumentace: Řidič, příp. asistent řidiče zdravotnické dopravní služby je 

zdravotnickým pracovníkem. Proto je vhodné i na tuto zdravotní službu vhodné 

aplikovat etický kodex, který mj. upravuje obecně principy chování a jednání 

zdravotnického pracovníka. Je možné využít stávající Etický kodex zdravotnického 

pracovníka nelékařských oborů. 

2. Pro pracovníky zdravotnické dopravní služby není třeba zvláštního profesního 

etického kodexu.  

Argumentace: Postačuje Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských 

oborů. Obecný charakter práce není výrazně odlišný od ostatních zdravotnických 

profesí poskytujících zdravotní služby. 

3. Pro zdravotnickou záchrannou službu je vhodný zvláštní etický kodex. 

Argumentace: Charakter a podmínky práce zdravotnické záchranné služby klade 

vedle odborné zdatnosti i zvýšené etické nároky na pracovníky ZZS (např. otázky 

zahájení/ukončení resuscitace, komunikace s pacienty apod.) V České republice 

v současné době není veřejně přístupný takový etický kodex, zatímco v zahraničí 

(např. v USA, Velké Británii, Austrálii) je v praxi záchranářů v přednemocniční 

neodkladné péči uplatňován (362), (363), (364).  

  

3.6.2.4  SOUBOR RESPONDENTŮ  

Přehled organizací poskytujících zdravotní služby v oblasti zdravotnické dopravy, 

získaný v etapě analýzy webových stránek zdravotnických zařízení zajišťujících některý 

ze segmentů zdravotnické dopravy, se stal základním materiálem pro vytvoření souboru 

respondentů dotazníkového šetření. 
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Cílová skupina zdravotnických zařízení byla rozdělena obdobně jako v předchozí 

části, tj. v analýze webových stránek, tj. nemocnice, polikliniky, zdravotnické záchranné 

služby a dopravní zdravotnické služby. 

Byli osloveni zástupci zdravotnických zařízení, poskytujících služby zdravotnické 

dopravy. Prostřednictvím informací získaných z analýzy veřejných webových stránek 

bylo možné vytvořit adresář, který reflektoval mj. i pracovní pozice respondentů.  

Účelovým výběrem byl vytvořen vzorek reprezentující množinu pracovníků 

zdravotnických zařízení, poskytujících zdravotnickou dopravu. V kategorii nemocnic a 

zdravotnické záchranné služby byli osloveni primárně pracovníci odpovědní za úsek 

zdravotnické dopravy, ale i hlavní sestry, ředitelé, náměstci pro ošetřovatelskou a 

zdravotní péči, náměstci provozně techničtí, manažeři kvality zdravotních služeb apod. 

V případech zdravotnických dopravních služeb odpovídali ředitelé, majitelé, jednatelé, 

vedoucí dopravy nebo dispečeři. 

Z institucionálního hlediska byly osloveny zdravotnické dopravní služby pracující 

v rámci sdružených zdravotnických zařízení (poliklinik, nemocnic) i samostatné 

zdravotnické dopravní služby, zdravotnické záchranné služby i subjekty zajišťující 

přepravu pacientů neodkladné péče.  

V kategorii nemocnic bylo osloveno 85 zdravotnických zařízení poskytujících 

komplexní zdravotní služby, včetně zdravotnické dopravní služby. O odpovědi bylo 

rovněž požádáno 12 zařízení s ambulantní péčí (poliklinik). Do dotazníkového šetření 

bylo zařazeno 14 zdravotnických záchranných služeb.  

Pro kategorii zdravotnických dopravních služeb byl zvolen odlišný přístup. 

Vzhledem ke struktuře zdravotnických dopravních služeb, ve které tvoří značnou část 

soukromé firmy s malým počtem zaměstnanců, byl proveden nejdříve pilotní výzkum.  

Osobně bylo předáno 10 dotazníků přepravcům s max. třemi vozidly.15 Většinovým 

výsledkem bylo vyjádření „nevím“ nebo „zbytečný dokument“, popř. odmítnutí účasti.  

Metodou pro vytvoření výzkumného souboru byla kombinace náhodného a 

kvótního výběru. Kritériem pro zařazení bylo provozování více než 2 sanitních vozů. Při 

osobním kontaktu byl zjišťován mj. tento údaj16, dalším pramenem ověření velikosti 

                                                 

 

15 Výběr vycházel z osobních zkušeností autora, resp.doporučení jiných ZDS.  
16 Při osobním kontaktu se  potvrdila zkušenost z pilotního výzkumu. Zástupci ZDS s jedním  nebo 

dvěma sanitními vozidly mnohdy ani něměli představu o obsahu či významu etického kodexu či  
považovali EK za zbytečný dokument („vymyšlenost zhora).  
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zdravotnické dopravní služby z hlediska počtu pracovníků byl výstup z Registru 

ekonomických subjektů ČSÚ. Jednotliví respondenti byli vybráni do souboru na základě 

internetových prezentací a výstupů Ústavu zdravotnických informací, vztahujících se 

k segmentu zdravotnické dopravní služby. Poměr počtu respondentů proti celkovému 

počtu ZDS byl výrazně ovlivněn i skutečností, že mnoho „malých“ zdravotnických 

dopravních služeb nemá zavedené webové stránky, příp. uvedenou elektronickou 

adresu. V této cílové skupině byla provedena administrace více než poloviny dotazníků 

(28) osobním kontaktem výzkumníka. Ve zdravotnických zařízeních (většinou 

specializovaných pražských či krajských nemocnicích), kam sanitní vozy přepravují 

pacienty, byli řidiči osobně požádáni o předání dotazníku vedoucímu dopravy či majiteli 

firmy. V některých případech bylo možné uskutečnit dotazníkové šetření na místě, neboť 

řidičem sanitního vozu byl právě majitel zdravotnické dopravní služby. Někteří 

z respondentů byli osobně kontaktováni na jejich pracovišti autorem práce. 

Do kategorie ZDS byly zařazeny i zdravotnická zařízení zajišťující přepravu 

pacientů neodkladné péče. 

Pomocí telefonického kontaktu byly získány odpovědi 16 respondentů. 

 

V rámci dotazníkového šetření, ze stejných důvodů jako při analýze webových 

stránek, byla požádána o účast i některá zdravotnická zařízení ze Slovenské republiky. 

Výsledky jsou zpracovány odděleně.  

 

3.6.2.5 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A SROVNÁNÍ S ANALÝZOU 

WEBOVÝCH  STRÁNEK  

Do dotazníkového šetření bylo zařazeno celkem 161 zdravotnických subjektů, 

poskytujících služby zdravotnické dopravy. Celkový počet respondentů je však vyšší, 

v kategorii nemocnic a zdravotnických záchranných služeb odpovídalo v některých 

případech za jedno zařízení více osob na rozdílných pozicích.  

Návratnost dotazníků v jednotlivých kategoriích (vyjma poliklinik) byla vyšší než 

68%, což dává oprávněný předpoklad reprezentativnosti provedeného dotazníkového 

šetření.  

Celkový počet oslovených zdravotnických dopravních služeb, resp. služeb přepravy 

pacientů neodkladné péče, reprezentuje přibližně polovinu zkoumané skupiny ZDS. 

Zdravotnické záchranné služby v České republice byly osloveny všechny, tj. čtrnáct. 
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Dotazníkovým šetřením byly získány i názory dvou představitelů Báňské záchranné 

služby. BZS vedle své hlavní činnosti zajišťuje regionálně v některých případech i úkoly 

zdravotnické dopravní služby.  

 

 

 

Graf. č.  15    Rozložení návratnosti odpovědí podle cílových skupin  N= 173 

 
 

V kategorii nemocnic odpověděla na otázky položené v dotazníku nejčastěji 

skupina vedoucích dopravy a hlavních sester (27%, resp. 24%). Hlavní sestry odpovídaly 

nejčastěji i v kategorii zdravotnických záchranných služeb. 
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Graf. č. 16 Rozložení respondentů dotazníkového šetření v kategorii nemocnic podle pracovního  
zařazení     N = 66 

  

 

Graf. č. 17  Rozložení respondentů dotazníkového šetření v kategorii poliklinik podle pracovního  
zařazení     N = 7 
 

 
 
Graf. č. 18  Rozložení respondentů dotazníkového šetření v kategorie zdravotnických záchranných 
služeb podle pracovního  zařazení     N = 12 
 

V kategorii zdravotnických dopravních služeb poskytli své odpovědi nejčastěji 

jednatelé společností a vedoucí oddělení dopravy. 

 

 

Graf. č. 19 Rozložení respondentů dotazníkového šetření v kategorie zdravotnických dopravních 
služeb podle pracovního  zařazení     N = 42 
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Úvodní část dotazníku byla zaměřena na ověření správnosti vybraných jednotek. 

Ve všech případech se potvrdilo, že pro účast v dotazníkovém šetření byli požádáni 

představitelé zdravotnických dopravních služeb, resp. Zdravotnických záchranných 

služeb, respondenti potvrdili provozování zdravotnické dopravní služby nebo záchranné 

zdravotnické služby, resp. přepravy pacientů neodkladné péče. 

Odpovědi na otázku zda „je ve Vaší organizaci zaveden etický kodex“ prokázaly, že 

v některých nemocnicích a zdravotnických záchranných službách je zaveden etický 

kodex s interní dostupností, tzn., že zavedený etický kodex není zveřejněný na webových 

stránkách. Vzhledem k anonymizovaným výsledkům dotazníkovému šetření nejsou 

v předkládané práci rozdíly mezi webovými prezentacemi a odpověďmi v dotazníku 

uvedeny jmenovitě. V porovnání s první částí výzkumného šetření se však většinou 

v dotaznících potvrdily informace o etických kodexech v organizaci, získané z webových 

stránek.  

Pro srovnání byly vybrány webové prezentace a dotazníky ze stejných jednotek 

výzkumu. Zatímco webové stránky zdravotnických záchranných služeb uvádí etický 

kodex v jednom případě, z dotazníkového šetření byly zjištěny etické kodexy v pěti 

případech, v jednom dokonce zvláštní profesní etický kodex pro pracovníky 

zdravotnické záchranné služby. U zdravotnických dopravních služeb (webové stránky 

neuvádí žádný etický kodex) byl tento rozdíl zjištěn ve čtyřech případech. Dotazníkové 

šetření prokázalo i rozdíl v kategorii nemocnic, dvě neuvádí na webových stránkách 

žádný etický kodex, zatímco v odpovědích respondentů se odkazy na kodexy 

vyskytovaly. 

Z hlediska zaměření disertační práce byly klíčové odpovědi na otázky týkající se 

vhodnosti/nezbytnosti etických kodexů pro pracovníky zdravotnických dopravních 

služeb, resp. pracovníky zdravotnických záchranných služeb. 

Jako vhodný vidí etický kodex pro pracovníky dopravních služeb 74% respondentů 

z nemocnic zajišťujících mj. i zdravotní služby zdravotnické dopravy, 8% dokonce jako 

nezbytný. Respondenti z kategorie zdravotnických dopravních služeb považují za 

vhodné zavedení etického kodexu pro ZDS v 64%, 1,5% za nezbytné. Při těchto 

výsledcích je však nutné přihlédnout k pilotní etapě dotazníkového šetření, ve které 

označili respondenti z kategorie „malých“ DZS  (1-3 sanitní vozidla) etický kodex za 

zbytečný, případně nedokázali k této problematice zaujmout názor.  

Pokud respondenti připojili komentář k formalizovaným odpovědím na otázky 

položené v dotazníku, většinou se projevil názor, že etický kodex je vhodný zejména pro 
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větší zdravotnické dopravní služby. Zvláštní etický kodex byl formou komentáře 

doporučován v některých případech pro zdravotnickou záchrannou službu. Častěji se 

tyto názory projevily při dotazování formou telefonického hovoru. 

 

 

Graf. č. 20  Etický kodex vhodný pro zdravotnické dopravní služby   N=127 

 

V segmentu zdravotnických záchranných služeb označilo jako vhodný etický kodex 

66% dotazovaných, jako nezbytný 9%. 

 

Graf. č. 21  Etický kodex vhodný pro zdravotnické záchranné služby    N=127 
 

Pro vznik zvláštního etického kodexu pouze pro pracovníky zdravotnické dopravní 

služby se vyslovilo 29% respondentů z nemocnic, 25% z řad zdravotnických dopravních 
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služeb. Zvláštní etický kodex pro zdravotnické záchranné služby doporučuje 41% 

dotázaných. Vzhledem k tomu, že mnohé dopravní zdravotnické služby zajišťovaly 

v minulosti úkoly záchranných služeb, objevily se v jejich komentáři k dotazníku názory 

vyjadřující vhodnost zvláštního etického kodexu právě pro tyto zdravotní služby.  

 

 

Graf. č. 22  Zvláštní etický kodex vhodný pro zdravotnické záchranné služby služby   N=127 
 

Osobní či telefonická forma dotazování přinesla i další efekt. V několika případech 

se dotazníkové šetření rozšířilo na rozhovor, který byl později zařazen do kvalitativního 

výzkumu (viz dále). Telefonické či osobní dotazování probíhalo většinou v segmentu 

dopravních zdravotnických služeb. V ostatních kategoriích zdravotnické dopravy byla 

návratnost dotazníků prostřednictvím webového rozhraní podstatně vyšší. 

V kategorii nemocnic považují etický kodex pro pracovníky zdravotnické dopravní 

služby nejčastěji hlavní sestry (12), nejméně pak manažeři kvality a náměstci pro 

zdravotní péči.     

V šesti dotaznících ve stejné kategorii se objevil názor, že etický kodex je pro práci 

zdravotnické dopravní služby nezbytný (1x ředitel a manažer kvality, 2x hlavní sestra a 

vedoucí dopravy). 

Podle osmi respondentů není etický kodex vhodný ani nezbytný: 

ředitel 1 

hlavní sestra 1 

manažer kvality 3 

vedoucí dopravy 3 
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Graf. č. 23  NEMOCNICE: Etický kodex vhodný pro zdravotnické dopravní služby služby   N=46 
 

Čtyři dotazovaní na otázku „Domníváte se, že pro práci Zdravotnické dopravní služby 

je etický kodex vhodný/nezbytný?“ odpověděli „nevím“ (2x náměstek pro ošetřovatelskou 

péči, jedenkrát provozně-technický náměstek a vedoucí dopravy). 

 
Další kategorií byla sdružená ambulantní zařízení (polikliniky) poskytující také 

zdravotnickou dopravní službu.  
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Tab. č.  5   POLIKLINIKY: Etický kodex je/není vhodný/nezbytný pro ZDS      N=7 

 
Zdravotnické dopravní služby vznikly velice často privatizací oddělení dopravy 

nemocnic či poliklinik. Jejich velikost se výrazně liší, služby poskytují firmy s několika 

desítkami sanitních vozů, stejně jako s jedním, dvěma či třemi vozidly. Právě vesměs 

zástupci těchto „malých“ firem označili etický kodex za zbytečný a svoji účast 

v dotazníkovém šetření odmítli.  

Redukovaný vzorek firem tvořilo 42 firem. Představitelé 27 z nich považují EK za 

vhodný, nejčastěji se jedná o jednatele (9x) a vedoucí dopravy (8x). 

Podle jednoho jednatele zdravotnické dopravní služby je etický kodex pro ZDS 

nezbytný. 

 
Zástupci zdravotnických dopravních služeb se vyjádřili i k problematice vhodnosti 

příp. nezbytnosti etického kodexu pro zdravotnickou záchrannou službu. Pro zavedení 

etického kodexu bylo osm dotázaných jednatelů, šest vedoucích dopravy a čtyři majitelé 

ZDS. Ve dvou případech považovali jednatelé ZDS etický kodex za nezbytný pouze pro 

zdravotnické záchranné služby. 
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Graf. č. 24  ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY: Etický kodex vhodný pro zdravotnické dopravní 
služby služby   N=28 
 

Podle jednoho jednatele zdravotnické dopravní služby je EK pro ZDS nezbytný. 

 

 

Graf. č. 25  ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY: Etický kodex není vhodný/nezbytný pro 
zdravotnické dopravní služby služby   N=12 

 

Na otázku „Domníváte se, že pro práci Zdravotnické záchranné služby je etický kodex 

vhodný/nezbytný?“ odpověděli dva dotazovaní „Nevím“ (1x jednatel, 1x majitel ZDS). 

 
Přednemocniční neodkladná péče je zajišťována zdravotnickými záchrannými 

službami. Při zásahu  ZZS jsou záchranáři vystaveni složitým situacím, které generují 

mnohdy etické problémy a etická dilemata. V zahraničí existují etické kodexy určené pro 

tuto skupinu poskytovatelů zdravotní péče. Proto bylo zajímavé vyhodnotit odpovědi 

představitelů zdravotnických záchranných služeb. 

Mnozí pracovníci ZZS mají z  minulosti zkušenosti s provozem zdravotnické 

dopravní služby (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček).  
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Graf. č. 26  ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: Etický kodex vhodný/*nezbytný pro zdravotnické 
dopravní služby   N=9   (+3 respondenti = NEVÍM) 
 

 

Vhodnost či nezbytnost etického kodexu pro zdravotnickou záchrannou službu 

byla obsahem další otázky položené v dotazníkovém šetření.  

 

Graf. č.  27  ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: Etický kodex vhodný/*nezbytný pro zdravotnické 
záchranné služby   N=9   (+1 respondent = NEVÍM, jeden NEVHODNÝ) 

 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že při informační přípravě dotazníkového šetření byly 

v zahraničí nalezeny zvláštní profesní etické kodexy pro záchranné služby, byla otázka 

na vhodnost/nezbytnost takového specializovaného etického kodexu položena i 

představitelům ZZS v České republice. Třetina dotázaných neznala odpověď na tuto 

otázku (NEVÍM). 
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EK funkce počet % % celkem 

VHODNÝ hlavní sestra 1 20 8,3 

ZVLÁŠTNÍ nám. pro zdravotní péči 1 20 8,3 

EK vedoucí úseku nelékařských zdravot. profesí 1 20 8,3 

(5)  - 42% vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska 1 20 8,3 

  tiskový mluvčí 1 20 8,3 

NENÍ TŘEBA ředitel 2 50 17 

ZVLÁŠTNÍ EK hlavní sestra 1 25 8,3 

(4)  -  33% vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska 1 25 8,3 

NEVÍM vedoucí úseku nelékařských zdravot. profesí  1 33 8,3 

(3)  -  25% manažer kvality 1 33 8,3 

  hlavní sestra 1 33 8,3 
 

Tab. č. 6  ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: Zvláštní Etický kodex pro zdravotnické záchranné 
služby   N=12    
 

Doplněním názorů představitelů zdravotnických zařízení byly odpovědi získané od 

respondentů z řad báňské záchranné služby (vedoucí útvaru výchovy, výcviku a taktiky, 

a vedoucí BZS). Báňské záchranné služby využívají etického kodexu zaměstnance, který 

mají zavedený příslušné důlní podniky. 

K otázce vhodnosti/nezbytnosti etických kodexů sdělili respondenti, že pro práci 

BZS je etický kodex vhodný, nikoli nezbytný. Stejný názor mají na EK v práci 

zdravotnických záchranných i zdravotnických dopravních služeb. 

Rovněž pro dotazníkové šetření bylo získáno vyjádření respondentů ze Slovenské 

republiky (hlavní záchranář ZZS a manažer ZZS). Považují etický kodex pro pracovníky 

zdravotnické dopravy za vhodný. ZZS aplikuje etický kodex zdravotnického pracovníka a 

uvádí i etický kodex Práva pacientů. 

