
Vážený pane hejtmane, 
 
také tento týden jsme dali pokyn SSHR k vyskladnění osobních ochranných pomůcek, nakoupených 
Ministerstvem zdravotnictví, určených zdravotníkům v ambulantnímu sektoru ve všech krajích. 
Rozvoz do krajů realizují dnes hasiči standardními distribučními kanály. Další redistribuci cílovým 
uživatelům pak zajišťují kraje. 
 
Na každý kraj by měly přijet pro ambulantní sektor respirátory, ústenky a rukavice. Rukavice jsou 
určeny pro praktické lékaře pro děti a dorost a pro praktické lékaře. Respirátory a ústenky jsou 
určeny pro praktické lékaře pro děti a dorost, pro praktické lékaře pro dospělé a pro ambulantní 
specialisty vč. gynekologů. Abychom usnadnili distribuci krajům i lékařům, opět posíláme objem OOP 
odpovídající zásobám na 2 týdny. 
 
V příloze, na záložce rozpis_pro_kraje, uvádíme rozpis OOP po jednotlivých krajích. Na záložce 
rozdeleni_pro_segmenty po jednotlivých segmentech a žádáme všechny kraje, aby příslušný počet 
respirátorů, ústenek a rukavic skutečně předali místním praktickým lékařům, praktickým lékařům pro 
děti a dorost, ambulantním specialistům a gynekologům. V rozpise jsou uvedené počty celých balení 
(nikoliv jednotlivých ks!). Co se týče respirátorů, v jednom balení je 10 ks. Co se týče ústenek, 
v jednom balení je 50 ks, rukavic je v balení 100 ks. Tento rozpis byl vytvořen ve spolupráci s čelními 
představiteli těchto segmentů. 
 
V případě potřeby koordinace s jednotlivými segmenty prosíme hejtmany, aby kontaktovali příslušné 
koordinátory za každý segment – pana Dr. Šonku za praktické lékaře (dr.sonka@post.cz), Dr. 
Hülleovou za praktické lékaře pro děti a dorost (hulleova.ilona@gmail.com) a Dr. Jojka za ambulantní 
specialisty (jojkozor@volny.cz), příp. také Dr. Dvořáka za ambulantní gynekology (ssgcr@ssg.cz).  
 
U všech distribuovaných OOP (ústenky, respirátory, rukavice) jsme množství, mířící nyní na kraje (viz. 
rozpis_pro_kraje), navýšili o cca 15 % oproti množství, jaké je v příloze tohoto emailu dedikováno 
jednotlivým segmentům (viz rozdeleni_pro_segmenty). Toto navýšení by mělo umožnit každému kraji 
rozdělit ochranné pomůcky tak, aby každý segment dostal minimálně to množství, které je pro něj 
určeno, a dává krajům prostor toto množství případně zaokrouhlit nahoru tak, aby se reálně 
předávaly zástupcům segmentů ideálně celé kartony, nikoli menší balení, a už vůbec ne konkrétní 
kusy. Rozpis přídělů pro jednotlivé kraje  
V souladu s naší domluvou vám rozpis OOP posílám pro všechny kraje najednou, přičemž bylo 
dohodnuto, že tyto informace ostatním hejtmanům předáte Vy. Na vědomí rozpis posílám 
předsedům PLDD, SPL, SAS a SSG. Budeme rádi, když jednotlivé kraje budou s představiteli těchto 
segmentů koordinovat redistribuci cílovým uživatelům. 
 
Na tomto místě mi ještě dovolte rekapitulovat naši dohodu, že příští týden realizujeme ještě jeden 
obdobný rozvoz OOP pro ambulantní sféru skrze kraje. Tento rozvoz bude rovněž koncipován opět 
jako čtrnáctidenní a měl by zajistit zásoby ambulantního sektoru minimálně do konce května. Tím 
distribuce pro ambulantní sféru ze strany MZČR skončí. Stejně tak MZ ČR ukončí i centrální distribuci 
pro stomatology (cestou ČSK) a lékárníky (cestou ČLnK). Podle našich průběžných rešerší trhu je u 
většiny komodit zásoba v terénu dostatečná a zároveň se aktivizují stávající dovozní a distribuční 
kanály, takže očekáváme, že od června by většina potřebných komodit mohla být na trhu dostupná. 
Některé již nyní.  
 
V souvislosti s naší dohodou, že příští týden se uskuteční poslední závoz zásob MZ ČR na kraje, bych 
Vás a Vaše kolegy hejtmany chtěl požádat, aby – v případě, že mají nějaké požadavky na zdravotní 
materiál – je nám zaslali pokud možno obratem, nejpozději tuto sobotu, abychom tyto požadavky 
mohli zohlednit v rozpisu posledního závozu na příští týden. Zejména se jedná o materiál jako jsou 
rychlotesty a odběrové sady, u kterých zaznamenáváme ad hoc požadavky některých krajů, kterým 
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se snažíme vyhovět, avšak pro lepší systematický přístup (zohlednění všech požadavků a uspokojení 
potřeb v určitém poměru), je zapotřebí mít všechny požadavky shromážděné najednou. Zájem ad hoc 
bývá však i o jiný zdravotnický materiál – i tam se snažíme ad hoc vypomoci. 
Nemůžeme v tuto chvíli slíbit, že vyhovíme všem požadavkům, ale pokusíme se je zohlednit 
s vědomím, že po 17. 5. již plošné distribuce do krajů s největší pravděpodobností probíhat nebudou. 
Proto prosíme ty kraje, které by chtěli uplatnit požadavky na zdravotnický materiál od MZ ČR, aby 
do této soboty poslali strukturovaný přehled, jaký materiál v jakém počtu by rádi obdrželi. Mail 
prosím adresujte na mou osobu a na kolegyni Ing. Lenku Poliakovou (Lenka.Poliakova@mzcr.cz).  
 
Děkuji za spolupráci. 
S pozdravem 
 

Mgr. Filip Vrubel 
náměstek ministra 

 

mailto:Lenka.Poliakova@mzcr.cz

