Ministerstvo Zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
k rukám ministra zdravotnictví

Naše značka:

Vaše značka:

Ref.:

Datum:
Mgr. Ing. Hejda

18. 9. 2020

Věc: Výzva k úhradě dluhu

Vážený pane ministře,
převzal jsem právní zastoupení společnosti RECEA PRAGUE s.r.o., IČO: 24231193, se sídlem: U
lužického semináře 114/46, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „Klient“) ve věci úhrady úplaty za
dodané respirátory. Plnou moc přikládám.
Podle sdělení od Klienta:
1)

Klient byl v průběhu krizového stavu spojeného s pandemií COVID - 19 telefonicky požádán
členy Vlády ČR o dodání jakýchkoli ochranných pomůcek. Stalo se tak na základě skutečnosti,
že Klient dobrovolně a zdarma v dobré víře daroval České republice v době krizového stavu
celkem 3000 ks respirátorů FFP3. Respirátory byly použity primárně pro státní instituce a
organizace určené státními úředníky, jakými byly Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR,
Nemocnice Na Bulovce, Popáleninové centrum FNKV, Klatovská a Čáslavská nemocnice, či
ústředí SSHR.

2)

Následně byla tato prosba členů Vlády ČR, kterou lze zdokumentovat, konkretizována na
respirátory či grafenové masky N95, a to ve formě objednávek – (i) Objednávka Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 127/NANO N95/MZ-PRO/2020 ze dne 18. 3. 2020, (ii) Objednávka
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 112/FFP3/MZ-PRO/2020 ze dne 20. 3. 2020 a (iii) Objednávka
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 356/FPP2/MZ-PRO/2020 ze dne 7. 4. 2020.

3)

Respirátory byly dodány dne 31. 3. 2020 v 13.20h (14 750 ks – dokládá zápis o převzetí
ochranných pomůcek – Příjem 31. 3. 2020 podepsaný pověřenou osobou Správy státních
hmotných rezerv), dne 6. 4. 2020 v 16.00h (343 205 ks – dokládají zápisy o převzetí ochranných
pomůcek – Příjem 6. 4. 2020 podepsané pověřenou osobou Správy státních hmotných rezerv) a
dne 14. 4. 2020 ve 20.00h (400 000 ks – dokládá zápis o převzetí ochranných pomůcek – Příjem

14. 4. 2020 podepsaný pověřenou osobou Správy státních hmotných rezerv) do skladu Státních
hmotných rezerv ČR v Sedlčanech.
4)

Ministerstvu zdravotnictví ČR byly doručovány faktury – (i) faktura č. 20200011 ze dne
6. 4. 2020 na částku 2.178.000,- EUR, (ii) faktura č. 20200012 ze dne 7. 4. 2020 na částku
2.293.506,60 EUR a (iii) faktura č. 20200018 ze dne 14. 4. 2020 na částku 2.420.000,- EUR.
Současně s doručením faktur bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR vždy požádáno o jejich úhradu
v souladu s předchozím ujednáním.

5)

Do dnešního dne, tj. 5 měsíců od povinnosti uhradit faktury za řádně dodané zboží, však ničeho
uhrazeno nebylo. Na urgence nebylo reagováno, ačkoli při jednání stran uskutečněném dne
14. 4. 2020 v sídle Ministerstva zdravotnictví ČR byla úhrada dluhu vysloveně přislíbena, a to v
konkrétních platbách. Důkazem o proběhlém jednání, jeho obsahu a závěrech disponujeme.
Stížnosti Klienta nebyly do dnešního dne vyřízeny a nebylo žádným způsobem do dnešního dne
reagováno na přípisy Klienta (výzvy a komunikace s Ministerstvem zdravotnictví, s Krizovým
štábem Úřadu vlády ČR a Úřadem vlády ČR).

