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Vážené dámy hejtmanky, vážení pánové hejtmani, vážený pane primátore, vážené ředitelky a vážení 
ředitelé krajských úřadů, 
  
dovoluji si Vás informovat o aktivitách Ministerstva zdravotnictví (MZ) v oblasti nákupu respirátorů 
ochranné třídy FFP2 a FFP3 a nezbytné součinnosti s jednotlivými kraji v nejbližších dnech. 
  
Ministerstvo zdravotnictví ČR ve dnech 9. až 12. 3. 2020 centrálně nakupuje respirátory třídy FFP2 a 
FFP3 podle normy EN 143:2001+A1:2009 a obdobné od všech výrobců a dodavatelů, kteří těmito 
osobními ochrannými prostředky disponují a jsou připraveni je prodat České republice. 
  
Ministerstvo zajistí centrální nákup respirátorů a jejich distribuci do stanovených odběrných míst. Na 
území každého kraje bude stanoveno 1 centrální odběrné místo (kromě hl.m. Prahy a Středočeského 
kraje), do kterých výrobci, dodavatelé a distributoři zajistí dodávku Ministerstvem nakoupených 
respirátorů. První dodávky do odběrných míst se uskuteční již 13. 3. 2020 a poté v týdenních 
intervalech – každý týden, dokud to bude potřeba. 
  
Objem respirátorů, který se nám podaří nakoupit tento týden, budeme znát ve čtvrtek 12. 3. 2020. 
Veškerý nakoupený objem bude přerozdělen tak, že 25 % nakoupeného objemu zůstane v dispozici 
Ministerstva zdravotnictví, které zajistí cílenou distribuci do míst, za které zůstává odpovědné přímo 
Ministerstvo zdravotnictví (viz níže). Zbylých 75 % nakoupeného objemu bude plně přerozděleno mezi 
všechny jednotlivé kraje (a hl.m. Prahu) a to podle algoritmu, který zohledňuje počet zdravotnických 
pracovníků v příslušném kraji dle údajů ÚZIS (kraj s dvojnásobným počtem zdravotnických pracovníků 
dostane dvojnásobný objem respirátorů apod.). Ačkoliv jsme si vědomi, že to není nejdokonalejší 
algoritmus, je relativně spravedlivý a jednoduchý. 
  
Ve čtvrtek budeme schopni na kontaktní místa všech krajů zaslat informaci, kolik každý kraj dostane 
v pátek či v sobotu do příslušného odběrného místa. 
  
Odběrným místem by měla být následující zdravotnická zařízení: 
  

Hlavní město Praha Nemocnice na Bulovce, 
Fakultní nemocnice Motol 

Středočeský kraj Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,  
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 

Jihočeský kraj Nemocnice České Budějovice 

Jihomoravský kraj Fakultní nemocnice Brno 

Karlovarský kraj Nemocnice Karlovy Vary 

Kraj Vysočina Nemocnice Jihlava 

Královehradecký kraj Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Liberecký kraj Krajská nemocnice Liberec 

Moravskoslezský kraj Fakultní nemocnice Ostrava 

Olomoucký kraj Fakultní nemocnice Olomouc 

Pardubický kraj Pardubická nemocnice 

Plzeňský kraj Fakultní nemocnice Plzeň 

Ústecký kraj Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 

Zlínský kraj Krajská nemocnice Tomáše Bati 

  



Výše uvedená odběrná místa jsou navržena ze strany MZ arbitrárně. Prosím všechny kraje, aby 
nemocnice, které jsou uvedeny výše jako odběrná místa v daném kraji, informovali o tom, že budou 
odběrným místem (MZ to samo učiní jen vůči svým přímo řízeným nemocnicím). Je zapotřebí zajistit 
dostatek skladovacích kapacit (byť krátkodobých). MZ dosud z časových důvodů nekomunikovalo 
s těmito zařízeními v tom smyslu, že bychom je upozorňovali, že by měli být odběrným místem. Pokud 
preferujete, aby ve vašem kraji bylo odběrným místem jiné vámi zřízené zdravotnické zařízené, prosím 
informujte nás do dnešní (středeční) 15.hodiny. 
  