 

3.6.2.5  ZÁVĚR 

Dotazníkové šetření bylo prostředkem testování základní hypotézy, formulované 

na základě analýzy webových stránek zdravotnických k  zařízení, poskytujících služby 

zdravotnické dopravy: 

 
„V České republice není ve zdravotnických zařízeních uplatňován zvláštní 

etický kodex, určený výhradně pro některý ze segmentů zdravotnické dopravy.“ 

. 

0 
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Hypotéza byla dotazníkovým šetřením potvrzena. Pouze v jediném případě byl 

nalezen EK pracovníka Zdravotnické záchranné služby (dostupný pouze interně). 

 

Byly ověřeny i pracovní hypotézy, stanovené pro dotazníkové šetření: 

1. Pro pracovníky zdravotnické dopravní služby je vhodný etický kodex. 

Respondenty z řad zdravotnických dopravních služeb z nemocnic, samostatných 

zdravotnických dopravních služeb i zdravotnických záchranných služeb byla tato 

hypotéza potvrzena. 

2. Pro pracovníky zdravotnické dopravní služby není třeba zvláštního profesního 

etického kodexu.  

I tato pracovní hypotéza byla potvrzena.  

2. Pro zdravotnickou záchrannou službu je vhodný zvláštní etický kodex. 

Výsledky dotazníkového šetření prokázaly platnost hypotézy. Zdravotnická 

záchranná služba by měla mít svůj vlastní etický kodex. Zajímavá je skutečnost, že 

potřebu zvláštního etického kodexu pro ZZS doporučovali více respondenti z řad 

dopravních zdravotních služeb než zdravotnické záchranné služby. 

 

3.2.7 KVALITATIVNÍ VÝZKUM – POTŘEBA ETICKÝCH KODEXŮ PRO 

ZDRAVOTNICKOU DOPRAVU V ČESKÉ REPUBLICE 

 

"Člověk, ktorý pracuje či už v DZS alebo ZZS, pracuje z ľuďmi. A v  

takom duchu by mal byť aj etický kódex smerovaný od človeka k  

človeku,  ktorý potrebuje v danej chvíli službu..., službu ľudskosti. " 

         Boris Lackovič, predseda etickej komisie SKZZ17 

 

3.2.7.1 CÍL VÝZKUMU  

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit vhodnost či nutnost etického kodexu pro 

skupinu zdravotnických pracovníků v odvětví zdravotnické dopravy v režimu 

                                                 

 

17
 Vzhledem k principu anonymity respondentů, byl po projednání získán souhlas respondenta 

s uvedením jména a jeho funkce.  
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zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče, sekundárních 

převozů pacienta i dopravy nemocných z bydliště do zdravotnického zařízení a zpět. 

V rámci výzkumu byly stanoveny i dílčí cíle: 

- ověřit informace získané v předchozích etapách výzkumu, tj. existence či 

neexistence zvláštního etického kodexu pro zdravotnickou dopravní či 

zdravotnickou záchrannou službu 

- zjistit rozdíly či shodu v názorech na potřebnost/vhodnost/nutnost  

etických kodexů mezi jednotlivými skupinami respondentů (pracovníci vs. 

zaměstnavatelé) 

- ověřit stupeň znalosti etických kodexů v praxi zdravotnických pracovníků 

poskytujících služby zdravotnické dopravy. 

 

3.2.7.2  STRATEGIE VÝZKUMU   

Pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu 

s použitím polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumu předcházela příprava strategie 

samotného výzkumu a studium situace v oblasti etických kodexů dopravních 

zdravotnických služeb v České republice i v zahraničí.  

Celý výzkum byl rozdělen do několika etap, které se navzájem lišily obsahem i 

požadavky na respondenty. 

Vlastnímu výzkumu předcházel pilotní předvýzkum, který sloužil k ověření 

zvolené struktury rozhovoru a případné modifikace zvoleného postupu. 

Po této části následovalo ověření získaných informací a úprava dotazů.  

Postupným upravováním skupiny respondentů došlo k teoretickému nasycení, kdy 

došlo k situaci, že se jednotlivé názory respondentů začaly opakovat a nebyly zjištěny 

nové, významně odlišné informace. 

Z hlediska zpracovatele je počet uskutečněných rozhovorů (44) považován za 

dostatečný k naplnění určeného cíle. 

 

3.2.7.3  VÝBĚR RESPONDENTŮ 

Pro výběr respondentů byla použita strategie účelového výběru podle Dismana 

(365). Tento způsob výběru byl použit pro pilotní projekt i vlastní výzkumné šetření. 

V části předvýzkumu byli respondenty řidiči vozidla zdravotnické dopravní služby, 

zdravotnické záchranné služby nebo zdravotničtí záchranáři. Lišili se věkem, délkou 
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praxe, vzděláním a pracovními pozicemi (řidiči zdravotnické dopravní služby, řidič 

Záchranné služby, zdravotničtí záchranáři) 

Profily respondentů  

1. řidič DZS, věk: 60 

    délka praxe v DZS:  22 let 

2. řidič DZS, věk: 49 

     délka praxe v DZS:  20 let 

3. řidič DZS, věk: 60 

     délka praxe v DZS:  30 let (zároveň kvalifikace zdravotní sestry) 

4. řidič DZS, věk: 30 

    délka praxe v DZS:  5 let (pracuje i jako zdravotnický záchranář) 

5. řidič DZS, věk: 38 

     délka praxe v DZS:  9 let 

 6. řidič DZS, věk: 42 

     délka praxe v DZS:  12 let (pracuje občas také jako řidič ZZS) 

 

Po vyhodnocení pilotního výzkumu byl první vzorek respondentů, který tvořili 

pouze řidiči zdravotnické dopravní a zdravotnické záchranné služby, doplněn o zástupce 

zaměstnavatelů zmíněných provozů, resp. jejich majitele. Rovněž bylo využito kontaktů 

z předchozí etapy výzkumu – dotazníkového šetření. Někteří respondenti dotazníkového 

šetření souhlasili s provedením rozhovoru na téma etické kodexy ve zdravotnické 

dopravě (většinou se jednalo o zástupce zaměstnavatelů). V této části bylo důležité 

sdělení o anonymitě prováděného výzkumu. 

V druhé části, vlastním výzkumném šetření, byl vzorek složen z respondentů 

reprezentujících všechny segmenty zdravotnické dopravy i různé pracovní pozice od 

řidiče až po ředitele organizace: 

 

Graf č. 28   Složení respondentů podle pracovní pozice N=44 
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Graf č. 29   Složení respondentů podle typu zdravotnické dopravy   N=44 

 

 

Graf č. 30   Složení respondentů podle délky praxe ve zdravotnické dopravě  N=44 

 

 

3.2.7.4 ROZHOVORY S RESPONDENTY   

Pro získání informací byla zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru. Byly 

připraveny základní otázky a dán prostor pro další pokračování rozhovoru. Rozhovor 

byl proveden tazatelem - zpracovatelem výzkumu. 

Součástí úvodní informace bylo prohlášení o účelu a cíli výzkumu, o anonymitě 

tázaných osob, nakládání se získanými informacemi. Rozhovorům nebyly přítomny třetí 

osoby. Poté byli respondenti opětně požádáni o souhlas s účastí ve výzkumném šetření. 

Rozhovor byl zaznamenán pomocí diktafonu. 
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Úvodní část se týkala identifikace respondentů, tj. dotazů na věk jednotlivých 

respondentů, praxi a pracovní zařazení. Druhou částí byl dotaz na znalost některého 

etického kodexu v oblasti působení respondentů. V závěrečné části rozhovoru pak byl 

zjišťován názor respondenta na vhodnost či nutnost etického kodexu pro pracovníky 

zdravotnické dopravy (Zdravotnické záchranné služby resp. Přepravy pacientů 

neodkladné péče či zdravotnické dopravní služby). 

 

PILOTNÍ VÝZKUM 

První část rozhovorů proběhla bez problémů, respondenti ochotně sdělili 

požadované informace. 

Druhá část ukázala základní problém výzkumu - žádný z dotazovaných účastníků 

výzkumu neměl znalosti o etickém kodexu dopravní zdravotnické služby, pouze v 

jediném případě se objevilo obecné povědomí o etickém kodexu. 

 Z druhé otázky pak vyplývala téměř stejná odpověď - nevím. Pouze v jediném 

případě respondent (zdravotnický záchranář – ZZS) odpověděl, že etický kodex 

nepotřebují, neboť mají guidelines (pracovní postupy), které řeší postupy při kontaktu s 

pacienty. 

Kvalitativní výzkum se ukázal jako vhodná forma pro zjištění názoru pracovníků 

dopravních zdravotnických služeb na potřebu etického kodexu. Forma 

polostrukturovaného rozhovoru vyhovuje záměru výzkumu, je však třeba v některých 

okamžicích dodržet zvolenou strukturu, neboť v některých případech projevují 

respondenti tendenci využít rozhovoru k ventilaci profesních problémů. 

V průběhu pilotního výzkumu byl ověřen i postup analýzy získaných dat: 

 několikeré přehrání rozhovoru 

 výběr relevantních částí rozhovoru 

 přepis rozhovoru 

 vytištění 

 četba 

 rozbor - pojmy, kategorizace (s využitím grafických metod) 

 analýza rozhovoru 

Po úvodních rozhovorech, konaných s pracovníky zdravotnické dopravní služby, 

vesměs s řidiči, se ukázala nutnost zjistit i názory zaměstnavatele či nadřízených 
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pracovníků. K tomuto rozšíření opravňuje mj. i názor některých respondentů, kteří 

považují etický kodex za pracovní předpis. 

 

 

VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

Na základě zkušeností z etapy předvýzkumu byla doplněna edukační část. 

Respondentům, kteří odpověděli, že neví co je etický kodex, byl podán stručný výklad 

pojmu etický kodex, jeho funkce a významu.  

Vzorek respondentů byl rozšířen o zástupce zaměstnavatelů, zejména na pozicích 

vedoucí dopravy, ředitel, jednatel či majitel. 

 

NÁZORY RESPONDENTŮ 

A. Znalost etického kodexu 

V kategorii řidičů zdravotnické dopravy byla znalost existence etického kodexu 

mizivá. Někteří respondenti po vysvětlení, co je etický kodex reagovali pozitivně: 

„ale jó, na školení nám řikali něco, ale to je každej rok, tak nevim…“ 

„něco sme podepisovali, ale jestli to byl ten, ten …kodex, možná že jo…“ 

Znalost etických kodexů byla ovlivněna i časovým odstupem od získání kvalifikace 

pro výkon povolání. Jedním z respondentů byl „čerstvým“ absolventem kursu řidiče 

dopravy raněných a nemocných (cca 3 měsíce). Tento řidič ZDS etický kodex 

identifikoval jako „…pravidla, jak se máme chovat k pacientům a taky k sobě…“. Znalost či 

alespoň základní představu o etických kodexech měli zejména nedávní absolventi kursu 

pro řidiče dopravy raněných a nemocných (ZDS) nebo absolventi studijního programu 

zdravotnický záchranář: „jo, něco nám v kursu říkali“ příp. „ve škole to bylo v osnovách, ta 

etika určitě“. Délka praxe ve zdravotnické dopravě nebyla úměrná znalosti etických 

kodexů, spíše naopak: „letos tu budu už pětatřicet let a ještě sem vo nějakým kodexu 

neslyšel. Taky sem ho vlastně asi nepotřeboval.“  

 

Významným faktorem ovlivňujícím znalost etického kodexu je datum získání 

oprávnění k výkonu funkce řidiče sanitního vozu. Udělené oprávnění má neomezenou 

platnost, a absolvování kursu v době, kdy součástí osnov nebyl modul věnovaný etické 

výchově, ovlivnilo výslednou znalost této problematiky.  
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Dalším poznatkem získaným v průběhu rozhovorů je, že zejména „malé“ zdravotní 

dopravní služby (ale i některé nemocnice) provádí pravidelná školení zaměstnanců DZS 

zaměřená hlavně na problematiku dopravních předpisů, ostatním tématům včetně 

etické výchovy je věnována podstatně menší pozornost. 

Dotázaní respondenti s kvalifikací zdravotnický záchranář, resp. řidič vozu 

zdravotnické záchranné služby, prokázali vyšší znalosti etické problematiky. Jeden z pěti 

zdravotnických záchranářů měl znalosti i o etických kodexech pacientů (…tam maj 

napsaný, co můžou chtít…), někteří si vzpomněli, že etické otázky jsou náplní 

pravidelných školení. 

Odkaz na etické kodexy pacientů se objevil i v jiné souvislosti: „etickej kodex? A co 

kdyby takhle někdo napsal, jaký povinnosti maj pacienti? Dyť je to čím dál horší, furt jen 

práva a povinnosti žádný?“ (majitel DZS s více než dvaceti sanitními automobily, třicet let 

praxe). 

V obou skupinách (více u řidičů DZS) se objevila záměna etického kodexu za 

pracovní předpis. Někteří si nebyli jisti, zda podepisovali seznámení s etickým kodexem 

v rámci pracovně právní dokumentace: „…jó, asi sme to podepisovali…“ 

Většina dotázaných zaměstnavatelů, resp. jejich zástupců prokázala orientaci ve 

znalosti etických kodexů. Míra znalosti (a také potřebnosti) se snižovala s velikostí 

zdravotnického zařízení a jeho typu (vyšší znalost v nemocnicích a zdravotnických 

záchranných službách oproti soukromým zdravotnickým službám: „Vážený studente, 

nevím  přesně, co je etický kodex pro pracovníky dopravních zdravotních služeb. Za 34 let, 

co dělám povolání řidiče sanitního vozu, se hlavně snažím řídit selským rozumem. K 

pacientům přistupuji vždy tak, jako by se jednalo o mé blízké příbuzné. Snažím se ve svém 

malém kolektivu zaměstnanců o to, aby jejich přístup k pacientům byl lidský.“ (jednatel 

DZS - pět sanitních vozů). 

Je možné konstatovat, že většina dotázaných výkonných pracovníků zdravotnické 

dopravní služby (většinou řidičů) však neměla ani základní znalost o existenci nějakého 

etického kodexu, zejména pak etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských 

oborů. Zdravotničtí záchranáři vykazovali podstatně vyšší znalost etických kodexů. 

 
B. Vhodnost/potřebnost etického kodexu 

Odpovědi na otázku potřebnosti etického kodexu pro zdravotnickou dopravu lze 

rozdělit na dvě skupiny. První tvoří řidiči zdravotních dopravních služeb, druhou pak 

management zdravotnických zařízení na různých stupních. 
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Většina dotázaných řidičů nepovažuje existenci formálního dokumentu 

upravujícího formy a způsoby chování pracovníků dopravy vůči pacientům za potřebné. 

Převládá vědomí nutnosti elementární vrozené či získané slušnosti vůči ostatním lidem, 

které se projeví i při výkonu povolání. Za pozornost stojí, že při odpovědích bylo použito 

podobných nebo téměř stejných formulací: 

„…když je někdo hovado, tak mu žádná tlustá kniha nepomůže…“   

„…hovado je hovado, papír to nezachrání…“ 

„…na školeních stejně všichni spí, tam se nikdo nepředělá…“ 

„…to je papír pro papír. Dyž to podepíšeme, tak nás jen budou moct buzerovat…“ 

„…to zas vymysleli ňáký panáci v kanceláři…“ 

„…možná, že to k něčemu je, ale u nás se známe. Je to pro velký, tady na vesnici jste buď 

slušnej nebo gauner. A dyž ste gauner, tak nevyjdete ani s pacošema, ani s šéfem. Jó, kdyby 

to bylo za peníze, tak by se možná i ty gauneři snažili. Ale spíš ne, to pude radši jezdit 

s kamionem, než by se mordoval s lidma za ty peníze, co nám dávaj (ironický úsměv)…“  

„…to nemůže dělat každej. To musí taky chtít dělat pro lidi. Dyť dneska je práce dost a líp 

placený. A nějakej ten……jó kodex  ten ho k tomu nedotáhne“ 

„já nevim, na školeních stejně spíme, dyť pro nás je důležitý jak jezdit, a jak mluvit s lidma 

se učit nemusíme. To určitě na to budou zase noví kancelářský, co si vymysleli svojí práci…“ 

Umírněnější formulace se objevily u pracovníků zdravotnické záchranné služby: 

„vhodný to určitě je. Ale jak chcete, aby to lidi dodržovali. A musí to to dodržovat všichni, 

nejen řidič nebo záchranář, ale i doktor. Víte, když je dobrá dispečerka, tak to je pro lidi 

kodex, ať se to jmenuje jak chce.“ 

„Etický kodex – ten musí mít člověk v sobě“ 

„asi by to mohlo bejt, vždyť nám to řikaj na každym školení. A ve špitálech to maj kolikrát i 

pověšený na zdi“. 

Za pozornost stojí zřejmě podvědomý apel na tzv. etický vzor (např. dobrá 

dispečerka). Personifikace etického kodexu - odkaz na osobu se objevila ještě v jednom 

případě (respondent řidič ZDS): „ten Váš kluk s tím copánkem, to je kodex, toho maj lidi 

rádi“. 

 
Poněkud odlišné názory se projevily ve skupině respondentů zdravotnické 

dopravní služby. Objevily se rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli z hlediska 

zdravotnického zařízení („malí vs. velcí“):  
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„to je jen pro ty velký“,  

„je to pro větší“, 

„pro malý to nemá cenu“. 

Tento názor se projevil u zdravotních dopravních služeb s menším počtem vozidel, které 

provozovaly většinou fyzické osoby. Nezřídka právě majitel nebo jednatel se aktivně 

podílel na činnosti firmy jako řidič, dispečer nebo vedoucí dopravy. 

Naproti tomu podle představitelů managementu větších firem se v případě 

etického kodexu jedná o vhodný nástroj k prosazování etických cílů podniku. Mnozí 

z nich zastávají názor, že etický kodex by měl být součástí pracovně právní 

dokumentace. Takový způsob by nejen umožnil jeho vymahatelnost a sankce, ale ve 

svém důsledku i zvýšil význam tohoto dokumentu: 

„musí to být proti podpisu, dobrovolně je to k ničemu“ 

„etické zásady máme v provozním řádu, etický kodex je formální dokument“ 

„kodex máme zapracovaný ve vnitřním předpisu, to je náplň práce“ 

„máme etický kodex Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů jako 

součást pracovně právní dokumentace, podepisujou to zároveň se smlouvou“ 

„dodržování etického kodexu, tedy hlavně pravidel chování vůči pacientům, je jedním 

z kritérií pravidelného hodnocení zaměstnanců“ 

„kodex navazuje na práva a povinnosti zaměstnance“ 

„Každý řidič disponuje platným osvědčením o odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání a každoročně se účastní školení. Etický kodex je také tématem.“  

  Podle vedoucího pracovníka dopravy ve velké nemocnici je vhodné zařadit etický 

kodex do souboru pracovně právní dokumentace: „Pokud chceme to prostředí kultivovat, 

jako že asi všichni chceme, mělo by to být zakotveno jako součást pracovní smlouvy. Prostě 

natvrdo, že v pracovně právním vztahu u tohodle zaměstnavatele se budeš chovat takhle, 

takhle, takhle. A jestli se takhle chovat nebudeš, tak si podáme ruce a rozejdeme se.“ 

  V rozhovorech se však projevily i opačné názory, nejen ze strany managementu: 

„Nemyslím si, že by to mělo být součástí smlouvy nebo obecně pracovně právní 

dokumentace, není to jen otázka vymahatelnosti, dokážu si představit organizace, které by 

toho mohly zneužít. Mělo by to být v deklarativním módu, tak maximálně stránka s deseti 

body, které jsou specifické, jak ošetřujeme na záchrance“. Je to otázka komunikace, 

přístupu (management ZZS, 30 let praxe)“, ale i ze strany zdravotnického záchranáře (19 

let praxe): „je to možné zneužít, na dodržování pracovní kázně má zaměstnavatel jiné 

nástroje“. 
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  V oblasti protikorupčních opatření se stává etický kodex povinnou součástí 

protikorupčních programů: 

„s interním etickým kodexem jsou seznámeni všichni zaměstnanci“ 

Podle některých účastníků dotazníkového šetření je důležité seznámit pracovníky 

s etickým kodexem a pravidelně toto téma zařazovat na program školení zaměstnanců: 

„etický kodex je na programu školení“ 

„všichni zaměstnanci (ZDS) pravidelně prochází školením ve spolupráci se Zdravotnickou 

záchrannou službou“ 

„ etický kodex je součástí školení“ 

„máme to v interním předpisu a nemusíme tomu říkat etický kodex“ 

„etický kodex budeme vydávat jako součást řízené dokumentace“ 

„součástí školení je i modul přístupu k pacientům“. 