6)

Ze strany Klienta byly dodávky řádně realizovány a vyfakturovány v souladu s podmínkami
podepsaných smluvních dokumentů s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Klient vždy postupoval
vždy v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR, kdy veškeré převzetí dodávek klienta
ze strany SSHR ČR bylo podmíněno výslovným souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR, které
před schválením převzetí každé jednotlivé dodávky od Klienta prověřovalo splnění všech
podmínek daných objednávek. Ministerstvo zdravotnictví ČR všechny dodávky Klienta schválilo
a následně SSHR ČR převzalo. Tímto aktem potvrdilo splnění podmínek daných v objednávkách
Ministerstva zdravotnictví ČR. Proto ani nedošlo k žádnému rozporování vydaných faktur ze
strany Klienta. Je proto nepochopitelný přístup Ministerstva zdravotnictví ČR, které si u klienta
dodávky ochranných pomůcek objedná a některé faktury dodávek respirátorů Klienta od stejného
výrobce, ve stejné šarži a certifikátem stejné certifikační evropské autority řádně zaplatí a některé
ne, i když měly úplně stejné parametry.

7)

Přístup Ministerstva zdravotnictví ČR nasvědčuje nastavení nerovných obchodních podmínek pro
jednotlivé dodavatele ochranných pomůcek pro Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jak je patrné z
veřejně dostupného registru smluv, došlo ke zvýhodňování některých dodavatelů ochranných
pomůcek pro Ministerstvo Zdravotnictví ČR formou úhrad záloh před dodáním zboží. Tento
postup Ministerstva zdravotnictví ČR je porušením hospodářské soutěže.

8)

Klient tak v návaznosti na postup Ministerstva zdravotnictví ČR podá v následujících dnech
podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR a také podnět i k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ČR, aby tuto skutečnost prošetřily.

9)

Klientův nárok byl dále opakovaně předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení, a to na
popud Úřadu vlády ČR, Krizového štábu i Vašeho úřadu. Vždy se závěry potvrzujícími řádné
dodání zboží v požadované smluvní kvalitě. Ze strany Klienta nedošlo k žádnému porušení
zákona.

10)

Společnost Klienta podniká v ČR přes 9 let a zabývá se zprostředkováním nákupu a prodeje realit
a komodit. Nikdy neměla vůči českému státu žádné nedoplatky a řádně si plní svoje zákonné
povinnosti plynoucí z podnikání. Klient dodal ochranné pomůcky z Číny po vypuknutí pandemie
i zahraničním subjektům na Slovensku a v Rakousku. Vždy mu bylo za řádně dodané zboží v
objednané kvalitě včas zaplaceno.

Jak plyne z dokumentů, které mi předložil Klient, Klient na základě objednávek České republiky,
Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2 (dále jen „Objednatel“) ze dne
18. 3. 2020, ze dne 20. 3. 2020 a ze dne 7. 4. 2020 dodal Objednateli 200 000 ks respirátorů N95,
400 000 ks respirátorů FFP3/N95 a 157 955 ks respirátorů FFP2/N99/N95. Za uvedené respirátory byla
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Klientem v souladu s objednávkami vyfakturována cena celkem ve výši 6 891 506,60 EUR (dále jen
„Dlužná částka“). Dlužná částka však nebyla Klientovi dosud uhrazena.
Dlužnou částku prosím uhraďte nejpozději do 10 dnů. V opačném případě prosím ve stejné lhůtě
sdělte, do kdy bude Dlužná částka Klientovi nejpozději uhrazena. Tuto výzvu považujte za
předžalobní výzvu.
V případě, že dlužnou částku v termínu uhradíte, bude mít Klient za to, že se jednalo o nedopatření a
promine Objednateli jak ztrátu způsobenou kurzovým rozdílem, tak úrok z prodlení. Koneckonců pak
neponese Váš úřad ani příslušné náklady občanského soudního řízení. Zákonný úrok z prodlení činí ke
dni odeslání této výzvy 8 099 557 Kč. Povinnost zaplatit zákonný úrok z prodlení z důvodu
protiprávního postupu ministerstva bude pro stát znamenat značnou škodu, která půjde na vrub všech
daňových poplatníků ČR.
Za RECEA PRAGUE s.r.o.

Mgr. Martin Láník, advokát
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