TISKOVÁ ZPRÁVA
RECEA PRAGUE PODALA NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
PŘEDŽALOBNÍ VÝZVU NA ÚHRADU DLUHU VE VÝŠI 6,89 MIL. EUR
(184 MIL. KČ) ZA ODEBRANÉ A NEZAPLACENÉ RESPIRÁTORY
Praha 22. září 2020 - Společnost RECEA PRAGUE s.r.o. podala prostřednictvím svého
právního zástupce výzvu, která je rovněž předžalobní výzvou, na Ministerstvo zdravotnictví
ČR k úhradě dluhu ve výši 6 891 596 EUR za řádně dodané, převzaté a vyfakturované
respirátory. Snažili jsme se situaci vyřešit smírně, ale ze strany MZ nebyl žádný zájem cokoli
vyřešit a vůbec komunikovat. MZ neodpovědělo na žádnou z proseb, výzev či stížností. Proto
jsme se rozhodli využít zákonné prostředky k tomu, aby MZ splnilo svoji zákonnou povinnost
z uzavřených smluv, uhradilo veškeré dluhy a vyhnulo se tak hrozícímu soudnímu řízení.
Výzva je k dispozici na našich webových stránkách www.receaprague.cz, společně s dalšími
dokumenty. V následujících dnech zde budeme zveřejňovat další dokumenty týkající se
komunikace s MZ ČR a dalšími státními úřady.
Věříme, že nový ministr zdravotnictví, pan Roman Prymula, dřívější předseda Krizového štábu
Vlády ČR, přistoupí k řešení této věci se vší vážností a zabrání tak vzniku dalších škod pro
české daňové poplatníky, které již nyní činí řád desítek milionů korun. Jde o úroky z prodlení,
kurzového rozdílu, soudní poplatek a náklady soudního řízení. Byl to právě pan R. Prymula,
který s námi po vypuknutí epidemie komunikoval ohledně doručení respirátorů FFP3 do
Nemocnice na Bulovce, které naše společnost darovala českému státu. Celkem šlo o dar
3000 ks respirátorů FFP3, které byly dodány v nejkritičtějším počátečním období a následně
byly distribuovány ze Státní správy hmotných rezerv na nejpotřebnější místa po vypuknutí
pandemie – Nemocnice na Bulovce, Popáleninové centrum FNKV, Policie ČR, Hasičský
záchranný sbor ČR, Klatovská a Čáslavská nemocnice, či ústředí SSHR.
Několika telefonáty členů Vlády ČR byla firma RECEA PRAGUE požádána, zda by byla
schopna dodat další větší dodávky respirátorů, kterých byl na trhu obrovský nedostatek.
RECEA PRAGUE využila svoje domácí a zahraniční kontakty a nabídla možnost dodání
roušek z Číny včetně zajištění letecké přepravy. V návaznosti na zájem Ministerstva
zdravotnictví ČR a vystavení jejich objednávek zajistila dodávky respirátorů dle podmínek MZ.
Nákup a letecká doprava byla financována formou půjčky z banky a od dalších subjektů.
Celkem MZ vystavilo 9 objednávek na respirátory, z nich poté MZ zrušilo 5 objednávek, a to
po skončení krizového stavu. RECEA tak dodala v rámci schválených objednávek MZ celkem
790 455 respirátorů (FFP2, grafenové nano masky KN95). Všechny tyto respirátory vždy po
konkrétním schválení ze strany MZ převzal SSHR ČR a rozdistribuoval dle pokynů MZ. Do
dnešního dne, tj. 5 měsíců od dodání respirátorů, MZ nezaplatilo a dluží za dodávky 400 tisíc
kusů respirátorů FFP2 a 358 tisíc grafenových nano masek KN95, což představuje celkem
částku 6 891 596 EUR, tj. zhruba 184 mil. Kč.
Bylo by skandální, pokud by Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako státní
instituce, nerespektovalo smluvní ale i zákonná ujednání s obchodním partnerem, a to
v mimořádném období krizového stavu, a i nadále nereagovalo na výzvy k řešení celé situace.
Do dnešního dne, tj. 5 měsíců od dodání, MZ za řádně dodané a převzaté zboží nezaplatilo,
ač zboží použilo. Na urgence nebylo reagováno (přípisy na Ministerstvo Zdravotnictví a Úřad
vlády ČR), ačkoli při jednání stran uskutečněném dne 14.4.2020 v sídle Ministerstva
zdravotnictví ČR byla úhrada dluhu vysloveně přislíbena, a to v konkrétních
platbách. Doposud jsme také neobdrželi žádné oficiální vyjádření ze strany MZ, které by
rozporovalo cokoli v celém procesu, tj. od objednání, dodání, převzetí dodávek, kvality

respirátorů požadované ze strany MZ, až po fakturaci a použití dodaných respirátorů.