 
V této souvislosti upozornili někteří na formálnost dokumentu: 

„stačí pravidelné školení, nemusí být extra kodex“ 

„nemusíme jim říkat, že existuje nějaký kodex, stačí upozornit na konkrétní věci, které se 

musí dodržovat, např. empatie, slušné chování, a hlavně mlčenlivost. To je problém, když je 

řidič z malé vesnice a za chvíli vědí všichni, s čím kdo jel do nemocnice, kolik mu ještě zbývá 

a tak“. 

V závěru této části výzkumu by bylo vhodné připomenout i názor řidiče ZDS, který je 

možné zaslechnout v podobném znění i mimo tento výzkum: (po vysvětlení funkce 

etického kodexu respondentovi, který odpověděl negativně na otázku či zná etický 

kodex) „když mi říkate, co je ten kodex, tak si myslím, že je potřebnej, moc potřebnej. 

Hlavně pro některý doktory, co si myslej že řidiči jsou nějakej póvl. Voni sanitkama 

nejezděj, ty maj svý drahý auta.“ 

 

C. Obecný etický kodex pro zdravotnické dopravní služby a zdravotnické 

záchranné služby 

Většinovým názorem z řad zdravotnické dopravní služby (zejména v nemocnicích) 

je, že pokud by etický kodex měl být nebo je zaveden, stávající Etický kodex 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů dostačuje: 

„je tu Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů tak proč dělat něco 

novýho“.   
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V kategorii zdravotnických záchranných služeb je uplatňován vedle EK 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (EKZPNO) také Etický kodex sester: 

„Máme taky etický kodex sester, když není nic jiného pro záchranáře, tak to stačí. Vono není 

třeba vymýšlet nic novýho, lepší je dodržovat to co máme. Ta naše práce je o pomoci lidem, 

těžko v tý situaci někdo přemýšlí, jestli náhodou nedělá něco jinak než mu říká papír. Navíc 

papír máme,  guidelines, tam je to krok po kroku, odborně popsáno. A dělali to odborníci.“ 

Doporučené postupy (Guidelines) hrají důležitou roli v práci zdravotnických 

záchranných služeb. I když jsou určeny pro specifické činnosti, v praxi se objevují 

názory, že mohou nahrazovat právě etické kodexy: 

„Máme guidelines, to stačí“. 

 

D. Zvláštní etický kodex pro zdravotnické dopravní služby a zdravotnické 

záchranné služby 

 
Zvláštní etický kodex pro zdravotnické dopravní služby 

V části respondentů z řad zdravotnické dopravní služby se objevil požadavek 

zvláštního etického kodexu jen ojediněle. Zajímavé je však odůvodnění, proč by bylo 

vhodné právě speciální etický kodex aplikovat do práce ZDS: 

„Řidič zdravotnické dopravní služby má výjimečné postavení v celém systému zdravotní 

péče. Mnohokrát je ten první, s kým se pacient setká, když potřebuje pomoc. Takže pacient 

je rozrušený, nervozní, čeká co s ním bude. A potom jede pacient domů. Může být šťastný, že 

už je všechno jasné, že mu pomohli,  ale také ne, může vědět co dál, ale taky třeba ne. A pak 

na něj taky můžou čekat děti, žena, příbuzný. Prostě ta situace je jiná než v kamenným 

domě, v nemocnici. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale tak to cítím. Ta dopravka je 

kolikrát u zrodu života stejně jako u jeho konce. A pak  je tu ještě další. My na těch vesnicích 

každýho známe. Kolikrát jsme s nima moc let.  A to už si na ně zvyknete, máte radost, dyž se 

jim to zlepší, cítíte s nima, když to jde s kopce. Prostě je to jiný  než v ordinaci. A ještě mi 

napadlo. Když někoho vozíte třikrát týdně na dialýzu a zpátky třeba deset let, a von Vám 

pak umře, tak Vám to taky není jedno. Ale vlastně když víte to co Vám tady povídám, tak 

žádnej ten papír, ten kodex nepotřebujete. No a když to nevíte nebo je Vám to jedno, tak 

děte dělat něco jinýho“ . 

Méně expresivně, i když se stejným obsahem, vyjádřil své mínění jiný dotazovaný: 
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„Vzhledem ke specifiku dopravní služby např. při předávání pacienta do rodiny nebo do 

zdravotnického zařízení by byl vhodný zvláštní etický kodex. Tedy pokud by kodex byl 

potřeba v písemné formě.“ 

Zajímavým zdůvodněním potřeby etického kodexu odlišného od jiných segmentů 

zdravotních služeb je individuální charakter zdravotnické dopravní služby: 

„V sanitce je většinou jenom řidič. Je na všechno sám. V záchrance je to jiný, tam jsou 

alespoň dva, nebo i víc. Ale s kým se má poradit řidič sanitky. Dyť má jenom dispečerku na 

telefonu.“ 

 
Zvláštní etický kodex pro zdravotnické záchranné služby 

Oproti výše uvedeným názorům byly uváděny odpovědi, ve kterých respondenti 

kategorie ZDS považovali etický kodex vhodný právě pro záchranné služby: 

„speciální kodex? Pro sanitky určitě ne. A pro záchranku? …Určitě ano. Dyť to maj jiný než 

my (pozn. - DZS), těžký. Ale voni si chlapci poraděj asi i bez toho Vašeho papíru“ 

„jestli myslíte, že ho maj mít, tak  záchranka jinej než ostatní. Ale ať si to dou zkusit ty, co 

vymejšlej další papíry. Třeba jim to nepude ani s tim, s tim ….kodexem“. 

„…zvláštní? Asi jen pro záchranku“. 

V odpovědích pracovníků zdravotnické dopravní služby došlo poměrně brzy 

k teoretickému nasycení. Doporučení zvláštního etického kodexu pro záchrannou službu 

bylo většinové, často však podmíněné (Pokud etický kodex, tak zvláštní ZZS). Zajímavým 

důvodem pro zavedení etického kodexu pro ZZS byla právní forma ZZS:  „Záchranka je 

státní, tak ať má kodex. Ale my jsme většinou soukromí, my si svojeí zaměstnance ohlídáme, 

nepotřebujeme, aby nám na to shora dával někdo papír“. 

 
Rozhovory s pracovníky zdravotnické záchranné služby neprokázaly jednoznačnou 

podporu zvláštnímu etickému kodexu pro tyto zdravotní služby. V odpovědích však 

těsně převažoval názor, že zvláštní etický kodex může být prospěšný vzhledem 

k odlišnému charakteru práce a zejména podmínkám, ve kterých záchranáři pracují: 

„Do ordinace si pozvete jenom toho, koho chcete. Ale když přijedete do baráku, zkuste 

vyhodit příbuzný, abyste měli klid. A to nemluvím o tom, že ve stresu jsou všichni, my i oni. 

A jak smlouvaj! Někdy chtěj do nemocnice, když to na ní není. A někdy zase chtěj zůstat 

doma. A tak zasahujete, ale často víc vysvětlujete. A nejhorší je to, když Vás zavolaj, a chtěj 

odvést dědečka nebo babičku do nemocnice nebo třeba i do blázince. To Vám kolikrát i 

něco chtějí šoupnout nebo zase naopak řvou, jak to že babičku neodvezete, když to, podle 
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jejich „odborného“ názoru potřebuje.  V tý chvíli musíte jednat podle nějakýho mustru, furt 

stejně. A to by snad mohlo být podle toho kodexu. Ale nevim. A taky, každej člověk je jinej, a 

každej den se cítí jinak. Tak možná, že kodex by pomohl. “ 

Obdobně, i když méně expresivně, se vyjádřil jiný dotázaný z řad ZZS: 

„Když kodex, tak jiný než mají ostatní. Podmínky, kvalifikace i místo výkonu práce je jiné. A 

tak jsou jiné i problémy, které přicházejí.“ 

Podobně charakterizoval podmínky, resp. přínos zvláštního kodexu pro ZZS člen 

managementu ZZS, lékař, odborník na etickou problematiku: „specifika jsou v tom, že my 

zasahujeme většinou v přirozeném prostředí pacienta. My jsme tam na návštěvě, od nás 

čekaj, že se tam budeme přiměřeně chovat. To chování je ukázka profesionality, a ne každý 

je si schopen si tyhle věci sám uvědomit. V etickém kodexu organizace deklaruje, co je pro 

ní správná praxe. 

  Požadavek profesionality zazněl např. i u zdravotnického záchranáře: „Přístup k 

pacientovi by měl být silně profesionální v tom, že emoce v dané chvíli nebudou určovat, co 

je správné a co je špatně. A etický kodex by mohl být někdy na pomoc. 

 

3.2.7.5 VÝSLEDKY ROZHOVORŮ 

Pro vyhodnocení rozhovorů byly použity části, které byly pro výzkum vhodnosti 

etického kodexu relevantní. V některých případech se rozhovor přesunul k jiným 

tématům, např. spolehlivosti techniky, novým předpisům pro provoz a zejména k 

aktuálním tématům v době provedení rozhovoru – např. probíhajícím kontrolám ze 

strany zdravotní pojišťovny a výměně zkušeností na toto téma, finančnímu ohodnocení 

práce apod. 

Vzhledem k délce trvání výzkumu došlo v jeho průběhu k jevům, které ovlivnily 

zkoumaný jev, zejména vhodnost a potřebnost etického kodexu. 

Jedním z nich byly ekonomické podmínky české ekonomiky. V době recese, kdy 

byla vysoká míra nezaměstnanosti, bylo možné na trhu práce vybírat jednotlivé adepty 

pro povolání zdravotnické dopravy. Síto v podobě zkušební doby umožňovalo výběr 

vhodných kandidátů. Období konjunktury spojené s nedostatkem pracovníků na trhu 

práce se projevilo i v etické výchově pracovníků. Vyžadovat striktní plnění ustanovení 

etických kodexů (a pracovních povinností obecně) je daleko obtížnější v situaci, kdy 

„problémový“ zaměstnanec má možnost snadno změnit zaměstnání. („Dyť dneska dou 
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radši jezdit s kamionem“) Snaha o promítnutí etických norem do pracovních povinností 

byla zřejmá z rozhovorů zejména se zástupci managementu.  

 Provozovatelé zdravotnické dopravy jsou navíc limitováni finančními možnostmi 

ohodnocení práce, neboť úhrada výkonů zdravotnické dopravy ze strany zdravotnických 

pojišťoven je na samé hraně rentability. V rozhovorech několik dotázaných sdělilo svůj 

úmysl ukončit provoz ZDS právě z finančních důvodů. 

V průběhu rozhovorů se podařilo získat stanovisko některých profesních asociací. 

Názory sice nejsou oficiální, ale podle jednoho funkcionáře záchranářské odborné 

společnosti by bylo vhodné vytvořit zvláštní profesní etický kodex pro zdravotnické 

záchranáře, stejně jako v některých zemích zejména v anglosaské oblasti. Soukromí 

provozovatelé zdravotnické dopravní služby rovněž preferují etický kodex, nevyžadují 

však zvláštní, neboť „se jedná vždy o práci s pacientem“. 

 

3.2.7.6 ZÁVĚR KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU 

Kvalitativní výzkum provedený formou rozhovorů neprokázal jednoznačně 

podporu etických kodexů, resp. zvláštních kodexů pro pracovníky zdravotnické dopravy.  

Při hodnocení odpovědí je třeba rozdělit získané informace do několika částí: 

A. Jen malá část dotázaných řidičů dopravních zdravotnických služeb měla znalost 

problematiky etických kodexů. Velká většina z nich pokračovala v rozhovoru 

teprve po krátké informaci o formě, funkci a významu etických kodexů.  

B. Pro většinu řadových pracovníků zdravotnických dopravních služeb ((řidičů) je 

etický kodex, ať obecný či zvláštní, formálním dokumentem, který není potřebný 

pro jejich práci.  

C. Majitelé, příp. jednatelé nestátních zdravotnických dopravních služeb považují 

etický kodex za vhodný dokument, ale zejména pro práci ZDS ve velkých 

sdružených zdravotnických zařízeních, provozujících větší počet sanitních vozů.  

D. Představitelé managementu zdravotnických dopravních služeb vidí nejčastěji 

etický kodex jako vhodný instrument pro prosazování etických principů do práce 

řidičů ZDS, zejména ve formě pracovně právních dokumentů či příloh k nim. 

Takové uspořádání umožňuje vymahatelnost etických kodexů a uplatnění 

následných sankcí jako důsledek porušení příslušných ustanovení zákoníku práce, 

interních předpisů, doporučených postupů apod.  
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E. Oproti kategorii řidičů ZDS se projevila u pracovníků zdravotnické záchranné 

služby větší informovanost o etických kodexech. 

F. Zdravotničtí záchranáři uznávají význam etického kodexu pro svoji práci a kloní se 

k názoru o potřebě etického kodexu. Převládá mínění o vhodnosti zvláštního 

etického kodexu pro zdravotnického záchranáře.  

G. Vedoucí pracovníci zdravotnické záchranné služby se většinově domnívají, že 

etický kodex je vhodný (v některých odpovědích i nezbytný) pro práci ZZS. 

H. Představitelé ZZS doporučují EK pro zdravotnické záchranáře spíše jako 

deklarativní materiál než dokument s vymahatelností podle pracovně právních 

předpisů. 

I. Obecný či zvláštní etický kodex pro zdravotnickou záchrannou službu? Na základě 

provedených rozhovorů s představiteli záchranných služeb nelze jednoznačně 

rozhodnout. Přidáme-li názory pracovníků dopravy raněných a nemocných (ZDS), 

kteří mají mnohdy zkušenosti s prací zdravotnické záchranné služby, je možné 

konstatovat podporu zvláštnímu etickému kodexu. 

 
 

3.2.3 ZÁVĚR 

V první části výzkumného šetření, analýze webových stránek poskytovatelů 

zdravotnických služeb v segmentu zdravotnické dopravy, nebyla prokázána existence 

zvláštního etického kodexu pro pracovníky zdravotnických dopravních služeb a 

zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k velikosti výběrového souboru a jeho 

poměru vůči základnímu souboru (zejména v kategorii nemocnic a zdravotnických 

záchranných služeb se blíží 100%), je možné oprávněně předpokládat, že výsledky této 

části šetření jsou dostatečně reprezentativní. 

V praxi zdravotnických zařízení poskytujících komplexní zdravotnické služby 

(nemocnice) jsou zveřejňovány nejčastěji etické kodexy pacientů (Práva pacientů), 

případně profesní kodexy zdravotnických pracovníků.  

Dalším výsledkem analýzy internetových prezentací zdravotnických zařízení bylo 

zjištění, že v některých organizacích jsou zavedeny zaměstnanecké etické kodexy, které 

jsou platné pro zaměstnance, tedy i pro úsek zdravotnické dopravy. 

Ve většině organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví ČR jsou zavedeny tzv. 

protikorupční etické kodexy, vycházející z Rezortního protikorupčního programu 

Ministerstva zdravotnictví ČR. (469) 
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Dotazníkové šetření potvrdilo předchozí zjištění analýzy webových stránek: 

V České republice není ve zdravotnických zařízeních uplatňován zvláštní etický 

kodex, určený výhradně pro některý ze segmentů zdravotnické dopravy. Byly potvrzeny 

i další dílčí hypotézy:  

- Pro pracovníky zdravotnické dopravní služby je vhodný etický kodex,  

- Pro pracovníky zdravotnické dopravní služby není třeba zvláštního 

profesního etického kodexu.  

- Pro zdravotnickou záchrannou službu je vhodný zvláštní etický kodex. 

 
Kvalitativní výzkum formou rozhovorů s respondenty z řad zdravotnické dopravy 

potvrdil poznatky získané z předchozích etap výzkumného šetření. Nově pak určil 

preference jednotlivých skupin respondentů. Zatímco pro většinu pracovníků 

zdravotnických dopravních služeb, převážně řidičů, je etický kodex formálním 

dokumentem, který není důležitý pro jejich práci, v oblasti zdravotnické záchranné 

služby si pracovníci význam tohoto dokumentu uvědomují. V oblasti managementu se 

názor představitelů „malých“ dopravních služeb blíží představě řidičů, zatímco vedoucí 

pracovníci zdravotnických dopravních služeb zejména v nemocnicích považují etický 

kodex za vhodný nástroj etické výchovy pracovníků. Pokud je zaveden etický kodex nebo 

se o jeho aplikaci uvažuje, dostačuje stávající Etický kodex zdravotnického pracovníka 

nelékařských oborů. Potřebu zvláštního profesního etického kodexu vidí respondenti 

z řad ZDS i ZZS pro segment zdravotnické záchranné služby.   

 

3.3 SROVNÁVACÍ ANALÝZA ETICKÝCH KODEXŮ 

V průběhu informační přípravy předkládané práce i vlastního výzkumného šetření 

byly zjištěny v České republice etické kodexy pro zdravotnickou dopravu. S ohledem na 

možnou tvorbu bylo zpracováno srovnání dostupných etických kodexů využitelných a 

využívaných v praxi zdravotnické dopravy. 

 

3.3.1 ETICKÉ KODEXY PRO ZDRAVOTNICKOU DOPRAVU V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Pokud je v České republice ve zdravotnických zařízeních zaveden profesní etický 

kodex aplikovaný pro pracovníky zdravotnické dopravy, většinou se jedná o Etický 
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kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Dalšími využívanými etickými 

kodexy jsou EK zaměstnanců, určené vedle ostatních i pro pracovníky zdravotnické 

dopravy. 

 

3.3.1.1 ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH 

OBORŮ 

EK zdravotnického pracovníka nelékařských oborů ( (160) byl zpracován jako 

Metodické opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR. Poprvé byl zveřejněn ve 

Věstníku MZČR v červenci 2004. Vzhledem k formě metodického opatření nemá právní 

oporu pro vymahatelnost jednotlivých ustanovení, jeho dodržování je pouze v morální 

rovině. Proto neobsahuje sankční ustanovení.  

Kodex je rozdělen do několika částí, které definují etické zásady a vztah 

zdravotnického pracovníka k dalším subjektům procesu poskytování zdravotních služeb, 

resp. podle terminologie doby vzniku kodexu zdravotní péče. 

