
DISTRIBUČNÍ MÍSTA OOP V RÁMCI JIHOČESKÉHO KRAJE 
 

Zahájení termínu víkendové distribuce: neděle, 22.03.2020 od 09:00 do 11:00 a 15:00  

do 18:00 hodin v kontaktních místech viz tabulka. V dalších dnech dle časů uvedených  

v tabulce! 

KONTAKTNÍ MÍSTA PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH 

PRO ODBĚR OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ 

OKRES  
místo poskytování ZS 

ODBĚRNÉ MÍSTO OOP DOBA VÝDEJE OOP 

České Budějovice 

Krajský úřad JčK 
B. Němcové 49/3  
370 76 České Budějovice 
vstup z ulice Gen. Svobody! 

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

Český Krumlov 

HZS JčK – územní odbor 
Hasičská 125 
Domoradice 
381 01 Český Krumlov 

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

Jindřichův Hradec 
HZS JčK - územní odbor 
U Knihovny 1176 
377 01 Jindřichův Hradec II 

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

Písek 

HZS JčK - územní odbor 
Vrcovická 2223/2 
Budějovické Předměstí 
397 01 Písek 

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

Prachatice 
HZS JčK - územní odbor 
Slunečná 932 
383 01 Prachatice II 

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

Strakonice 
HZS JčK - územní odbor 
Podsrpenská 438 
386 01 Strakonice I 

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

Tábor 

HZS JčK - územní odbor 
Chýnovská 276 
Měšice 
391 56 Tábor  

PO – PÁ 
09:00 – 11:00 a 15:00 - 18:00 

 

! Výdej OOP bude prováděn ověřením proti občanskému průkazu a podpisu 
 přebírajícího!  
 
! K identifikaci poskytovatele zdrav. služeb je třeba znát IČO a nahlásit odbornost. 
 
! Vyzvednutí OOP pro více poskytovatelů zdrav. služeb je možné s tím, že u dalších 
 poskytovatelů  bude rovněž uvedena jako přebírající tatáž osoba! 
 
! V případě, že nebude nikdo z jednotky HZS přítomen, je na výjezdu. Nutno 
 respektovat! 
 
! KAŽDÁ DODÁVKA JE na HZS JčK k DISTRIBUCI PO DOBU 5 PRACOVNÍCH DNŮ!
 V případě, že si ji poskytovatel zdravotních služeb nevyzvedne bude kontaktovat 
 odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje – telefon: 386 720 602. 



OOP budou poskytovateli zdravotních služeb vydány na distribučním místě v okresním městě dle sídla 
poskytovatele uvedeného v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Sídlo nemusí být 
vždy totožné s místem poskytování zdravotních služeb! 
 
Poskytovateli, který poskytuje zdravotní služby ve více okresech Jihočeského kraje, budou OOP vydány 
na distribučním místě v okresním městě dle SÍDLA poskytovatele (toto je možno ověřit 
v http://wwwinfo. mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) 
 
Poskytovateli, jehož sídlo je mimo Jihočeský kraj (např. Praha, Brno atd.), budou OOP vydány  
na distribučním místě v Českých Budějovicích. 
 
Poskytovatelé, kteří poskytují zdravotní péči ve více oborech (dle oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb/registrace) obdrží OOP pro všechny odbornosti v rámci provozu jedné ordinace! 
 
!!! Distribuční místa se netýkají těchto poskytovatelů: 

• Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

• Nemocnice založené Jihočeským krajem 

• Psychiatrická nemocnice Písek 

• Psychiatrická nemocnice Lnáře 

• Nemocnice Vimperk, a.s. 

• Nemocnice Volyně, s.r.o. 

• Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice, o.p.s. 

• Organizace zřizované MZ (Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Dětská psychiatrická 
nemocnice Opařany) 

• Pobytová zařízení sociálních služeb 

• Lázně Bechyně, s.r.o. 

• Lázně Jupiter Bechyně, s.r.o. 

• Slatinné lázně Třeboň, s.r.o. 

• Lázně hotel Vráž, s.r.o. 
Tito poskytovatelé převezmou OOP v CENTRÁLNÍM odběrném místě Jihočeského kraje  
po předchozí telefonické domluvě na čísle 386 720 602. 

 
Základní metodika výpočtu pro výdej OOP: 

 

Rozdělováno bylo na základě priorit stanovených Ministerstvem zdravotnictví: 

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 

 

A) Počet poskytovatelů zdravotních služeb v rámci priorit stanovených MZ ČR 

1. ZSS JčK jeden poskytovatel na celém území JčK – počet zdravotnických pracovníků 

2. krajským, městským a soukromým nemocnicím (mimo infekční oddělení): akutní péče, 

následná péče + pobytové sociální služby: počet zdravotnických pracovníků 

3. VPL a PLDD – počet zdravotnických pracovníků 



4. stomatologie – počet zdravotnických pracovníků 

5. ambulantní specialisté – počet zdravotnických pracovníků 

6. lékárníci – počet zdravotnických pracovníků 

  Primárně ověřováno dle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. K ověření dat byl rovněž využit 

 webový dotazník OOP.  

 

Počet OOP je limitován výší obdrženého počtu OOP, s tím že je při rozdělování je 

přihlíženo k možnosti odkladnosti péče, možnosti omezení přímého kontaktu s lékařem 

a rizikovosti poskytované zdravotní péče.  

 

Dále vycházíme z https://koronavirus.mzcr.cz/informace-who-typove-profese/  

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-who-typove-profese/