Proto ani nedošlo k žádnému rozporování vydaných faktur RECEA PRAGUE ze strany
MZ ČR. RECEA PRAGUE vždy postupovala v souladu s nařízeními MZ. Je proto
nepochopitelný přístup MZ, které nám za menší dodávky respirátorů FFP2 včas zaplatilo přes
12 mil. Kč a u větší dodávky 400 tisíc kusů nikoli, byť šlo o dodávky respirátorů od stejného
výrobce, ve stejné šarži a s certifikátem stejné certifikační evropské autority z Itálie (Ente
certificazzione Macchine Sri).
RECEA PRAGUE v návaznosti na postup Ministerstva zdravotnictví ČR podá do konce tohoto
týdne podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR a také podnět k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ČR, pro nerovné podmínky a zvýhodňování některých dodavatelů
a věřitelů, neboť jsme byli upozorněni, že MZ některým dodavatelům roušek vyplácelo předem
stamilionové zálohy. To je zřejmé i z registru smluv. Proto požadujeme, aby postup MZ či
selhání jeho zaměstnanců prošetřily.
Je nehorázné, že stát na jedné straně prezentovaný MZ ČR neplní svoje zákonné podmínky
a povinnosti plynoucí z řádně realizovaných smluvních dodávek a dluží přes 180 mil. Kč už
více jak 5 měsíců, a na straně druhé stát formou Finančního úřadu požaduje od RECEA
PRAGUE zaplacení DPH ve výši 32 mil. Kč za faktury, které nebyly doposud ze strany státu
(MZ ČR) uhrazeny. MZ tak přinejmenším připravilo státní rozpočet na DPH o 32 mil. Kč, který
by RECEA PRAGUE zaplatila z uhrazených faktur. RECEA PRAGUE se snažila pomoci
českému státu darováním 3000 ks respirátorů FFP3 po vypuknutí pandemie koronaviru
počátkem března a následném zajištění dodávek respirátorů na žádost státních orgánů.
A výsledkem této pomoci je, že stát nezaplatil za odebrané zboží částku převyšující 180 mil.
Kč a toto zboží použil.
Nárok RECEA PRAGUE, stejně tak i dalších firem, které dodávaly respirátory na MZ, byl
opakovaně předmětem šetření Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení, a to na popud
Úřadu vlády ČR, Krizového štábu i MZ ČR. RECEA PRAGUE poskytla všem orgánům
maximální součinnost a dodala veškerou požadovanou dokumentaci. Výsledky vyšetřujících
orgánů konstatovaly, že nedošlo ze strany RECEA PRAGUE k žádnému porušení zákona a že
zboží bylo dodáno v souladu s uzavřenými smluvními podmínkami.
Po vypuknutí pandemie koronaviru v ČR využila RECEA PRAGUE na popud představitelů
státu svoje kontakty doma a v zahraničí a zajistila dodávky zdravotnického materiálu –
respirátorů do České republiky. To nezůstalo nepovšimnuto, takže následně společnost
rovněž zajistila na žádost dodávky respirátorů soukromým subjektům na Slovensku
a v Rakousku. Za tyto dodávky jí bylo včas a řádně zaplaceno. RECEA PRAGUE nikdy neměla
vůči českému státu žádné nedoplatky na daních, odvodech či jiných poplatcích a řádně si plní
svoje zákonné povinnosti plynoucí z podnikání.
Lenka Knížková, majitelka a jednatelka RECEA PRAGUE s.r.o.
Kontakt pro média:
Ivona Novotná, tel: 731 889 963, email: ivona.novotna@prgo.cz, recea@email.cz
Kdo je RECEA PRAGUE
RECEA PRAGUE s.r.o. je obchodní společnost zaměřující se na oblast realitního trhu a komodit. Na
českém trhu působí téměr 10 let. Obchodní aktivity jsou primárně zaměřené na zprostředkovatelskou
činnost spojenou s nákupem a prodejem nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Za dobu
svojí existence zprostředkovala nákup a prodej nemovitostí v ČR a v zahraničí v řádu miliard Kč. Dále
se zabývá i nákupem a prodejem komodit a zboží. Jediným majitelem společnosti je Lenka Knížková,
která je rovněž jednatelkou. V roce 2019 hospodařila se ziskem po zdanění ve výši 1,5 mil. Kč.