V úvodní části Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů jsou 

formulovány etické zásady, mj. úcta k životu, respekt k lidským právům, povinnost 

přístupu k práci s veškerou odbornou schopností a profesionální odpovědností.  Je 

zmíněna rovněž nutnost dodržovat mlčenlivost a vést zdravotnickou dokumentaci 

pečlivě a pravdivě. Zdravotnický pracovník je povinen neustále prohlubovat své znalosti 

o právních předpisech platných v rámci odbornosti. Důraz je kladen i zákaz preferování 

komerčních zájmů při poskytování zdravotní péče. 

V kapitole Zdravotnický pracovník a spoluobčané jsou definovány principy 

poskytování zdravotní péče jako např. respekt k individuálním hodnotám pacientů. EK 

řeší rovněž otázky poskytování informací občanům. Důležitý je rovněž vztah důvěry 

mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem. 

Část Zdravotnický pracovník a praxe je zaměřena na podmínky poskytování 

zdravotní péče a její kvalitu, odborného rozvoje zdravotnického pracovníka, jeho 

odpovědnosti a chování. 

V etickém kodexu je vyjádřen i  vztah zdravotnického pracovníka ke společnosti.  

Obsahem etického kodexu je rovněž téma zdravotnického pracovníka ke 

spolupracovníkům. 

Závěr kodexu je orientován na poměr zdravotnického pracovníka k vlastní profesi, tj. 

udržování a zvyšování prestiže profese, osobní růst a zvyšování odborné úrovně. 
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Rozsah etického kodexu jsou dvě strany A4. Celý kodex je uveden v příloze č. 4. 

 

3.3.1.2 ETICKÉ KODEXY ZAMĚSTNANCŮ 

V některých zdravotnických zařízeních v České republice jsou uplatňovány etické 

kodexy zaměstnanců. Na rozdíl od profesních EK jsou pro zaměstnance závazné, jejich 

porušení bývá mnohdy penalizováno podle ustanovení Zákoníku práce, vnitřních 

předpisů firmy či obdobných pracovně právních dokumentů. Tyto etické kodexy jsou 

určeny pro všechny zaměstnance, tedy i pro pracovníky zdravotnické dopravy. 

Etické kodexy zaměstnanců jsou platné v působnosti zaměstnavatele pro 

zdravotnické zařízení, případně pro skupinu zdravotnických zařízení sdružených do 

organizačního celku. 

Následující přehled etických kodexů zaměstnanců není vyčerpávajícím seznamem, 

spíše přehledem témat, na které jsou jednotlivé etické kodexy zaměstnanců zaměřeny. 

Odkazy na zdrojové dokumenty jsou uvedeny v textu, nejsou uvedeny v seznamu 

literatury. 

 
Etický kodex zaměstnance – Nemocnice Pardubického kraje a.s. 

Tento etický kodex je příkladem etického kodexu platného pro sdružená 

zdravotnická zařízení, v tomto případě do akciové společnosti. 

V úvodu kodexu je definován společný cíl všech zaměstnanců: „zajistit kvalitní 

léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí pro všechny“.  Přijatý 

etický kodex je pro zaměstnance mravním závazkem, „Zavazují se jednat tak, aby bylo 

dosaženo naplnění společného cíle vůči pacientům a veřejnosti, vůči jejich 

spolupracovníkům a obchodním partnerům nemocnice a tak, jak považují sami tito 

zaměstnanci za správné a vhodné, pokud by směřovalo vůči nim.“ 

Etický kodex je rozdělen do několika částí. První  - Etika a odbornost18 deklaruje 

zásadu povinnosti respektování etických kodexů v rámci zdravotnických odborností 

(např. EK ČLK, Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, EK České 

asociace sester a další), stejně jako etických kodexů pacientů. 

V části Komunikace je zdůrazněn princip ochrany a důvěrnosti informací o 

pacientech, zásady interní komunikace v rámci zdravotnického zařízení i vůči veřejnosti. 

                                                 

 

18
 Tučně jsou označeny jednotlivé body etického kodexu 
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Důraz na týmovou práci a mezilidské vztahy jsou obsahem části zaměřené na 

spolupráci. 

V kodexu je vyjádřen i Závazek společnosti vůči zaměstnancům, požadavek 

Loajality a upozornění na možný Střet zájmů.  

Zdroj: http://www.nempk.cz/eticky-kodex-zamestnance 

 

Etický kodex zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s.  

Etický kodex akciové společnosti Krajská zdravotní, sdružující pět nemocnic 

Ústeckého kraje má obdobnou strukturu jako výše uvedený kodex nemocnic 

Pardubického kraje. V preambuli jsou vyjádřeny hodnoty společnosti: „profesionalita, 

vlídnost a otevřenost vůči klientům“ a vyjádřeno úsilí o „dodržování jednotných standardů 

poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti a buduje špičková 

zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci.“ 

Kodex je rozdělen do několika částí: 

 Zaměstnanci, kteří jsou zdravotnickými pracovníky, respektují etický kodex 

své profese  

 Zaměstnanci respektují práva pacientů  (EK Práva pacientů…) 

 Zaměstnanci uplatňují prozákaznický přístup (důvěra, přístup k pacientům, 

pravidla slušného a společensky korektního chování apod., mlčenlivost) 

 Práce v týmu 

 Závazek managementu společnosti vůči zaměstnancům (mise, vize, strategie 

společnosti, kvalita systému řízení, dialog mezi zaměstnanci a vedením, kolektivní 

vyjednávání). Společnost se zavazuje „nepodporovat a netolerovat podvodné 

jednání, šíření nepravdivých informací, korupci, klientelismus, střet zájmu a 

porušování pravidel hospodářské soutěže. Nepřipouštět jakoukoliv formu 

diskriminace, přímou či nepřímou, obtěžování v jakékoli formě. Ctít svobodu 

sdružování, ochranu soukromí, kolektivní vyjednávání“  

 Závazek zaměstnanců vůči společnosti (loajalita, dobré jméno společnosti, 

mlčenlivost, zneužití informací, pravidla komunikace, přijímání pozorností). 

 Řešení případných sporů třetí osobou: „Zaměstnanci využívají ombudsmana jako 

garanta objektivity řešení interních i externích stížností, návrhů a připomínek.“ 

 
Vzhledem k zaměření této práce je vhodné zdůraznit závěr etického kodexu: 

„Zaměstnanci aktivně dbají o trvalé uplatňování zásad obsažených v tomto kodexu, 

http://www.nempk.cz/eticky-kodex-zamestnance
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nepřehlížejí jeho porušování a respektují veškeré interní směrnice směřující k jeho 

naplňování.  

Zdroj: http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/o-nas/eticky-kodex-zamestnancu-spolecnosti/ 

 
 

Etický kodex skupiny Zdravotnický holding Plzeňského kraje 

Uvedený kodex je dalším z etických kodexů skupiny nemocnic. Zaměstnanci 

považují etický kodex „ jako závazek upravující chování a jednání zaměstnanců Skupiny 

vůči pacientům a jiným klientům, spolupracovníkům, veřejnosti a všem společnostem 

Skupiny jakožto i jejich zaměstnancům. Tento kodex obsahuje soubor pravidel, hodnot a 

principů, které Skupina považuje za stěžejní a díky kterým chce dosahovat svého 

základního cíle - vytvoření stabilní a dobře fungující sítě regionálních nemocnic 

poskytujících kvalitní zdravotní péči v příjemném a bezpečném prostředí. Body tohoto 

kodexu nevyčerpávají všechny eticky závažné vztahy a situace.“  

Etický kodex je souborem závazků: 

 Závazek zaměstnanců vůči pacientům a veřejnosti (kvalita práce, způsob 

jednání, mlčenlivost). V kodexu jsou přímo uvedeny etické principy poskytování 

zdravotní péče: „S pacienty jednají ve smyslu čtyř principů lékařské etiky (neškození, 

dobřečinění, autonomie, spravedlnost).“  

 Závazek zaměstnanců vůči společnostem skupiny (loajalita, snah o dobré jméno 

společnosti, jednání na základě úcty principů lékařské etiky. Aktuální je závazek 

vzájemnéh respektu společností Skupiny při jednání na trhu práce, tj. neprovádět 

aktivní nábor „nedostatkových“ pracovníků  v rámci  Holdingu a.s.  

 Závazek zaměstnanců vůči spolupracovníkům a nemocnici  (mezilidské vztahy, 

vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, týmová spolupráce, soulad výkonu práce a 

kompetencí). 

 Závazek vedoucích pracovníků vůči zaměstnancům. Vedle formulace  poslání a vize 

společnosti se vedoucí pracovníci zavazují mj. vytvářet podmínky pro výkon práce 

zaměstnanců, zavádět systémy zvyšování kvality a respektovat názory zaměstnanců. 

 Etický kodex je prohlášením o dodržování etických norem např. profesních etických 

kodexů a etických kodexů pacientů. 

Zdroj: http://www.stonem.cz/datab/2014202416-stodska-nemocnice.pdf 

 

 

 

 

http://www.kzcr.eu/cz/kz/o-spolecnosti/o-nas/eticky-kodex-zamestnancu-spolecnosti/
http://www.stonem.cz/datab/2014202416-stodska-nemocnice.pdf
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Etický kodex Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 

Etický kodex Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi je „souborem morálních 

pravidel zpřesňujících a doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Kodex je doporučením 

pro všechny zaměstnance nemocnice“.  Kodex je uspořádán obdobně jako výše uvedené: 

 Etika a odbornost (etické profesní kodexy) 

 Loajalita 

 Střet zájmů 

 Spolupráce. 

Zdroj: http://klaudianovanemocnice.cz/eticky-kodex-zamestnance-nemocnice/ms-1059/p1=1059 

 
 

Etický kodex zaměstnance Nemocnice Náchod 

„Etický kodex je morálním závazkem k zodpovědnosti, respektování lidských práv a 

profesionálnímu chování“. Kodex je příkladem doplnění pracovně právní dokumentace 

s možnými sankcemi: „Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců 

uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní nedodržování je posuzováno jako 

porušení pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.“ 

Jednotlivé kapitoly kodexu se věnují konkrétním tématům: 

 Komunikace 

 Povinnost mlčenlivosti 

 Střet zájmů 

 Organizační kultura 

 Dary a jiné nabídky 

Za pozornost stojí úprava střetu zájmů pro externí zaměstnance: „Externí 

zaměstnanec nesmí vyvíjet jakékoli aktivity, které přímo nebo nepřímo znamenají 

propagaci nebo reklamu jeho osoby či soukromé praxe a které jsou ve svých důsledcích 

cíleně zaměřeny na rozšíření klientely.“ 

Zdroj: http://www.nemocnicenachod.cz/pro-pacienty-klienty/eticky-kodex-zamestnance 

 
 

Etický kodex zaměstnance Městské nemocnice Dvůr Králové  nad Labem 

Tento etický kodex je potvrzením zjištěné skutečnosti, že etické kodexy jsou 

aplikovány nejen ve zdravotnických zařízeních s několika tisíci zaměstnanci, ale i 

v regionálních zdravotnických zařízeních s počtem zaměstnanců daleko menším. EK je 

zároveň jedním z EK, které nejsou pracovně právním předpisem, což je přímo 

http://klaudianovanemocnice.cz/eticky-kodex-zamestnance-nemocnice/ms-1059/p1=1059
http://www.nemocnicenachod.cz/pro-pacienty-klienty/eticky-kodex-zamestnance
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deklarováno v textu dokumentu, je však pro zaměstnance závazný a při porušení může 

přinést závažné následky. Rysem tohoto EK je poměrně podrobné členění problematiky. 

Struktura EK je rozpracována detailně, charakterizuje: 

 Účel („etický kodex stanovuje morální požadavky na chování všech pracovníků, 

není právním předpisem, ale je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné 

právní předpisy) 

 Závaznost „Porušení etického kodexu zaměstnancem je vnímáno a řešeno jako 

porušení pracovní kázně. Další postup je určen dle závažnosti porušení, s cílem 

prevence dalšího nežádoucího chování zaměstnance.“ 

 Etika a odbornost (respekt k profesním etickým kodexům) 

Etika ve vztahu k pacientům/klientům („poskytovat vysoce kvalifikovanou 

zdravotní péčí pacientům, jejichž potřeby a zájmy jsou vždy na prvním místě“). 

V kodexu je jasně vyjádřen zákaz diskriminace pacientů: „Zaměstnanci respektují 

jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či 

barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.“  Důraz je kladen i na 

dodržování práv pacientů (EK pacientů) a rovnocenný vztah pacienta a 

zdravotnického pracovníka. 

 Etika ve vztahu ke spolupracovníkům. Za pozornost stojí konkrétní 

vyjádření k problematice diskriminace zaměstnanců: „Zaměstnanec je povinen 

vyvarovat se diskriminace, obtěžování a projevů chování vykazujícím rysy fyzického nebo 

psychického násilí. Vedoucí zaměstnanci uplatňují zásadu rovných příležitostí žen a 

mužů a nediskriminačních přístupů na základě etnického původu zaměstnanců 

organizace“.  

 Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli (loajalita, střet zájmů: „Zaměstnanec se 

vyvaruje střetu svého soukromého zájmu a závazků ze svého postavení v zaměstnání, 

především neposkytne zvláštní zacházení či výhody svým blízkým a dalším osobám, k 

nimž jej váže jakýkoliv osobní vztah nebo zájem, pokud takové zacházení či výhody nelze 

po právu poskytnout i jiným, a jedná vždy v nejlepším zájmu nemocnice“). Etický kodex 

zmiňuje v tomto odstavci i otázku využívání personálních a finančních zdrojů a 

zodpovědného využívání duševního, hmotného a elektronického majetku 

organizace. EK obsahuje rovněž apel na dodržování zásad slušného chování: 

„Zaměstnanec si je vědom faktu, že jeho chování na pracovišti i mimo něj reprezentuje 
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nemocnici, proto postupuje v souladu se zákony, nepsanými pravidly společenské etikety a 

občanské slušnosti.“ 

 Etické zásady managementu MNDK vůči zaměstnancům (vize, poslání, 

zvyšování kvality poskytované péče, odborný rozvoj zaměstnanců) 

 Etika, citlivé údaje, komunikace. V této části je možné konstatovat, že uvaděné 

kodexy se podstatně neliší, ať obsahově, či z hlediska formulace. 

 Dary a jiné nabídky. Zde jsou přímo vymezeny situace, ve kterých může dojít 

nejen k etickému, ale i pracovně právnímu konfliktu. Vzhledem k aktuálnosti 

problému a konkrétnímu způsobu zpracování je uvedena úplná citace příslušného 

článku EK: „Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy ani žádná jiná 

zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho rozhodování, narušit profesionální přístup, anebo 

které by bylo možné považovat za odměnu za práci, která je jeho pracovní náplní.  

Povinností zaměstnance je vždy odmítnout dary vyšší hodnoty a veškeré finanční prostředky 

v jakékoliv výši a měně. Zaměstnanec se nesmí v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti 

dostat do postavení, které ho zavazuje oplatit prokázanou laskavost anebo se dostat do 

nepatřičného vlivu jiných osob.  

Dary, které jsou považovány za součást společenského bontonu (květiny, suvenýry, drobné 

předměty apod.) a jsou poskytovány v rámci pracovního jednání, nejsou vnímány jako 

úplatek. Pokud má zaměstnanec pochybnosti o daru, konzultuje tuto věc s nadřízeným.“.  

 Organizační kultura (vymezení organizační kultury, obsahové i formální) 

 Prostředí. V této části EK věnována pozornost nejen bezpečnostním otázkám ale 

např. i oblečení zdravotnických pracovníků: „Zaměstnanec dodržuje všechna 

bezpečnostní pravidla, dbá o bezpečné a čisté prostředí pro sebe i své okolí.  Dbá na to, aby 

byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní k jím vykonávané profesi a odpovídá 

požadavkům organizace“. 

Zdroj: http://www.mndk.cz/sites/default/files/book/files/eticky_kodex_zamestnance_mndk.pdf 

 
 

Etický kodex zaměstnance nemocnice Šumperk 

Etický kodex může být zpracován i v jednoduché formě. Příkladem je EK 

nemocnice Šumperk, který má dvě části: Obecné zásady a Zásady vztahu k pacientovi 

a jeho blízkým. První část je zaměřena zejména na otázky komunikace, reprezentace 

společnosti. Součástí kodexu je i závazek k „oznamovací povinnosti“ v případě porušení 

ustanovení kodexu: „Nenechám se ovlivnit, zájmy jedince nikdy nestavím nad zájmy 

pacienta nebo své společnosti a neprodleně představenstvu společnosti oznámím jednání, 

které je v rozporu s touto zásadou“. Druhá část kodexu upravuje zásady chování 

http://www.mndk.cz/sites/default/files/book/files/eticky_kodex_zamestnance_mndk.pdf
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pracovníků vůči pacientovi, mlčenlivosti a ústrojové kázně. Pravidla chování jsou 

rozpracována detailně (např. – „Představím se, zajímám se o spokojenost pacienta, 

nenechávám pacienta zbytečně čekat apod“).  

 
 

Etický kodex pracovníků Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví 

V tomto kodexu je kromě zásad obvykle uváděných uveden i závazek 

managementu spravedlivě odměňovat práci zaměstnanců. 

Zdroj: https://www.ldn-rybitvi.cz/o-lecebne/eticky-kodex/ 

 
 

Etický kodex Nemocnice Vsetín 

Z hlediska formy nemusí etický kodex být vždy zpracován jako výčet pokynů či 

příkazů. Vsetínská nemocnice vyhlašuje své priority v etické oblasti oznamovací formou: 

„jsme ČESTNÍ, preferujeme LIDSKOST, ctíme LOAJALITU, odmítáme KORUPCI, budujeme 

UČÍCÍ SE ORGANIZACI, důležitá je POKORA. Tímto způsobem je možné sdělit 

zaměstnancům i veřejnosti etické principy práce nemocnice. 

Zdroj: http://nemocnice-vs.cz/zakladni-informace/eticky-kodex/ 

 
 

Etický kodex Nemocnice Pelhřimov 

Kodex je  příkladem  detailního rozpracování situací, které mohou při poskytování 

zdravotních služeb nastat, např.:„zaměstnanci nesmí znevažovat profesionální dovednosti, 

znalosti, poskytované služby a přístup  lékařů,  sester a  jiných  zaměstnanců, ani  používat 

ponižujících výrazů o jejich osobách,  komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních 

zaměstnanců v přítomnosti pacientů a dalších osob“. V kodexu je rovněž uvedeno, jakým 

způsobem bude postupováno při případném porušení etického kodexu: „Zásady 

obsažené v tomto Etickém kodexu považuje nemocnice za důležité, a proto jejich 

porušení bude řešeno Etickou komisí Nemocnice Pelhřimov.“ 

Zdroj: http://www.hospital-pe.cz/?page_id=1192 

 
 

Etický kodex Nemocnice Trutnov 

„Pro zlepšení organizační kultury a komunikace mezi zaměstnanci je využívána 

nástěnka v rámci zavedeného nemocničního informačního systému. Zaměstnanec do ní 

vkládá své příspěvky za podmínek dodržení základních etických pravidel, zmíněných 

https://www.ldn-rybitvi.cz/o-lecebne/eticky-kodex/
http://nemocnice-vs.cz/zakladni-informace/eticky-kodex/
http://www.hospital-pe.cz/?page_id=1192


189 

 

v tomto kodexu.“ Tímto způsobem řeší etický kodex otázku organizační kultury a 

komunikace mezi zaměstnanci.  

