
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/již realizovali 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. Zaslaný materiál je pouze příspěvkem Ministerstva zdravotnictví k zásobám, které tyto 
segmenty obdržely a obdrží i od dalších subjektů (MV, kraje aj.). Rozhodně nemá být chápán jako 
konečné množství. 
 
Desinfekci po domluvě s poskytovateli nedistribuujeme, jelikož řada českých firem po domluvě s MPO 
tuto již na trh dodává, a to i maloobchodně. Seznam firem vyrábějících desinfekci zveřejňuje MPO na 
svých webových stránkách https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ceske-
firmy-nove-vyrabi-dezinfekcni-prostredky-na-ruce-podle-receptury-doporucene-who---253606/ 
 
V příloze uvádíme rozpis OOP po jednotlivých krajích a také 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 
80 ks. Co se týče ústenek, v jednom balení je 50 ks, rukavic je v balení 100 nebo 200 ks. Tento rozpis 
byl vytvořen ve spolupráci s čelními představiteli těchto segmentů. 
 
Množství distribuovaných rukavic je značné a je koncipováno z naší strany jako minimálně dvoutýdenní 
zásoba! 
 
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 nově množství, mířící nyní na kraje, 
navýšili o cca 15 % oproti množství, jaké je v příloze tohoto emailu dedikováno jednotlivým 
segmentům. 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. 
 
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. 
 
Děkuji za spolupráci! 
S pozdravem 
 

Mgr. Filip Vrubel 
náměstek ministra 
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