V těchto odběrných místech zajistí MZ přebírku zboží od dodavatelů, přerozdělení podle výše 
uvedených klíčů a protokolární předání krajskému úřadu té části dodávky, která by podle příslušného 
klíče měla být převedena do dispozice kraje. Protokolární předání bude spojeno s bezplatným 
převodem na základě jednoduché darovací smlouvy. 
  
Ministerstvo zdravotnictví jako ústřední orgán státní správy, orgán ochrany veřejného zdraví a 
zřizovatel některých zdravotnických zařízení a orgánů s celostátním či regionálním významem bude 
odpovídat za dodávky určeného počtu pouze následujícím subjektům: 
• Kraje (krajské úřady) 
• Přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví poskytující zdravotní služby (např. fakultní 

nemocnice, specializované nemocnice) 
• Infekční oddělení / kliniky všech nemocnic v ČR bez ohledu na zřizovatele (pouze potřeby 

daného oddělení/kliniky, ne ostatních částí nemocnic) 
• Zdravotnická zařízení zřízená Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti (pouze 

zdravotnická zařízení, ne jiné složky) 
• Poskytovatelé sociálních služeb zřízených pouze přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí 
• Státní zdravotní ústav a Vojenský zdravotní ústav 
• Zdravotní ústavy (Ostrava, Ústí nad Labem) 
• Krajské hygienické stanice 
• Síť laboratoří vyšetřujících přímým průkazem původce COVID-19 
  
Zbylé poskytovatele zdravotních a sociálních služeb by měl potřebnými respirátory zajistit příslušný 
kraj, na jehož území poskytuje poskytovatel zdravotní nebo sociální služby. V tomto ohledu 
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby kraje zajistily zásobování poskytovatelům v následující 
kaskádě priorit: 

1. 7% zdravotnickým záchranným službám 
2. 38 % krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení): akutní péče, 

následná péče + pobytové sociální služby 
3. 12,5 % praktickým lékařům a PLDD (tito poskytovatelé budou nad rámec respirátorů dodaných 

z centrálního nákupu MZ zásobeni ještě paralelně z daru společnosti PPF/Sotio),  
4. 14 % stomatologům,  
5. 21,5 % ambulantním specialistům  
6. 7% lékárníkům 

  
Kraje poté, kdy protokolárně převezmou dodávku respirátorů, by je pak měly distribuovat (vlastní 
přepravou) či přerozdělovat (určením, aby si poskytovatelé sami respirátory v odběrném místě 
vyzvedli) a to v souladu se svým krizovým plánem a výše uvedenou kaskádou priorit.  
  
Každý krajský úřad by měl zveřejnit na svých internetových stránkách kontaktní místo pro 
poskytovatele, které bude odpovídat za další přerozdělení ostatním poskytovatelům zdravotních nebo 
sociálních služeb a dalším subjektům. Kromě toho by měl každý kraj ustanovit jedno kontaktní místo 
pro MZ, které bude odpovídat za převzetí zboží od MZ a přímou flexibilní komunikaci s MZ. 
  



Respirátory třídy FFP2 a FFP3, které centrálně nakupuje stát skrze MZ, budou předávány bezplatně. 
Respirátory třídy FFP3 nelze v současnosti koupit od žádného dodavatele, neboť v souladu s 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020 je může nakoupit pouze stát. 
Přímý prodej poskytovatelům zdravotních i sociálních služeb jakož i jiným subjektům je dočasně 
zakázán. Prodej respirátorů třídy FFP2 není nijak omezen. Mohou si je koupit všichni zájemci, byť v 
současné době je jejich nabídka omezena kvůli nízkým skladovým zásobám a exportním omezením v 
sousedních zemích. Stejně tak MZ nezakazuje ani nijak nereguluje prodej roušek (ústenek). Výrobci i 
distributoři je mohou volně dodávat jakýmkoliv odběratelům. Ačkoliv i u tohoto zboží jsou skladové 
zásoby momentálně minimální, podle dosavadních informací předpokládáme postupné navyšování 
dodávek roušek na český trh od dalších týdnů. 
  