Zdroj: http://www.nemtru.cz/pro-pacienty-klienty/etika  

 

Na několika příkladech byly uvedeny modelové varianty obsahu etického kodexu. 

V tabulkové formě je uveden výčet témat, které se ve veřejně dostupných etických 

kodexech zdravotnických zařízení, provozujících také zdravotnickou dopravu (viz. Tab. 

č. 7). Témata se v některých případech překrývají, jindy zase jsou slučována. Přesto však 

materiál by měl poskytnout orientační přehled o tématech, která jsou v etických 

kodexech zpracována. Zařazení témat jednotlivými zpracovateli hovoří i o tom, jaké 

etické (a někdy i organizační, finanční, bezpečnostní, pracovní apod.) otázky považuje 

zdravotnické zařízení za důležitá a hodná řešení. 

Z hlediska rozsahu se etické kodexy zahrnuté do analýzy pohybovaly v rozmezí 1-3 

strany A4. 
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Tab. č. 7  Témata zařazená do Etických kodexů zaměstnance ve zdravotnických zařízeních 

poskytujících komplexní zdravotnické služby (nemocnice) N=18 

Témata zpracovaná v etických kodexech zaměstnanců zdravotnických zařízení (nemocnic) Četnost

Loajalita 12

Mlčenlivost, citlivé údaje 12

Týmová práce 11

Pravidla chování, slušné chování 10

Zákaz diskriminace pacientů z důvodu věku, pohlaví, národnosti, víry, politického přesvědčení a sociálního postavení 10

Dodržování profesních etických kodexů 9

Dodržování etických kodexů pacientů 8

Diskrétnost při hodnocení práce jiných zdravotnických odborníků 8

Vztah managementu (zaměstnavatele) k zaměstnancům 8

Zákaz diskriminace zaměstnanců z důvodu věku, pohlaví, národnosti, víry, polit. přesvědčení a sociálního postavení 8

Kvalita, zvyšování kvality poskytování zdravotní péče 8

Střet zájmů 8

Reprezentace ZZ vůči veřejnosti (chování zaměstnance) 8

Bezpečnost 7

Prostředí 7

Účel (preambule) 7

Management respektuje názory zaměstnanců 6

Formulace vize, poslání 6

Vztah ka pacientům/klientům 6

Vztah ke spolupracovníkům, předávání zkušeností 6

Dodržování zákonů, Listiny základních práv a svobod apod. 6

Právo pacientů na informace 5

Ústroj 5

Etický kodex součást prac. dokumentace (postih-porušení) 5

Odmítnutí korupce 5

Povinnost zaměstnanců zvyšovat svoji odbornou úroveň 5

Důstojnost 5

Efektivní a hospodárné využívání majetku zaměstnavatele 4

Komunikace 4

Závaznost 4

Odborný růst, kariéra 3

Vyjadřování zdravotnického zařízení vůči veřejnosti (určená osoba) 3

Vzájemný respekt zaměstnanců na všech stupních a odbornostech 3

Oznamovací povinnost při porušení ustanovení etického kodexu 3

Dary 3

Organizační kultura 2

Reprezentace ZZ vůči veřejnosti (logo, slogan apod.) 2

Vztahy mezi zaměstnanci 2

Diskrétnost a soukromí 2

Zákonnost 2

Etické principy komunikace 1

Lege artis 1

Odbornost 1

Pečlivost a pravdivost vedení zdravotnické dokumentace 1

Přístup ke změnám 1

Soulad vykonávaných činností a kompetencí 1

Spravedlivé odměňování 1

Soucit 1

Úcta k tradicím 1
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3.3.2 ETICKÉ KODEXY PRO ZDRAVOTNICKOU DOPRAVU V ZAHRANIČÍ 

Slovensko 

Pro činnost nelékařských pracovníků záchranných zdravotnických služeb je 

k dispozici Etický kodex zdravotnického záchranáře (Etický kódex záchranára) (366). 

V úvodu textu jsou charakterizovány základní cíle a hodnoty profese. Při výkonu 

povolání se zdravotnický záchranář řídí základní etickými principy:  

   „  -  úcta k člověku a respekt k lidskému životu 
- autonomie 
- konat dobro 
- neškodit 
- zachovat mlčenlivost 
- pravdomluvnost, spolehlivost a spravedlnost v jednání vůči lidem.“ 
 
Další ustanovení jsou obdobná jako ustanovení profesních kodexů v České 

republice (EK nelékařských pracovníků zdravotnických oborů). Rozsah kodexu je jedna 

strana A4. Garantem je profesní organizace – Slovenská komora zdravotnických 

záchranářů.  

Na rozdíl od situace v České republice, je Etický kodex zdravotnických pracovníků  

dán legislativním předpisem (69). Kodex je přílohou zákona č. 578/2004 Zb. Z. O 

poskytovaní zdravotní péče (69). Kodex je závazný pro zdravotnické pracovníky, kteří 

jsou vyjmenováni v Zákonu č. 576/2004 Z.z., o poskytovatelech zdravotní péče (367). 

Zatímco zdravotničtí záchranáři jsou v v zákonu uvedeni, řidič dopravy nemocných a 

raněných (ZDS) v ustanoveních chybí (zákon č. 578/2004 však dopravu osoby do 

zdravotnického zařízení za účelem poskytnutí zdravotní péče v §10 uvádí). Je tedy 

otázkou, zda se v případě řidiče ZDS jedná o zdravotnického pracovníka. 

Etický kodex zdravotnických pracovníků je rozdělen do několika částí. V preambuli 

je uvedeno poslání: „vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, statečně, s hlubokým 

lidským vztah k člověku, v souladu s právními předpisy, dostupnými poznatky lékařských 

věd a biomedicíny a s přihlédnutím na technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení, 

ve kterém poskytuje zdravotní péči“. Dále jsou charakterizovány všeobecné povinnosti 

(profesionální péče o zdraví, ochrana a podporování zdraví, předcházení chorobám, 

zákaz diskriminace, soulad s legislativou apod.). Součástí kodexu jsou i podmínky 

výkonu zdravotnického pracovníka (kompetence, preskripce léků, vzdělávání a odborný 

růst, zákaz eutanázie, ochrana zdravotnické dokumentace, zákaz používání nekalých 

praktik vedoucích ke zvýšení počtu pacientů). Kodex popisuje i zásady vztahu 

zdravotnického pracovníka k pacientovi (důstojnost pacienta, korektní přístup, poučení 
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o léčbě, informovaný souhlas, mlčenlivost). V kodexu jsou vyjádřeny rovněž zásady 

vztahu zdravotnických pracovníků navzájem (uznávání jednotlivých profesí 19 , 

spolupráce, vyloučení cizí osoby při vyšetření. Zdravotnický pracovník nesmí 

podporovat činnost jiné nezdravotnické osoby, kterou je oprávněn vykonávat pouze 

zdravotnický pracovník). 

 
Spojené státy americké 

Většina záchranných služeb ve Spojených státech amerických používá etický kodex 

Národní asociace zdravotnických záchranářů (National Association of Emergency 

Medical Technicians – NAEMT).  Vzhledem k rozšířenosti kodexu a jeho významu je v 

práci uveden celý text: 

 „Zdravotnický záchranář se zavazuje  

  Zachovat život, zmírnit utrpení, podporovat zdraví, neškodit a podporovat kvalitu a 
rovnou dostupnost přednemocniční péče.  

  Poskytovat služby založené na lidských potřebách, soucitu a respektu k lidské 
důstojnosti, neomezené na základě národnosti, rasy, věrnosti, barvy nebo postavení;  
nehodnotit žádost pacienta o zásah, a nedopustit vliv sociálně ekonomického stavu 
pacienta na chování nebo poskytovanou péči.  

  Nepoužívat odborné znalosti a dovednosti v žádném podniku, který by poškozoval 
veřejný blahobyt.  

  Respektovat a zachovávat důvěrnost veškerých informací důvěrné povahy získaných v 
průběhu profesionální služby, pokud zákon neukládá jejich šíření.  

  Používat sociální média zodpovědným a profesionálním způsobem, který 
nediskriminuje nebo nezpochybňuje organizaci zdravotnických záchranářů, 
spolupracovníky, jiné zdravotnické pracovníky, pacienty, jednotlivce nebo celou 
komunitu.  

  Zachovat odbornou způsobilost a snažit se vždy o klinickou dokonalost při 
poskytování péče o pacienty.  

  Převzít odpovědnost za dodržování standardů odborné praxe a vzdělávání.  

  Převzít zodpovědnost za individuální profesionální jednání a úsudek, znát a 
dodržovat zákony, které ovlivňují praxi EMS.  

  Uvědomovat si a podílet se na záležitostech legislativy a regulace ovlivňující 
zdravotnické záchranáře.  

                                                 

 

19
 Ustanovení o „vzájemném uznávání jednotlivých zdravotnických profesí“  je zvlášť významné pro 

praxi zdravotnické dopravní služby. Mělo by být respektováno nejenom na základě ustanovení kodexu, ale 

obecně. Praxe je však odlišná, řidič sanitního vozu (na rozdíl od zdravotnického záchranáře) stojí 

v hierarchii zdravotnických odborností velice nízko. 
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  Spolupracovat se spolupracujícími zdravotnickými záchranáři a dalšími 
zdravotnickými pracovníky v zájmu našich pacientů.  

  Odmítnout účast na neetických postupech a převzít zodpovědnost za to, že řádně a 
profesionálně odhalí nekompetenci nebo neetické chování jiných osob příslušnému 
orgánu. (362) 

Etický kodex, přijatý v roce 1978, je základem etických dokumentů většiny 

zdravotnických záchranných služeb ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že mnohé 

záchranné služby poskytují současně i tzv. „převozové služby“, etický kodex platí i pro 

ně. Etický kodex, případně jeho modifikace je používán např. i hasičských jednotkách, 

které jsou v USA jedním z poskytovatelů záchranné služby.  

Etické zásady zdravotnického záchranáře, včetně přísahy, jsou zpracovány na 

jedné straně A4. 

Etický kodex NAEMT  je doplněn přísahou (368). Navazuje tak na historickou 

tradici, kdy právě přísahy, sliby apod. byly psaným či nepsaným vyjádřením etických 

principů v práci pomáhajících profesí. 

Zvláštní profesní etický kodex pro zdravotnickou dopravní službu (doprava 

raněných a nemocných) nebyl nalezen.  

 

Velká Británie 

Národní zdravotní služba (National Health Service NHS) je veřejně financovaným 

zdravotní systém, který mj. zajišťuje i služby zdravotnické dopravy, tj. zdravotnickou 

záchrannou službu i zdravotnickou dopravní službu (PTS Patient Transport Service). 

V organizaci je aplikován etický kodex, který je nazýván Kodex chování (Code of 

Conduct).  V každá zemi Spojeného království Velké Británie a Severního Irska má NHS 

svůj individuální kodex, základní principy jsou však obdobné. 

Kodexy chování NHS pro dopravní služby jsou rozsáhlými dokumenty (až 30 stran 

A4), ve kterých jsou detailně rozpracovány jednotlivé zásady.  

Kodex chování pro záchrannou službu ve Skotsku obsahuje např. „klíčové principy“ 

Kodexu chování:  

 Povinnosti (dodržování zákona, jednání v souladu se zájmy NHS) 

 Obětavost Čestnost 

 Objektivita 

 Odpovědnost 

 Otevřenost 

 Poctivost 
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 Jít příkladem 

 Respekt k ostatním zdravotnickým pracovníkům, pacientům, vedení. 

Dále jsou rozpracovány zásady mlčenlivosti, přijímání darů a pozorností, 

zneužívání materiálního i duševního vlastnictví zaměstnavatele.  

Část Kodexu chování je zaměřena na vedoucí pracovníky.  Velice detailně jsou 

zpracovány otázky střetu zájmů. Jsou definovány oblasti, které vyžadují „prohlášení“, 

např. „přiznání“ majetku, finančních a nefinančních zájmů apod. (369).   

V Kodexu chování pro Národní zdravotní službu Severovýchodní oblasti jsou 

popsány principy a metody pro poskytování služeb. Detailně jsou definovány zásady a 

postupy např. pro  

 oblast náboru a zaměstnání,  

 politiky v oblasti lidských práv 

 poskytování služeb a dokumentace (boj proti korupci, ochrana zdraví, bezpečnost, 

standardy obchodního chování včetně darů, pravidla stížností, svobody projevu, 

oznámení - whistleblowing)   

 ochranu dat.  (370)  

 

Austrálie 

Podobně rozsáhlé dokumenty jsou Kodexy chování, využívané v jednotlivých 

státech Austrálie. Zdravotnické záchranné služby a většina zdravotnických dopravních 

služeb jsou zřizovány státem, na jejich zaměstnance jsou kladeny stejné nároky (i etické) 

jako na ostatní státní zaměstnance. 

Kodex chování Záchranné služby Nového Jižního Walesu (NSW) je zpracován velice 

podrobně. Přestože kodex „nemůže pokrýt každou situaci, která může na pracovišti 

vzniknout a nenahrazuje potřebu zdravého rozumu, jak se mají chovat zaměstnanci“, je 

velice užitečným nástrojem rozvoje organizační kultury. Tento kodex je možné 

považovat za určitý vzor pro případné zpracování dalších etických kodexů, proto je mu 

v analýze věnována detailní pozornost (371).  

Úvod kodexu tvoří seznámení s účelem Kodexu chování: „Kodex chování společnosti 

stanoví standardy etického a profesního chování, které jsou  požadované od všech, kteří 

pracují v Ambulance Service NSW. Záměrem kodexu je poskytnout rámec pro podporu 

každodenního chování a rozhodování.“ Je vymezen okruh osob, pro které je kodex 

závazný (Všichni zaměstnanci, dodavatelé, dobrovolníci, studenti, výzkumní pracovníci a 

osoby vykonávající nebo  poskytující školení nebo vzdělávání).  
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Za implementaci kodexu a výklad jsou odpovědní vedoucí pracovníci, všichni 

zaměstnanci, dodavatelé, studenti apod. musí potvrdit při zahájení práce svým podpisem 

seznámení s kodexem.  

Porušení kodexu je posuzováno individuálně. Povinností manažerů je řešit 

okamžitě případné porušení kodexu „spravedlivým a rozumným způsobem“ V EK jsou 

uvedeny i způsoby řešení. Důsledkem pro zaměstnance může být: 

 • „poradenství;  

 • plány na zlepšení výkonnosti;  

 • formální disciplinární opatření;  

  • postoupení policii v případech podezření na možnou trestnou činnost;  

 • postoupení k jiným vládním agenturám, jako je Nezávislá komise proti korupci;   

 • Ukončení pracovního poměru.“  

Zaměstnanci by měli hlásit jakékoli porušení nebo obavy z porušení kodexu 

nadřízenému pracovníkovi. Důležitou součástí kodexu je prohlášení společnosti NSW 

Health, kterým se zavazuje chránit osoby, které by informovaly o porušení kodexu.  

Kodex rovněž definuje základní hodnoty organizace: „spolupráce, otevřenost, 

respekt.“  Tyto zásady jsou dále podrobně rozpracovány (např. pod pojmem respekt 

rozumí kodex právo pacientů na důstojné zacházení, soucit a respekt, nulovou toleranci 

k šikaně, odpovědnost za pracovní výkon apod.) 

Zaměstnanci jsou povinni  

 pečovat o pracovní prostředí (vztahy mezi zaměstnanci, zákaz diskriminace, 

šikany),  

 dodržovat čestnost a bezúhonnost (předcházení konfliktům, dary, pozornosti, 

úplatky – jmenovitě „levné dary nabízené jako výraz vděčnosti, jako je čokoláda, 

květiny lze od pacienta přijmout“),  

 jednat profesionálně a eticky (drogy a alkohol během práce, vhodné oblečení, 

neopouštět pracoviště, střet zájmů, dodržování pracovních pokynů, zachovávat 

postupy, jednat tak, aby nevznikla újma na dobrém jménu zaměstnavatele, plnit 

své úkoly politicky neutrálním způsobem, oznámit porušení kodexu, podezření 

korupce), 

 používat zdroje zaměstnavatele efektivně, legálně (využívání pracovních 

prostředků 

 zachovávat mlčenlivost a bezpečnost (citlivé informace, osobní záznamy apod.). 

 zachovávat profesionální vztahy s klienty a pacienty.“ 



196 

 

Závěr kodexu tvoří vzorové prohlášení o seznámení s kodexem: „Přečetl jsem výše 

uvedený etický kodex, rozuměl jsem mu a souhlasím s dodržováním jeho ustanovení po 

celou dobu práce ve společnosti NSW Health. Podpisem tohoto kodexu uznávám svůj 

závazek dosáhnout nejlepších výsledků pro pacienty  a hrát svou roli při zajišťování 

bezpečného pracovního prostředí.“   

Na stejných principech jsou postaveny i kodexy chování (etické kodexy) v dalších 

státech Australského svazu.  

V práci zdravotnického záchranáře v Austrálii je uplatňován i profesní etický kodex 

vypracovaný Asociací zdravotnických záchranářů (Paramedics Australasia). Hlavními 

zásadami práce ZZ jsou:  

 integrita (upřímnost a důvěryhodnost) 

 respekt k pacientům (jednání a poskytování péče na nejvyšší profesionální úrovni) 

 odpovědnost (osobní odpovědnost za profesionální rozhodování) 

 kompetence (udržování a zvyšování odborné kvalifikace a zdatnosti) 

 souhlas s péčí o pacienty (v případech, kdy je to možné si ZZ vyžádají informovaný 

souhlas s poskytováním péče) 

 důvěrnost (mlčenlivost, zákaz zveřejňování získaných informací) 

 výzkum (členové asociace se podílejí na výzkumu v oblasti systémů 

přednemocniční neodkladné péče) 

 etický přehled (pravidelný etický přezkum poskytovaných činností v systému 

přednemocniční neodkladné péče) (363).  

 

Kanada 

V Kanadě je pro práci zdravotnických záchranářů využíván profesní kodex 

Asociace zdravotnických záchranářů. Etický kodex je krátký, výstižně postihující 

základní odborné i etické principy práce zdravotnického záchranáře: 

 Zachovat život, zmírnit bolest a utrpení a podpořit zdraví.  

 Zajistit péči založenou na potřebách člověka s respektem k lidské důstojnosti, bez 

ohledu na národnost, rasu, vyznání, barvu, postavení, pohlaví, náboženství, sexuální 

orientaci, typ nemoci nebo duševní nebo tělesné postižení.  

 Bezpodmínečně chránit a udržovat pacientovu bezpečnost, důstojnost a soukromí.  

 Zachovávat a chránit důvěrnost jakýchkoli informací, ať už lékařských nebo 

osobních, získaných prostřednictvím profesionálního kontaktu s pacientem, s 

výjimkou případů, kdy je zveřejnění takových informací nezbytné pro léčbu pacienta 
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a bezpečnost jiných zdravotnických pracovníků nebo je vyžadováno 

zaměstnavatelem nebo zákonem. 

 Nepoužívejte odborné znalosti, dovednosti, vybavení nebo léčiva v žádném podniku, 

který by poškodil profesi.  

 Podporovat důvěru veřejnosti prostřednictvím vysokých standardů odborné praxe, 

chování, způsobilosti a vzhledu. (372).   

Zvláštní etický kodex pro zdravotnické dopravní služby nebyl zjištěn. 

 

Německo 

Poskytovatelé zdravotnických záchranných služeb v Německu navazují na tradice 

etických hodnot pomoci bližnímu, na kterých byly jejich služby postaveny (Maltézští 

rytíři, Červený kříž, Asociace samaritánů). 

V praxi jsou používány etické kodexy následnických organizací (např. od r. 1952 

Johaniter Unfall Hilfe), i etické kodexy požárních sborů, které v Německu poskytují 

služby přednemocniční neodkladné péče, v některých případech i převozy nemocných a 

zraněných. 

 

Itálie 

V Itálii je zdravotnická záchranná služba a zdravotnická dopravní služba 

organizována s využitím více subjektů, dobrovolnických, státních, regionálních, příp. i 

soukromých. 

Jedním z nich je Červený kříž, který ve své činnosti uplatňuje Etický kodex. Jeho 

cílem je „standardizovat chování členů a zaměstnanců při uplatňování základních zásad a 

hodnot Mezinárodního hnutí Červeného kříže“ (373).  

Jednání členů organizace je založeno na základních principech a zásadách hnutí ČK: 

poctivosti, spravedlnosti, objektivnosti, rovného zacházení, transparentnosti, 

předcházení střetu zájmů a boje proti korupci. Vzhledem k charakteru organizace, kde 

pracují jak dobrovolníci, tak zaměstnanci, je v kodexu vyjádřen mj. i požadavek 

spolupráce mezi oběma kategoriemi členů italského ČK.  

Součástí kodexu jsou i disciplinární opatření při porušení ustanovení EK: verbální 

upozornění, písemné varování, dočasné pozastavení členství na dobu nejvýše šesti 

měsíců, vyloučení.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly nalezeny relevantní dokumenty, vztahující se 

k problematice profesních etických kodexů pro pracovníky zdravotnické dopravní 

služby, není v práci uvedeno přímé srovnání, příp. diskuse s nalezenými fakty. Proto jsou 

v práci uvedeny pouze stručné informace o obsahu alternativních etických kodexů 

v České republice i v zahraničí. 

Předložený přehled etických kodexů vybraných zemí může být inspirací pro 

případné vytvoření zejména profesních etických kodexů, které pro profese zdravotnické 

dopravy zatím v České republice neexistují. 
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4  CELKOVÝ  ZÁVĚR 

Etický rozměr činností vykonávaných v procesu zdravotnické dopravy vyžaduje 

více či méně formalizované stanovení pravidel pro  jejich poskytování.. Dokladem toho je 

letmý pohled do historie zdravotnické dopravy, kde je možné nalézt etické principy 

vyjádřené ve slibech, přísahách řeholích a dalších psaných či nepsaných dokumentech 

pro pracovníky poskytujících od nepaměti pomoc bližním. Formou takové pomoci může 

být převoz nemocného do místa pomoci (dnešní zdravotnická dopravní služba) nebo 

pomoc na místě a následný převoz pacienta do místa další specializované zdravotní péče 

(zdravotnické záchranné služby).   

V části textu o historii zdravotnické dopravy byla plně potvrzena teze o etických 

předpokladech pro výkon funkcí zdravotnické dopravy. Za předchůdce etických kodexů 

je možné považovat přísahy, sliby, řehole, statuty, instrukce, doporučení a obdobné 

dokumenty obsahující etické principy pomoci bližním, pomoci slabým a potřebným, 

kolegiality, úcty, čestnosti, ctnostného života apod. 

V teoretické části předložené práce byly popsány rozdíly v etické výchově 

pracovníků zdravotnické dopravy.  Byly prezentovány  kvantitavní i kvalitativní rozdíly 

ve vzdělávání pracovníků zdravotnických dopravních a záchranných zdravotnických 

služeb. Porovnával jsem obsahy týkající se etiky i hodinovou dotaci vzdělávání v etice 

nejen v ČR, ale i v porovnání s některými vybranými zeměmi.  Perspektivně by bylo 

vhodné zjištěné skutečnosti promítnout do etické přípravy pracovníků zdravotnické 

dopravy v České republice.  

Vlastní výzkumné šetření prokázalo prostřednictvím analýzy webových stránek 

zdravotnických zařízení poskytujících služby zdravotnické dopravy, že v současné době 

neexistuje žádný veřejně přístupný profesní etický kodex  týkající se uvedených profesí. 

Funkci zvláštního profesního etického kodexu pro pracovníky zdravotnických 

dopravních služeb nahrazuje obecný profesní etický kodex zdravotnického pracovníka 

nelékařských oborů. Na webových stránkách nemocnic zřízených ministerstvy 

zdravotnictví či obrany se objevuje téměř ve všech případech některý z etických kodexů, 

na druhé straně v nemocnicích soukromých se vyskytují etické kodexy v menší míře. Vliv 

právní formy na přítomnost etického kodexu ale  prokázána nebyla. 

Zavedení etického kodexu ve zdravotnickém zařízení je ovlivněno jeho velikostí (z 

hlediska počtu zaměstnanců). 
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Nejčastěji  zveřejňovanými etickými kodexy v českých zdravotnických zařízeních 

jsou Etický kodex České lékařské komory, Etický kodex sester a Etický kodex 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. V kategorii etických kodexů pacientů 

lze nejčastěji nalézt etický kodex Práva pacientů. 

Druhá část výzkumu, tedy dotazníkové šetření, potvrdila základní hypotézu, 

formulovanou  po analýze webových stránek: „V České republice není ve zdravotnických 

zařízeních uplatňován veřejně přístupný etický kodex, určený výhradně pro některý ze 

segmentů zdravotnické dopravy“. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na otázku 

vhodnosti/potřebnosti etického kodexu, resp. zvláštního etického kodexu pro 

zdravotnickou dopravu. Výsledkem šetření je závěr, že pro zdravotnické dopravní služby 

je vhodný etický kodex, pro zdravotnickou záchrannou službu pak zvláštní profesní 

etický kodex. 

Cílem třetí části výzkumu, bylo s pomocí kvalitativní metody (rozhovorů) získat 

názor zaměstnanců i zástupců zaměstnavatelů v segmentu zdravotnické dopravy na 

problematiku vhodnosti/potřebnosti etických kodexů.  Řidiči zdravotnické dopravní 

služby prokázali minimální znalost etických kodexů. Většina respondentů této kategorie 

považuje etický kodex za formální dokument, který není důležitý pro jejich práci. 

Zástupci zaměstnavatelů v této kategorii považují naopak obecný etický kodex (EK 

NPZO) za vhodný, zejména jako součást pracovně právních dokumentů. Zajímavé je, že 

v této kategorii se objevilo často doporučení zvláštního profesního etického kodexu pro 

zdravotnické záchranné služby. 

Znalost problematiky etických kodexů byla u pracovníků zdravotnické záchranné 

služby na vyšší úrovni než u zdravotnické dopravní služby. Potvrdila se i vhodnost 

zvláštního profesního etického kodexu pro ZZS.    

Vzhledem k tomu, že při zpracování tématu etických kodexů byly získány 

podrobné informace o existujících etických kodexech vhodných pro zdravotnickou 

dopravu, jsem zařadil i srovnávací analýzu dostupných etických kodexů pro odbornost 

zdravotnické dopravy. Porovnání bylo zpracováno pro případ, že by se v České republice 

někdo ujal iniciativy a vytvářel profesní etický kodex, zejména pro zdravotnickou 

záchrannou službu.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ČČK Český červený kříž 

ČLK Česká lékařsk komora 

DRN doprava raněných a nemocných 

EK etický kodex 

EK ZPNO   Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 

NLZP nelékařský zdravotnický pracovník (v předkládané práci obvykle řidič 

zdravotnické dopravní služby, zdravotnický záchranář)  

RLP rychlá lékařská pomoc – posádka velkého sanitního vozu s posádkou 

lékař, NLZP a řidič záchranář 

RV Rendez-vous – systém poskytování přednemocniční neodkladné péče 

zdravotnickou záchranné služby založený na principu setkávání dvou 

posádek: velkého sanitního vozidla RZP s posádkou složenou z 

nelékařských zdravotnických pracovníků - řidiče záchranáře a 

zdravotnického záchranáře a malého zásahového vozu s posádkou, kterou 

tvoří lékař a zdravotnický záchranář. Vzhledem k nedostatku lékařů je 

systém využíván pro zvýšení dosahu lékaře v regionu pro několik vozů s 

posádkou bez lékaře. Vozidlo RV na rozdíl od velkého sanitního vozu není 

určeno pro transport pacienta. 

RZP  Rychlá zdravotnická pomoc (posádka velkého sanitního vozidla je složená 

z   NLZP 

ZDS zdravotnická dopravní služba  

ZZ zdravotnický záchranář 

ZZS zdravotnická záchranná služba 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

DOTAZNÍK 

 

Standardizovaný dotazník pro dotazníkové šetření na téma „POTŘEBA ETICKÝCH 

KODEXŮ PRO PRACOVNÍKY ZDRAVOTNÍCH DOPRAVNÍCH SLUŽEB A NELÉKAŘSKÉ 

PRACOVNÍKY ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB“ 

 

Vážená paní, vážený pane, 

jsem studentem doktorandského studia Fakulty humanitních studií 

University Karlovy v Praze, obor aplikovaná etika. Dovoluji si Vás touto cestou 

požádat o pomoc při řešení výzkumu na téma Etické kodexy pracovníků 

zdravotnických dopravních služeb, příp. zdravotnických záchranných služeb. 

Obracím se proto na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku 

  

1.    Jste provozovatelem 

A.     Dopravní zdravotnické služby (DNR) 

B.      Zdravotnické záchranné služby/Přepravy pacientů neodkladné péče 

C.      Dopravní zdravotní služby (DNR) i Zdravotnické záchranné služby 

  

2.   Dopravní zdravotnická služba/Záchranná služba (příp. Přeprava pacientů 

neodkladné péče)   

A.  Pracuje v rámci zdravotnického zařízení    (nemocnice, poliklinika, lázně….)  

B.   Je samostatným zdravotnickým zařízením, poskytující pouze zdravotnickou 

dopravu/ZZS 

  

3.  Je ve Vaší organizaci firmě zaveden Etický kodex 

A.   Ano 

B.   Ne 

  

4.  V případě, že máte Etický kodex, jedná se o 

A.  Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů (Etický kodex 

zdravotnického pracovníka nelékařských oborů 
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B. Etický kodex pro zdravotní sestry 

C. Etický kodex ČLK 

D. Jiný etický kodex (Práva pacientů….) 

E. Vlastní etický kodex  (V tomto případě Vám budu vděčný za jeho zaslání) 

  

5. Domníváte se, že pro práci Dopravní zdravotnické služby (DNR) je Etický 

kodex  Vhodný/ Nezbytný (zvolte prosím jednu variantu) 

A.  Ano 

B.  Ne 

C.  Nevím  

  

6. Domníváte se, že pro práci Zdravotnické záchranné služby(příp. Přepravy 

pacientů neodkladné péče) je Etický kodex  Vhodný/ Nezbytný (zvolte prosím 

jednu variantu) 

A.  Ano 

B.  Ne 

C.  Nevím  

  

7. Domníváte se, že pro práci Dopravní zdravotnické služby či Zdravotnické 

záchranné služby je vhodný zvláštní Etický kodex pro toto odvětví zdravotní péče 

A.  Ano 

B.  Ne 

C.  Nevím  

  

  

Informace získané z tohoto výzkumu budou anonymizované a použity pouze pro 

účely mé práce. Děkuji Vám za čas, který jste mi věnovali poskytnutím výše uvedených 

informací.  

S díky a pozdravem 

PhDr. Jiří Černý 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Článek z denního tisku (Národní politika 1928) o neutěšené finanční situaci 

Pražského dobrovolného spolku ochranného, „jenž svou činnost založil na 

zásadách lásky k bližnímu“. 

 

Zdroj: Návštěvou v Záchranné stanici. Národní politika. Praha, 26.3.1928. 96(86), s. 1.  
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Valné shromáždění První pomoci 

Návštěvou v Záchranné pomoci 

Velmi důležitou pražskou institucí jest První pomoc, pražský dobrovolný sbor ochranný, 

jenž svou činnost založil na zásadách lásky k bližnímu. Je to práce nejen záslužná, ale velice 

významná pro občanstvo, tedy je potřebí jí věnovati vše, co potřebuje. Pro sociální otázky nestačí 

pouhý zájem, nýbrž účinná pomoc. Bohužel u nás není dosud náležitého pochopení pro práci 

ochranně-zdravotní, která pomáhá, když v zájmu udržení zdraví je nejvýše na čase. Takovou prací 

se v prvé řadě v Praze zabývá „První pomoc“ svou Záchrannou stanicí, pro níž dosud nebyla 

Prahou vystavena budova. Pro malé věci, zapomíná se věcí velikých a tak Záchranná stanice musí 

se uskrovniti v nedostatečných místnostech. 

Včera dop. První pomoc konala 71. valnou hromadu v Staroměstské radnici. Předseda p. red. 

E. Lederer nejprve vítal četné hosty: gen. řed. Groha za Čsl. Červený kříž, p. Adama za místní radu, 

zástupce tisku, sdělil, že omlouvají se býv. min. Procházka, kom. rada Treybal aj. pak podal p. 

předseda povšechnou zprávu o situaci spolku. Pravil mj.: „Těžko mohu potlačiti bolest nad 

událostí posledních dnů. Pražský dobrovolný spolek ochranný je nucen vystěhovati se 

z místností, jemu daných v prvém patře v býv. klášteru Pavlánů na Staroměstském náměstí, aby 

tam měl obecní pohřební ústav své obchodní místnosti. Těm dávají se nová okna, zdi se bílí, 

podlahy mění, zkrátka vše odívá se v nový háv – a my jsme vyhazováni, aby soukromý podnik 

obce nastoupil na naše místo. Převážíme tisíce osob zdarma do nemocnic, pohřební ústav dosud 

nikoho zdarma nepochoval, ale má přednost. Na zbytečnou nákladnou úpravu Mírového náměstí 

je dosti peněz, ale na postavení domu Záchranné stanice nebylo po 71 let naší existence. Jestliže 

se udržíme, tak my si tu budovu sami vystavíme, ale je smutné, že se nám k tomu účelu nechce 

dáti ani vhodné místo. Spějeme dále pro postavení budovy, náš dámský odbor v čele s paní 

Jansovou se stará o  získání financí pro stavbu, pořádá ve prospěch stavby podniky a my jsme jim 

vděčni. V budově, kde sídlí naše Záchranná stanice, můžeme umístiti pouze 2 vozidla nezbytná 

k převozu nemocných. Ostatní budou v novoměstském obecním dvoře.  Touto rozštěpeností 

budeme velmi trpěti ve vykonávání svého vytčeného díla. Je záhodno, aby městský fysikát se 

proti takovému omezování naší sociální instituce ohradil.“ Poté předseda děkuje všem 

příznivcům spolku. Pozdrav valné hromadě zaslali: Ústřední Matice školská, primátor hl. m. 

Prahy. President zemské správy politické dr. Kubát zaslal následující přípis: „Uznávaje velmi 

záslužnou a humanní činnost pražské Záchranné stanice, věnuji u příležitosti valné hromady vám 

příspěvek Kč 500.“ Předseda řed. Lederer velmi vřele kvitoval uznání nejvyššího úředníka země a 

přál si, aby nalezl následovníků. Ve volbách doplněni do výboru násl. pp.: dr. Fischer, dr. Schlecht, 

R. Keil, jako revisor řed. Polák, členy smírčího soudu dr. Lederer \ dr. Friš. Valná hromada 

ukončena doslovem předsedajícího. Pak účastníci byli uvítáni 

Na záchranné stanici na Staroměstském náměstí. 
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Místnosti pro stanici jsou  blahovolně propůjčovány městskou radou v kláštěře u Pavlánů. 

Jsou tou dobou naprosto nedostatečné, proti všem pravidlům požární policie a bezpečnosti jsou 

nedůstojné veleobce. Sanitní vozy počtem 10 jsou prozatím v průjezdě, pak až se usídlí Pohřební 

ústav, budou umístěny půl hodiny odtud Sokolské tř.; jen 2 vozidla zůstanou v malé garáži. V 1. 

patře kdysi nalézaly se volné místnosti a pak místnosti První pomoci jako kancelář a zasedací síň, 

ale nyní to všechno bude patřiti Pohřebnímu ústavu a proto se horečně pracuje, aby nový podnik 

přišel do čistého. Nová okna, podlahy, dveře, bílení zdí, zařizování closetu atd., to vše je pro 

Pohřební ústav. Telefonní dráty se trhají a Záchranná stanice  umísťuje v nedostačujícím přízemí. 

V přízemí ambulanční síň ordinační jest nevyhovující, pří se všem předpisům hygienickým, jest 

ve spojení se strážnicí zřízenců, což je jistě zdravotně nepřístupné. Je zde těžká, nehygienická 

atmosféra. Pacient necítí se samoten s lékařem. Záchranná stanice postrádá pro 

několikahodinový odpočinek nemocných zvláštní ložnice, zvláště v případech epilepsie a 

hysterie, v kterýchž případech žádná nemocnice pacienta takového nechce přijmout. Ložnice 

lékaře je nevyhovující a vedlejších místností není. Pro katastrofální případy není náležité pomoci. 

Stanici řídí dr. Kotáb svědomitě a úspěšně, ale což je to platné, když místnosti nevyhovují a nyní 

ještě – kvůli Pohřebnímu ústavu se Záchranná stanice vyhazuje. 

 

Zdroj: Valné shromáždění První pomoci: Náštěvou v záchranné stanici. Národní politika. 

26.3.1928 Odpolední vydání. Praha, 46(86), s.1. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Děkovný dopis Dámského odboru Pražského Dobrovolného Sboru 

Ochranného k poskytnutí daru na činnost sboru 

 

 

 

Zdroj: Archiv hl. města Prahy 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Pokyny a rady pro řidiče sanitních automobilů. New York, 2014. (Zřejmě první 

zvláštní „etický kodex“ určený pro pracovníky zdravotnické dopravní služby)  

    

BOARD OF AMBULANCE SERVICE  

______  

 CITY OF NEW YORK  

______  

INSTRUCTIONS AND ADVICE TO CHAUFFEURS AND DRIVERS 
SUPPLEMENTARY TO THE RULES AND REGULATIONS  

1. The first purpose of an ambulance is to respond to an emergency call as promptly and as 
quickly as possible with safety, and without running the risk of an accident either to the car or 
to any person or vehicle.  

The object is to minister to a human being, sick or injured; to render first aid or immediate 
relief and then transfer the sufferer to the hospital or his home.  

This is work of the greatest importance. It should be well and carefully done. No interest of 
self, personal wish, desire to favor another, to look well or show off should interfere with the 
service.  

Chauffeurs and drivers should Consider that they are charged with a high mission. They are the 
agents of the hospital; to an extent almost city officials, and should conduct themselves with 
dignity and propriety as becomes men engaged in saving life.  

 They should realize their responsibilities.  

    The ambulance is no place for frivolity, loud talking, needless bell clanging or "stunts" with 
the machine An ambulance is no vehicle for a joy ride.  

The rules of the Board of Ambulance Service should be known by heart and carefully and 
honorably observed. The following instructions and suggestions, supple— nientary to the 
Rules and Regulations, are intended to interpret the same in greater detail.  

  II. ACCIDENTS.  

1. In spite of congested traffic and slippery streets, accidents must be avoided. Ambulances 
can move safely only by the exercise of care and caution. The car must run surefooted and 
fast, not too fast must always he under control and not One chance must be taken.  

2. Men entrusted with this important duty must always be saying to themselves —‘1 will he 
careful. I will remember, I will fix my mind on my work. My attention shall not be distracted. 
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Human life may depend, does depend. upon my actions there fore, I will play the man, assume 
responsibility and acquit myself well. I will not hurt anyone. 1 will not kill anyone.’’  