Pacientům, kteří to z hlediska svého zdravotního stavu potřebují (např. u imunosuprimovaných a 
onkologických pacientů), poskytne roušku či respirátor příslušný poskytovatel zdravotních služeb, v 
jehož péči je pacient léčen s danou diagnózou – nejedná se o prodej ani výdej, nýbrž o vybavení 
pacienta v rámci poskytování zdravotní péče. 
  
Ministerstvo zdravotnictví je v úzkém kontaktu s výrobci a dodavateli roušek, respirátorů, dezinfekce 
a dalších osobních ochranných pomůcek, jakož i dodavateli léčiv, zdravotnických prostředků i přístrojů. 
Průběžně monitoruje potřeby zdravotnických zařízení i stav dodávek na trh, aby včas odhalilo nastalý 
či hrozící plošný nedostatek a vyjednávalo dodávky ze zahraničí či naskladňování do skladových zásob 
výrobců, velkodistributorů nebo páteřních nemocnic. 
  
Prosíme znovu, aby nám byly předány údaje na kontaktní osoby pro nás – tedy údaje na kontaktní 
místo pro MZ (jedna osoba za každý kraj), a to v rozsahu: jméno a příjmení, funkce, mobil, e-mail. 
Příslušní zaměstnanci MZ budou ve věci zásobování krajů (nejen respirátorů) komunikovat napřímo jen 
s těmito kontaktními místy. Kontaktní osoby prosím obratem oznamte na mou e-mailovou adresu a 
v kopii na náměstka Filipa Vrubla (Filip.Vrubel@mzcr.cz). 
 
Důrazně doporučujeme, aby kontaktní osobou pro MZ byl zaměstnanec krajského úřadu. Akceptujeme 
sice i pověřeného zaměstnance jiných subjektů v přímé řídící působnosti kraje (např. zaměstnanec 
krajské nemocnice nebo zástupce krajského hasičského záchranného sboru apod.), ale je potřeba vzít 
na vědomí, že tato osoba by měla být primárním kontaktem ne za svou složku, ale za všechny 
zdravotnická a sociální zařízení kraje a je otázkou, zda jsou schopni koordinovat se a informovat ostatní 
poskytovatele a cílové příjemce respirátorů).  
  
Doporučujeme tedy, aby primárním kontaktním místem pro MZ byl zaměstnanec krajského úřadu a 
aby kraj posléze učinil kaskádu kontaktních míst pro jednotlivé poskytovatele či jednotlivé druhy 
poskytovatelů, potažmo širší veřejnost. Kdo bude kontaktním místem pro poskytovatele je pak již 
interní věc kraje a může to být i více osob u více podřízených složek. Je však zapotřebí, aby tyto 
kontaktní osoby byly uvedeny na internetových stránkách kraje a jednoduše dostupná 
poskytovatelům. MZ bude od dnešního dne odkazovat každého poskytovatele zdravotních a 
sociálních služeb, který se na nás obrátí ve věci zásobování osobními ochrannými pomůckami a který 
nepatří mezi ty, které máme zásobit přímo centrálně my, odkazovat na svůj příslušný kraj! 
  
  
Hlavní kontaktní osoba MZ pro účely přerozdělení respirátorů je v tuto chvíli pan náměstek Filip Vrubel 
(Filip.Vrubel@mzcr.cz), který posléze kontaktním místům krajů sdělí dílčí kontaktní osoby MZ pro dílčí 
úkoly. V zájmu efektivní komunikace a maximálního soustředění sil žádáme, aby s kontaktními osobami 
MZ komunikovali jen kontaktní místa krajů pro MZ. MZ bohužel nemá kapacity ty samé informace 
sdělovat více osobám v každém kraji a potřebujeme své kapacity maximálně věnovat skupování 
osobních ochranných pomůcek, monitorování stavu zásob a kritické úrovně zásob některých komodit 
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u některých poskytovatelů, a zajišťování pokrytí potřeb těchto kriticky ohrožených zdravotnických 
zařízení. 
  
Děkuji všem za spolupráci a úsilí, které věnujete řešení nastalé mimořádné situace! 
S pozdravem 
  
Adam Vojtěch 
  
 