  III. SPEED.  

I. As far as possible, consistent with excellent service, the speed regulations of the city will be 
observed, Generally speaking,  

ambulances can follow the speed regulations with safety, that is, will go fast enough in 
ordinary cases.  

2. It is the habit of drivers (which must be guarded against) to speed all the time; to go out on 
a call rapid]y, to return rapidly, and to drive an empty ambulance returning on a transfer case 
or upon a case where there is no particular need for it, as fast as when a few minutes may 
mean life or death to the patient in the car. This is wrong and will not be tolerated.  

3. It is only occasionally that the higher speed is necessary. Fifteen or twenty miles is fast 
enough. Four miles on the turn, for one never knows what is around the corner.  

(No exception to four miles on corners.)  

4. Slow up when many people are seen ahead on the crosswalks. The car under control is so 
easily slowed down and speeded up again. Avoid passing between trolley car and sidewalk 
except in imperative necessity. Have the car tinder sharp control or hold the horse with a tight 
rein, soothed or encouraged, as the need may be.  

5. Don’t speed and then jamb on the brakes. A child should know better. It ruins the shoes, 
strains the brakes, and costs, costs, costs. Don’t go so fast. Don’t hold the speed until the 
place of slowing down is reached. Cut down the gas before that.  

IV. ROUTES.  

      1.In Manhattan, avoid Broadway, Fifth avenue, 14th street, 23d street, 34th street, 42d street.  

    2. In Brooklyn, avoid Fulton street, the junction of Flatbush and Atlantic avenues, Broadway 
(Williamsburgh), and the entrances to the bridges.  

3. If the ambulance is called to any of these places, duty is the warrant for going, but to take 
an ambulance through the congestion of such sections needlessly is absolutely prohibited Time 
can be saved and danger avoided by taking a nearby street. Be doubly vigilant at corners of 
intersecting streets, where car tracks cross each other at right angles. Example: 23d street at 
4th avenue or Broadway or 6th avenue.  

4. Some of the ambulance drivers have the idea that they cut an imposing figure by dashing 
into a congested district. It is no part of the function of an ambulance to pose before, annoy 
or frighten the public.  

5. Unless on duty call, the parks are to be avoided. An idea a prevails that it is pleasant for the 
surgeon and the driver to ride through the parks, the increase in distance through winding 
roads being made up by extra speed. Ambulances are not sent out for the pleasure of the 
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surgeons and drivers. Keep out of the parks positively unless summoned there.  

  V. THE AMBULANCE  

1. Keep it clean and in good condition. Treat it as the engineer treats his locomotive. Regard it 
as a faithful servant that will do just as well as it can. When the car is brought in the first 
business is to see that it is in good order to go out again.  

2. Care in tightening nuts, looking for loose parts, will prolong the life of the motor and give 
the driver confidence. Do not put off little things that should be done. Report breaks or lost 
parts to superintendent immediately, or any damage or accident to the equipment.  

3. Be careful about the condition Of the tires. Their proper inflation. Whether they are cut or 
broken and liable to give out. Put spare time on the car. Take pride in the work and thus 
enable the car to do its best.  

4. On wet days put on non-skid chains before the call is received. Look out for the radiators. 
Keep them warm in cold weather. Be sure that there is gas in the tank sufficient for the run, or 
sufficient voltage in the batteries.  

  EQUIPMENT FOR THE PATIENT.  

10. Be sure the blankets, pillows and sheets are clean, and have extra covering in Cold 
weather, particularly for transfers. 

The comfort of the patient is the great thing.  

6. If the surgeon’s kit or bag is left in the car notify the superintendent If oil, see that the 
lamps are properly filled and the glasses clean. Neglect no detail.  

7. See that everything that goes in the car, oxygen tanks, pulmotor, ice or any equipment 
called for is in good condition and in its place.  

8. All that is said of the motor ambulance can in principle be applied to the horse ambulance. 
Keep it in order. Treat the horse kindly as a silent brother.  

VI. LICENSES.  

1. The Ambulance Board will not consent to the employment of any chauffeur or electric ear 
driver unless he has a license and has experience. No man should expect to get his first 
experience in driving an ambulance.  

2.   No chauffeur or driver is too expert, too experienced, too high class to drive an 
ambulance. If the driver is not among the best in his line he should seek to become so. Take 
pains. Be careful.  

  VII. RESPONSIBILITY.  

1. The chauffeur or driver alone is responsible for the service of his car. The surgeon may 
advise as to the needs of the patient, but the chauffeur or driver must use his own judgment 
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in what he will do, and that should be his best.  

2. He should familiarize himself with the streets of his district, lie should know where the 
pavements are good, what streets are being repaired, which are the main thoroughfares, so 
that he can get through his district as easily, quietly and comfortably as possible.  

3. No man must he allowed to ride with the driver. This rule is imperative. There has always 
been a surgeon or a friend riding with the driver in the worst accidents chargeable to the 
service.  

4. The driver is responsible for the impression on the public made by the ambulance service. 
There should he no needless clanging of the bell. It is used as a signal asking for the respectful 
consideration and yielding courtesy of those ahead, and also the right of way.  

5. The bell should be rung some little distance before street crossings. Traffic  

police complain that ambulances will run up, and, without waiting for the officer’s signal, (lash 
across the street. This is wrong. Respect the traffic officer. He will assist the passing of the car 
if given a chance. The car is not a lawless engine sent out to run recklessly. It carries the 
reputation of the hospital and may alienate tile good will of the public.  

6. While the ambulance is awaited with anxiety, its arrival should bring gratitude. If the 
foregoing instructions are earnestly carried out, the ambulance will he received as a 
benediction, and not regarded, as it sometimes now is, as a necessary pest.    

Every chauffeur and driver should resolve every day: “I will do my best. I will not have an 
accident. I will not take chances. I will not presume on the right of way. I will help the surgeon. 
I will not magnify my rights or he particular about my dignity. I will serve the cause of hu-
manity and the hospitals.’’ To-day the service is good. It can be better. Every chauffer and 
driver must make it so. 

  By order of the Board.  

 JOHN A. KINGSBURY, Secretary 

December 30,1914 

Zdroj: http://coneyislandems.com/adviceandinstructions.html 
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PŘÍLOHA Č. 5 

ETICKÝ KODEX ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ 

ZN.:  13469/04/VVO 

 

REF. Bc. Köhlerová Irena 

 

Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů  

 Zdravotnický pracovník nelékařských  oborů (dále jen „zdravotnický pracovník“) při své 

práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce 

bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru,  politické přesvědčení a sociální 

postavení.  

 Zdravotnický pracovník dbá na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, na 

dodržování práv pacientů, tak jak jsou vyjádřena v Chartě práv pacientů a v Chartě práv 
hospitalizovaných dětí.   

 Zdravotnický pracovník je povinen přistupovat ke své práci s veškerou odbornou 

schopností, kterou má, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci 

nemocí, za obnovu zdraví a zmírňování utrpení, za přispění  ke klidnému umírání a 
důstojné smrti.  

 Zdravotnický pracovník poskytuje  zdravotní péči jednotlivcům, rodinám, skupinám a 

spolupracuje s odborníky jiných oborů. Při poskytování zdravotní péče vždy nadřazuje 

zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své.  

 Zdravotnický pracovník je povinen chránit informace  o těch, kterým poskytuje své 

služby, bez ohledu na způsob, jakým jsou tyto informace získávány, shromažďovány a 

uchovávány. Povinnou zdravotnickou dokumentaci vede pečlivě a pravdivě, chrání ji před 
zneužitím a znehodnocením.  

  

 Zdravotnický pracovník aktivně prohlubuje znalosti  o právních předpisech platných pro 
jeho profesi a dodržuje je.  

 Zdravotnický pracovník nesmí podřizovat poskytování zdravotní péče komerčním zájmům 
subjektů, působících v oblasti zdravotnictví.  

 

Zdravotnický pracovník a spoluobčané 

 Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče respektuje životní hodnoty 

občanů, jejich životní zvyky, duchovní potřeby a náboženské přesvědčení a snaží se 
vytvářet podmínky zohledňující individuální potřeby jednotlivců. 

 Zdravotnický pracovník v rozsahu své odbornosti a pravomocí poskytuje občanům 

informace, které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jejich zdravotní stav a 
případnou léčbu. 
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 Zdravotnický pracovník považuje informace o pacientech za důvěrné a je si vědom 

povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s 
výkonem svého povolání.  

 Zdravotnický pracovník při poskytování zdravotní péče dbá v maximální možné míře o 
zajištění intimity.  

 Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost 
jakýmkoliv způsobem (PRO). 

 Zdravotnický pracovník se snaží při poskytování zdravotní péče docílit vztahu založeného 

na  důvěře, který ctí práva pacienta, reaguje na aktuální rozpoložení pacienta, současně 

jsou respektována práva a povinnosti zdravotnického pracovníka jako poskytovatele 
zdravotní péče.  

 

Zdravotnický pracovník a praxe 

 Zdravotnický pracovník poskytuje zdravotní péči v rozsahu své odbornosti a pravomocí, s 
potřebnou mírou  autoregulace a empatie. 

 Zdravotnický pracovník aktivně usiluje o vlastní odborný, osobní a intelektuální růst po 

celou dobu svého profesionálního života a své nové znalosti a dovednosti se snaží využít 
v praxi. 

 Zdravotnický pracovník usiluje o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní 
péče. 

 Zdravotnický pracovník poskytne nezbytně nutnou zdravotní péči i nad rámec svých 

pravomocí, pokud ji nemůže poskytnout způsobilý zdravotnický pracovník a pokud 

nebezpečí, které plyne z prodlení, je větší než možné nebezpečí plynoucí z nedostatečných 

znalostí a dovedností zdravotnického pracovníka. 

 Zdravotnický pracovník jedná a vystupuje tak, aby jeho chování přispělo k udržení 

prestiže a zvyšování společenského uznání zdravotnických povolání.   

 Zdravotnický pracovník při přebírání úkolu i při pověřování úkolem zodpovědně zvažuje  
kvalifikaci svou i ostatních zdravotnických pracovníků. 

 

Zdravotnický pracovník a společnost 

 Zdravotnický pracovník působí  na zdravotní uvědomění jednotlivců při poskytování 

zdravotní péče. Podle svých odborných schopností se podílí na podporování a šíření zásad 

zdravého života, zásad ochrany životního prostředí, objasňování problémů spojených 

s péčí o poškozené zdraví lidí.  

 Zdravotnický pracovník spolupracuje při těch aktivitách, které směřují ke zlepšení 
zdravotního a sociálního prostředí v životě lidí. 

 

Zdravotnický pracovník a spolupracovníci 

 Zdravotnický pracovník spolupracuje v rámci mezioborového  týmu s ostatními odborníky 
tak, aby byly splněny všechny cíle plánu komplexní zdravotní péče o pacienta. 
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 Zdravotnický pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i spolupracovníků 

jiných odborností. 

 Zdravotničtí pracovníci se navzájem podporují ve svých odborných rolích a aktivně 
rozvíjejí úctu k sobě i druhým. 

 Zdravotnický pracovník  vystupuje, podle aktuální situace, jako ochránce pacienta, 

zejména pokud je péče o něho ohrožena nevhodným chováním nebo jednáním jiného 
zdravotníka či osoby. 

 

Zdravotnický pracovník a profese 

 Zdravotnický pracovník je odpovědný za  kvalitu jím poskytované zdravotní péče a za co 
nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání. 

 Zdravotnický pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže své profese. 

 Zdravotnický pracovník se neustále snaží o rozvoj své profese, o rozvoj svého profesního 
zaměření a zvýšení své odborné úrovně. 

 

Zdroj: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vestnik_1879_1038_3.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vestnik_1879_1038_3.html
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PŘÍLOHA Č. 6 

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 

Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. 

 

Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, 

statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými 

poznatkami lekárskych vied a biomedicínskymi vedami a s prihliadnutím na technické a vecné 

vybavenie zdravotníckeho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť. 

Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka 

(1) Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o 

zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu 

od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca. 

(2) Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a 

obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie bez ohľadu na národnosť, rasu, 

vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či 

rozumovú úroveň a povesť pacienta. 

(3) Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

(4) Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich 

profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý. 

(5) Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu 

zdravotníckeho pracovníka. 

Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania 

(1) Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva 

preventívne výkony, diagnostické výkony, liečebné výkony spôsobom zodpovedajúcim súčasným 

poznatkom vedy. 

(2) Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri 

katastrofách prírodnej alebo inej povahy. 

(3) Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, 

ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia 

osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti 

informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti aj svojich pacientov. 

(4) Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, 

alebo také lieky, ktoré majú účinky dopingu, na iné ako liečebné účely. 

(5) Zdravotnícky pracovník u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňuje bolesť, 

rešpektuje ľudskú dôstojnosť, priania pacienta v súlade s právnymi predpismi a zmierňuje 

utrpenie. Eutanázia a asistované suicidium sú neprípustné. 

(6) Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a 

sústavne sa vzdelávať. 

(7) Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú 

dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím. 

(8) Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné 

diagnostické, liečebné ani iné výkony. 

(9) Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa 

zdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnými hľadiskami, ale výlučne poznatkami lekárskej 
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vedy, profesionálnym úsudkom, svojím svedomím a potrebou pacienta. 

(10) Zdravotnícky pracovník sa môže zúčastňovať na prezentácii odborných zdravotníckych 

tém na verejnosti, v tlači, rozhlase a televízii a na diskusii k nim. 

(11) Zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu 

počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a 

inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných 

metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať 

znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania 

zdravotníckeho pracovníka. 

(12) Zdravotnícky pracovník si musí byť vedomý svojho postavenia, svojej úlohy v 

spoločnosti a svojho vplyvu na okolie. 

Zdravotnícky pracovník a pacient 

(1) Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti. 

(2) Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním 

intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky 

pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i 

povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie. 

(3) Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa 

na ňom zúčastňovať. Každý zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť príslušným orgánom 

podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej 

osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony. 

(4) Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným 

spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných 

diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších 

dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby. 

(5) Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného 

zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu. 

(6) Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. 

Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho 

smrti. 

Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi 

(1) Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie 

jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s 

kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor. 

(2) Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú 

toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú. 

(3) Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o 

konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu 

konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je 

povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory 

zdravotníckych pracovníkov rôznia. 

(4) Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, 

ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá 

zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v 

zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí. 

(5) Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka 

vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník. 
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Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve 

(1) Lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, 

ktorá nie je lekárom alebo zubným lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z 

uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi a zubnému lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, 

alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej 

prítomnosťou pacient súhlasí. 

(2) Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže 

vykonávať len zdravotnícky pracovník. 

 

Zdroj: Zákon č. 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-578
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PŘÍLOHA Č. 7 

Etický kódex zdravotníckeho záchranára 

Zdroj:  
https://serversdata.s3.amazonaws.com/skzz/wp_content/uploads/2014/01/Etický
-kódex-Záchranára.pdf 

 

 

https://serversdata.s3.amazonaws.com/skzz/wp_content/uploads/2014/01/Etický-kódex-Záchranára.pdf
https://serversdata.s3.amazonaws.com/skzz/wp_content/uploads/2014/01/Etický-kódex-Záchranára.pdf
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PŘÍLOHA Č. 8 

Etický kodex Nemocnice Vsetín 

 

 

Etický kodex 

 Preferujeme LIDSKOST. Jsme empatičtí, vnímáme pocity a respektujeme potřeby 

pacientů. Jsme k sobě slušní, zdravíme se, představujeme se při telefonování, 

odpovídáme si v elektronické komunikaci, pracovní úkoly plníme v daných termínech, 

na pracovní schůzky chodíme včas. 

 Důležitá je pro nás POKORA. Jsme sebekritičtí, dokážeme přijmout názor a pravdu 

jiného, víme, že nejsme neomylní a že se musíme stále vzdělávat. 

 Základem naší činnosti je TÝMOVÁ PRÁCE. Vzájemně se podporujeme a 

uvědomujeme si, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a kvalitě práce 

každého z nás. 

 Dbáme na RESPEKT. Ctíme individualitu, nasloucháme a vnímáme názory 

pacientů a jejich blízkých, názory kolegů zdravotníků i všech ostatních 

spolupracujících profesí. 

 Jsme ČESTNÍ. Neurážíme se navzájem, nepomlouváme se, přiznáme pochybení. 

Nikdy nezneužijeme důvěru pacienta. Ctíme dobré mezilidské vztahy, které vycházejí 

ze vzájemně čestného, slušného a společensky korektního chování. 

 Zásadně v práci ODMÍTÁME KORUPCI. Nezneužíváme své postavení 

k osobnímu prospěchu či ku prospěchu třetích osob. Nepřijímáme finanční a věcné 

výhody a ani jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit naše rozhodování, narušit náš 

profesionální přístup, nebo nás dostat do závazného postavení vůči našim pacientům, 

klientům, dodavatelům či dalším osobám. 

 Ctíme LOAJALITU. Jsme jedna organizace, jeden tým. Své připomínky 

vyjadřujeme v interní diskuzi uvnitř organizace. Máme právo ovlivňovat svými 

podněty činnost organizace s cílem zvyšovat kvalitu našich služeb. 

 Budujeme UČÍCÍ SE ORGANIZACI. Chceme být dynamickým systémem ve 

stavu nepřetržitého vývoje a zlepšování. Víme, že důležitější než lidi učit, je 

podporovat jejich schopnost a vůli učit sebe i ostatní. 

 

 

Zdroj: http://nemocnice-vs.cz/zakladni-informace/eticky-kodex/ 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Etický kodex Nemocnice Náchod 

Etický kodex zaměstnance 

Společným cílem všech zaměstnanců je poskytovat kvalitní péči v bezpečném prostředí. Etický 

kodex je morálním závazkem k zodpovědnosti, respektování lidských práv a profesionálnímu chování. 

Zavazuje jednat tak, aby bylo dosaženo naplnění společného cíle vůči pacientům a veřejnosti bez 

ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení. 

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a 

pracovním řádu. Zásadní nedodržování je posuzováno jako porušení pracovního řádu se všemi z toho 

vyplývajícími důsledky. 

1. Komunikace 

• Ke svému okolí zaměstnanec přistupuje v rámci zásad zdvořilého chování, s porozuměním a ochotou 

bez jakýchkoli předsudků. 

• Zaměstnanci jsou si vědomi důvěrnosti informací o pacientech a poskytují jim patřičnou ochranu. 

• Zaměstnanci nehodnotí činnost jiných poskytovatelů, ani pracovišť nemocnice před pacienty. 

• Zaměstnanec ví, že jeho chování na pracovišti i mimo něj reprezentuje nemocnici, proto postupuje 

v souladu se zákony, nepsanými pravidly společenské etikety. 

2. Povinnost mlčenlivosti 

• Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a skutečnostech, které se dozvěděl 

při výkonu pracovní činnosti, jež by mohly poškodit jak pacienta, tak zaměstnavatele. 

• Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, související s podezřením na korupční jednání, či 

v případě zproštění povinnosti mlčení v souladu s právními předpisy. 

• Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení pracovního poměru. 

• S citlivými údaji zaměstnanec nakládá v souladu s platnou legislativou, řídí se vnitřním předpisem 

týkajícím se ochrany informačních systémů. 

• Veškerou dokumentaci zaměstnanec vede pečlivě, pravdivě a chrání ji před zneužitím a 

znehodnocením. 

• Zaměstnanec oprávněný k přístupu do zdravotní dokumentace je povinen seznámit se s dokumentací 

pouze u pacientů, které ošetřuje, a to v rozsahu nezbytně nutném pro tento účel. 

• Nikdy nenahlíží do dokumentace pacientů, kterým neposkytuje péči. 

• Zaměstnanec je povinen zabránit zneužití zdravotní dokumentace jinou osobou. 

3. Střet zájmů 

• Zaměstnanec se vyvaruje střetu svého soukromého zájmu a závazků ze svého postavení v zaměstnání, 

především neposkytne zvláštní zacházení či výhody svým blízkým a dalším osobám, k nimž jej váže 

jakýkoliv osobní vztah nebo zájem, pokud takové zacházení či výhody nelze po právu poskytnout 

i jiným. 

• Zaměstnanec se neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních 

povinností nebo která by mohla tento výkon omezit. 

• Externí zaměstnanec nesmí vyvíjet jakékoli aktivity, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci 

nebo reklamu jeho osoby či soukromé praxe a které jsou ve svých důsledcích cíleně zaměřeny na 

rozšíření klientely. 

• Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní zaměstnance nemocnice. 

• Zaměstnanec veškerý majetek, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, používá 

zodpovědně, v rámci svých pracovních kompetencí a vždy dbá o oprávněný účel užití. 

• V případě zjištění ztráty nebo újmy na majetku organizace musí tuto skutečnost oznámit nadřízenému 



251 

 

zaměstnanci. 

• Vedoucí zaměstnanci uplatňují zásadu rovných příležitostí pro všechny zaměstnance. 

4. Organizační kultura 

• Zaměstnanec si je vědom, že spoluvytváří kulturu na pracovišti, jako souhrn hodnot a neformálních 

norem mezi pracovníky, která má zásadní vliv na spokojenost pacientů a personálu. 

• Zaměstnanec dodržuje všechna bezpečnostní pravidla, dbá o bezpečné a čisté prostředí pro sebe i své 

okolí. 

• Dbá, aby byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní k jím vykonávané profesi a odpovídá 

požadavkům organizace. 

5. Dary a jiné nabídky 

• Povinností zaměstnance je odmítnout dary a jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho 

rozhodování, narušit profesionální přístup, anebo která by bylo možné považovat za odměnu za práci, 

jež je jeho pracovní náplní. 

• Zdravotnický pracovník nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv 

způsobem. 

 

Zdroj: http://www.nemocnicenachod.cz/pro-pacienty-klienty/eticky-kodex-

zamestnance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemocnicenachod.cz/pro-pacienty-klienty/eticky-kodex-zamestnance
http://www.nemocnicenachod.cz/pro-pacienty-klienty/eticky-kodex-zamestnance
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PŘÍLOHA Č. 10 

OBRAZOVÝ PŘEHLED DĚJIN DOPRAVY RANĚNÝCH A NEMOCNÝCH 

 V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Přehled obsahuje obrazové materiály sanitních vozů v období Rakouska Uherska, 

Československé republiky, Protektorátu Čechy a Morava, Československé republiky, 

Československé socialistické republiky a České republiky od počátků (tj. 19. století) 

do současnosti. 

1857 – 1914 

  

 

 

V roce 1857 byl založen Pražský dobrovolný spolek ochranný (Prager  

Freiwilliges Rettungskorps). (1) 

„Účelem Pražského dobrovolného sboru ochranného jest poskytovati za každé doby 

první pomoc přímou, jakož i bráti podílu a podporovati úřední akci pomocnou při všech 

úrazech a nehodách, bezpečnosti osoby a majetku se týkající, tudíž zejména při 

požárech, třenici ledu, povodních i jiných nehodách živelních, pak v případě zabití, 

poranění všeho druhu a zvlášť též v pádu mobilisace a války“. (145 let Záchranné 

služby Praha) (2) 
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Doprava ležícího pacienta (2. pol. 19. stol.) (3) 

 

Historický vůz Pražského dobrovolného spolku ochranného (4) 

 

 

Sanitní kočár (5) 
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Kdy poskytuje ochranná stanice první pomoci a kdy možno použíti vozu 

ambulančního? 

Ochranná stanice poskytuje zdarma první pomoc při úrazech, neštěstích a 

náhlých onemocněních na ulici, ve veřejných místnostech a továrnách v celém 

policejním rayonu pražském. 

Vozu ambulančního používá se u všech uvedených případů zdarma. Mimo to 

převáží těžce nemocné, kteří nejsou stiženi žádnou infekční chorobou a to jen ty, 

kteří musejí být leže dopraveni a jiným způsobem není to možno. Choromyslné a 

rodičky se nepřevážejí. 

Převoz nemocného provede se jen tehdy, přinese-li objednavatel vozu 

ambulančního diagnostický lístek od ošetřujícího lékaře a po úmluvě o odměně za 

převoz s inspekčním lékařem, službu konajícím. 

Přihodí-li se právě úraz, převoz se odloží. 

Na telegrafickou žádost odváží se z nádraží pražských jen tehdy, je-li úplně jasna 

a udána nemoc nebo úraz. (6) 

 

 

První  sanitní vůz pro převoz 4 ležících pacientů  Laurin & Klement C1, 1906 (7) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcoNbJ3YzaAhUN-6QKHZjvCvEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.skoda-storyboard.com/en/models/kodiaq/100-years-tradition-emergency-rendez-vous/&psig=AOvVaw1n1GjW3-pRnxkKh-0Fi2t5&ust=1521877113494836
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První  pražský sanitní automobil Laurin & Klement 1910, Pražský dobrovolný 

sbor ochranný (PDSO) (8) 

Automobil zakoupený Pražskou městskou pojišťovnou měl první „ostrý“ zásah 20. ledna 

1911, kdy úspěšně zachraňoval číšnici ze Žižkova, která se pokusila spáchat sebevraždu. 

„Tímto moderním vehiklem, plně vyhovujícím hlavní podmínce první pomoci, rychle a 

chvatně byla dopravena oběť nešťastné lásky,“ napsaly o zásahu tehdejší Národní listy.(24) 

 

 

 1914 – 1918 

V listopadu 1914 byla schválena žádost PDSO, aby „…veškeré automobily ve 

službách záchranné stanice se nalézající byly pro válečnou potřebu vyjmuty a jen tehdy 

mohlo by se jich k  úkonům válečným použíti, kdyby v oblasti místního c. a k. voj. 

velitelství jiných automobilů nebylo.“  (9) 

Přesto k dopravě zraněných vojáků z pražských nádraží do nemocnic byly 

využívány i sanitní tramvaje, významnou měrou se podílely i hasičské sbory.  
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Sanitní tramvaj Praha 1914-1918 (10) 

 

 Laurin & Klement  typ M.O.,  1914 

(11) 

  Praga Grand (1915) (21) 

 

1919 – 1939 

V období Československé republiky téměř všechny tuzemské automobilky 

vyráběly sanitní vozy, případně podvozky, na nichž specializované karosářské firmy 

stavěly sanitní nástavby.  V provozu však zůstávaly i sanitní  vozy či kočáry. Ještě 

v roce 1925 vozil v Uherském  Hradišti pacienty vůz tažený koňmi. (40) 

Sanitní automobily provozovaly nemocnice,  Československý červený kříž i 

hasičské profesionální i dobrovolné sbory 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAw-eYxpHaAhUDIVAKHQrMD8gQjRx6BAgAEAU&url=https://technet.idnes.cz/pred-100-lety-tramvaje-sanitka-voziky-prvni-svetova-valka-pkw-/pred-100-lety.aspx?c=A171212_205755_pred-100-lety_vojt&psig=AOvVaw1xM037UrVUgJQlFDFBM2y6&ust=1522411729515715
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAuMWSuI7aAhWRb1AKHdryDLUQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.cz/24454478-Doprava-ranenych-a-nemocnych.html&psig=AOvVaw2rpbR1VN3FkZ2ShgQraI6J&ust=1522306584140634
http://www.obrazky.cz/?q=sanitky+avia+praga&url=http://mototechna.wbs.cz/Praga_Grand_g.jpg&imageId=ed04128a25cf6576&data=lgLEECDVnoZuiTr4YikPGfSGp1fEMDWEUk0H_Jd_9IO8TbkAPrAjoACoBpmezmKGSsp_0dN5zr2Oe9Bw-5lJYRwTRV9fF85au52ExAIzOpPEAsEcxALehcQC0Q4=
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 Motocykl pro kratší vyjížďky. PDSO (1923) (2) 

 Škoda 6R (1929) (14) 

  

Škoda 904 Favorit (1936-1939) (12) 

  Škoda Superb 637 (1934-

1936) (13)  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq5rWNko_aAhXII1AKHdiVAbUQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.cz/24454478-Doprava-ranenych-a-nemocnych.html&psig=AOvVaw3k6r028KviA99u6w_Rntk6&ust=1522328211682312
http://www.auto4drive.cz/wp-content/uploads/2017/03/SKODA_FAVORIT_904_sanitní_03.jpg
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 Škoda Superb 902 (1936-

1937) (13)  

 Škoda Superb 640 (1934-

1936) (13) 

   

Škoda 104 (1929-1931) (14) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_N_L9o3aAhUBPhQKHc65DjUQjRx6BAgAEAU&url=https://automix.cars.cz/galerie/sanitni-vozy-skoda.html?mm=7912859&back=936098351-8483-115&psig=AOvVaw280NkHqkTfiRYWeceYNXiJ&ust=1522282205897513
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Sanitní vůz Škoda Superb (1936). Na tovární podvozek byla postavena pro 
strakonickou nemocnici karosárnou Praženka v Mladé Boleslavi speciální sanitní 
karoserie. (29) 
 

  

Škoda Popular, nemocnice Prešov  (1933-1946) (15) 

  

Tatra 57 (1934-1942) (15) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCl7WQ8ZDaAhXPLFAKHWdZB2kQjRx6BAgAEAU&url=https://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/historie/skoda-superb-ve-vyssich-kruzich_43958.html&psig=AOvVaw3tDNj-oHqXz_oYQjjqDfpc&ust=1522390581066092
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 Tatra 57 (1934-1942) 

(20) 

 

Tatra 11-12-13 hasičského sboru Bratislava (1925-1933) (22) 

 

  

Tatra 52 (1936) (21) 
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Praga Mignon (1911-1929) (17)  

  

Sanitní automobil Praga (17) 

 

  

Sanitní automobil Praga (19) 
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Praga Lady (1938) (19) 

 

Praga Lady 1939 (37) 

 

  

Praga Lady 1939  (18) 
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Wikov 28  (1925) (41) 

 

 

1940 – 1945 

Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byla násilně 5. Srpna 1940 ukončena 

činnost Československého Červeného kříže. Majetek včetně sanitních vozů byl 

předán Německému Červenému kříži.  

 

Škoda Popular 937 (1939-1946)  Německý Červený kříž v Olomouci. (13) 

http://www.veteranarena.cz/wp-content/uploads/2014/06/obrazek.jpg
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2wc7a-43aAhUDXhQKHcUtA3oQjRx6BAgAEAU&url=http://info.cz/auto/111-let-zachranarskych-skodovek-pripomente-si-slavne-sanitky-11626.html&psig=AOvVaw280NkHqkTfiRYWeceYNXiJ&ust=1522282205897513
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Původní automobil Československého Červeného kříže před nuceným předáním 

Německému červenému kříži (28) 

  

Škoda Superb (1934)Německý Červený kříž (21) 

   

Škoda 256  (1939-1947) (21) 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCl7WQ8ZDaAhXPLFAKHWdZB2kQjRx6BAgAEAU&url=https://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/historie/skoda-popular-995-liduska_43627.html&psig=AOvVaw3tDNj-oHqXz_oYQjjqDfpc&ust=1522390581066092
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif-NHlp4_aAhVRJFAKHZOMB_0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.mototechna.wbs.cz/Sanitky.html&psig=AOvVaw2CRAlYmcRDA9s7by9jYAgi&ust=1522336555078285
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1946– 1990 

Po 2. světové válce byly využívány jako sanitní vozy armádní ambulance po 

německé armádě, darované americké armádní sanitní vozy a vrácené předválečné 

automobily Červeného kříže. 

Postupně byla obnovena výroba některých předválečných sanitních vozů, zej, 

Škoda a Praga a v r. 1946 zahájena výroba nového sanitního vozu Š 1101 (Tudor). 

 

 

Sanitní automobil Škoda 1101 (23) 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVyfCNmI_aAhVKJFAKHav7AfYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.skoda-storyboard.com/cs/modely/kodiaq-cs/stoleta-tradice-zachranarske-rendez-vous/&psig=AOvVaw3k6r028KviA99u6w_Rntk6&ust=1522328211682312
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV7oT4w5HaAhXIZ1AKHePgAkgQjRx6BAgAEAU&url=http://zpravy.e15.cz/fleet-special/111-let-zachranarskych-skodovek-pripomente-si-slavne-sanitky-1333940&psig=AOvVaw1xM037UrVUgJQlFDFBM2y6&ust=1522411729515715


266 

 

V padesátých letech 20. stol. vyráběla sanitní vozy již pro Ústavy národního 

zdraví  pouze Škoda.  (24) 

 

 

Sanitní automobil Jawa Minor (1946-1951) (36) 

 

V roce 1953 byla pravomoc poskytovat zdravotnickou dopravní službu (dopravu 

raněných, nemocných a rodiček DRNR) zákonem svěřena pouze zdravotnickým 

zařízením. Československý červený kříž, stejně jako hasičské (požárnické) sbory  

musely předat svá vozidla novým Krajským a Okresním ústavům národního zdraví 

(KÚNZ, OÚNZ).  

 

Jako vozidla záchranných služeb byly vyžívány v něktzerých případech  i 

upravené nákladní automobily, Praga RN, Avia A 150, Praga V3S. 

 Praga RN (1951) (34) 
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V letech 1952 – 1961 se vyráběl nástupce „Tudora“, Š 1200 „Sedan“. (24) 

 

 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs_6O1pI_aAhUBL1AKHZ2EB_sQjRx6BAgAEAU&url=https://www.automobilrevue.cz/rubriky/automobily/historie/skoda-auto-z-vrchlabi_43705.html&psig=AOvVaw19TK4JNKo3uWbhachL4yuB&ust=1522335494399229
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Následovala Škoda 1202  (1961-1973)  (25), výroba překročila 12 tis. vozů (36) 

 

Ve vrchlabském závodě Škoda byla v roce 1968 zahájena výroba 

velkoprostorového užitkového automobilu Š 1203. Velký vnitřní prostor umožnil 

využít Š 1203 i jako sanitní automobil.  Důmyslným řešením vnitřní části pro 

pacienty bylo možno přepravovat dva ležící a jednoho sedícího pacienta nebo 

jednoho ležícího a tři sedící nebo až pět sedících pacientů. V sanitní verzi se vyrobilo 

téměř 10 000 populárních „dvanácettrojek“. Ve své době představoval tento 

automobil vysoký komfort pro pacienty. Handicapem však byl slabší motor. Výroba 

byla později přesunuta na Slovensko, do Trnavských automobilových závodů. Vůz byl 

postupně modernizován, mj. i vybaven silnějším motorem. Ve výrobě setrval téměř 

30 let.  

 

Škoda 1203, provedení pro 2 ležící a jednoho sedícího pacienta. (14)  

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibqIGOo4_aAhXOfFAKHW9IB_8QjRx6BAgAEAU&url=https://automix.cars.cz/galerie/sanitni-vozy-skoda.html?mm=7912871&photo=17&psig=AOvVaw3k6r028KviA99u6w_Rntk6&ust=1522328211682312
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(26) 

 

Vedle Š 1203 byly v malých počtech používány i jugoslávské IMV, a později i 

sovětské sanitky RAF Latvija, příp. upravená Tatra T 613, příp. Avia 15.  

 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://img.cncenter.cz/img/11/normal690/2828641_socialistickemu-drici-skoda-1203-se-rikalo-dvanactsettrojka-ovsem-problemy-se-spolehlivosti-kvalitou-a-slabym-vykonem-zvlaste-pro-potreby-rychleho-sanitniho-vozu-poupravily-prezdivku-na-dvanactsettroska-v0.jpg?v=0&imgrefurl=http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/motorova-hvezda-serialu-sanitka-se-vyrabela-tricet-let-pripomente-si-jeji-ruzne-modifikace-1334042&docid=hp3jgFSV2QLpiM&tbnid=AjiUbJROwL_DpM:&vet=10ahUKEwjUwejjv5HaAhVFZlAKHQG3CyEQMwibAShVMFU..i&w=690&h=408&hl=cs&bih=907&biw=1280&q=sanitka historie&ved=0ahUKEwjUwejjv5HaAhVFZlAKHQG3CyEQMwibAShVMFU&iact=mrc&uact=8
http://www.tomas-martinovsky.cz/skoda_1203.html
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 IMV (21) 

 

  

 

Tatra 613 (27),  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDmrmaqY_aAhVCblAKHejuBPYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.mototechna.wbs.cz/Sanitky.html&psig=AOvVaw2CRAlYmcRDA9s7by9jYAgi&ust=1522336555078285
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj6pOBwJHaAhXEJVAKHdvuCs8QjRx6BAgAEAU&url=https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/tatra-613-a-jeji-40leta-historie/r~i:gallery:31135/r~i:photo:559288/&psig=AOvVaw1xM037UrVUgJQlFDFBM2y6&ust=1522411729515715
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Avia 15 (24) 

 

 

 

Po r. 1990 

V souvislosti se změnou společenských a ekonomických podmínek se otevřel trh 

sanitních automobilů. Došlo k výraznému oddělení sanitních automobilů pro 

přepravu pacientů k plánovaným vyšetřením a zpět do místa bydliště (zdravotnická 

dopravní služba) a vozidel určených pro zdravotnickou záchrannou službu 

s potřebným vybavením. V denní praxi se můžeme setkat s výrobky všech světových 

automobilek, které mají prováděné zástavby od specializovaných tuzemských či 

zahraničních firem.  V galerii je uvedeno pro ilustraci jen několik vozidel, jejich popis 

by překročil určení a rozsah přílohy disertační práce. 
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Volkswagen Transporter, v současné době jeden z nejrozšířenějších sanitních 

vozů v České republice. (30)  

 

VW Transporter využívá i Báňská záchranná služba (38) 

 

http://www.volkswagenprestavby.cz/katalog-uprav/prevozni-sanitni-vozy/sc-sanitni-automobil-dnr-transporter-t6-sicar-spol-sro-verze-3/
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Volkswagen Transporter v provedení pro Zdravotnickou záchrannou službu. (31) 

Předpisy  Evropské unie doporučují pro vozidla zdravotnických záchranných služeb 

novou barevnou úpravu. Výzkumy prokázaly, že nejlepší rozpoznatelnost poskytuje 

kombinace žluté a zelené barvy. Takové provedení je možné vidět u nejnovějších vozidel 

ZZS. (31) 

 

 

Sanitní vůz pro zdravotnickou dopravní službu Opel Vivaro (32) 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwici-mu-JDaAhXRI1AKHYwFBw0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.business-car.cz/clanek/sedm-specialne-upravenych-sanitek-vw-transporter&psig=AOvVaw2Q0pYGZ1LrCjfRdtGB2iRV&ust=1522392279506368
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Sanitní vůz pro zdravotnickou záchrannou službu Mercedes Sprinter (33) 

 
Spíše raritou je upravený armádní pásový transportér BVP-2 AMB S použitelný při 

zásahu zdravotnické záchranné služby v nepřístupném terénu. (35) 
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