TISKOVÁ PRÁVA

RECEA PRAGUE s.r.o.

RECEA PRAGUE PODALA PODNĚTY K PROŠETŘENÍ POSTUPU
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR K NKÚ A ÚHOS
Praha dne 27.9.2020
Společnost RECEA PRAGUE s.r.o. podala dne 26.9.2020 po konzultacích s odborníky na soutěžní právo
podněty k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prošetření postupu
Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci nákupu respirátorů.
Společnost RECEA PRAGUE s.r.o. tak navazuje na předžalobní výzvu, kterou prostřednictvím svého
právního zástupce podala dne 18.9. 2020 na Ministerstvo zdravotnictví ČR k úhradě dluhu ve výši
6 891 596 EUR (cca 184 mil. Kč) za řádně dodané, převzaté a vyfakturované respirátory typu FFP2 a KN 95
v počtu 757 tisíc kusů. MZ ani po 5 měsících neodpovědělo na žádnou z 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. MZ nereagovalo na naše stížnosti
a výzvy, i když každý orgán státu má povinnost dle správního řádu a zákona č. 370/2005 Sb. písemně
reagovat na jakékoli podání ve lhůtě 30 dnů.
Doposud, tj. 5 měsíců od převzetí dodávek ze strany MZ, jsme nedostali žádnou oficiální zprávu z MZ, která
by doložitelným způsobem rozporovala nebo reklamovala dodané a převzaté dodávky prověřených
certifikovaných respirátorů ze strany naší společnosti. Údajná neodpovídající kvalita testovaných respirátorů
nebyla doposud ze strany MZ nijak důvěryhodně prokázána. Nedostali jsme žádné výsledky testů či protokol,
který by jednoznačně prokázal vady našich testovaných respirátorů. Nebyli jsme ani vyzvání k účasti na
testování, tak jak je to vyžadováno v rámci standardní zákonné procedury pro testování.
RECEA PRAGUE vždy postupovala v souladu s nařízeními MZ. Faktura k objednávce respirátorů FFP2 ze
dne 18.3. byla ze strany MZ zaplacena včas, ale fakturu k objednávce z 20.3. již MZ nezaplatilo, byť se jedná
o respirátory FFP2 pocházející od stejného výrobce, ve stejné šarži a s platným stejným evropským
certifikátem od stejné certifikační autority, což je absurdní a nepochopitelné.
Podnět k ÚOHS
Společnost RECEA PRAGUE s.r.o. s.r.o. byla společně s dalšími firmami znevýhodněna oproti jiným
společnostem, kterým, jak je patrné z registru smluv, uhrazených faktur na stránkách MZ (zdroj:
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/faktury/), či z informací z médií, vyplatila v březnu a dubnu na
zálohách stovky milionů korun. Odlišný přístup MZ je porušením pravidel hospodářské soutěže
a zvýhodňováním věřitele. Jak je z veřejných zdrojů patrné, zálohy získaly například firmy ADLER, CEDES
LOGISTIK nebo LA FACTORY.
Firem s finanční podporou ministerstva však je zřejmě více, protože kontrakty a platby faktur řady z nich
nejsou vůbec evidované v registru smluv.
Firmám CEDES LOGISTIK a LA FACTORY vyplatilo MZ na zálohách téměř 250 mil. Kč.
(zdroj: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/faktury/).
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záloha - zdravotní masky

14.04.20

49 365 888 Kč

záloha - zdravotní masky

30.03.20

25 003 000 Kč

záloha - zdravotní masky

23.03.20

61 279 200 Kč

CEDES Logistik s.r.o.

IČ: 26420619

záloha - ústenka chirurgická

31.03.20

40 000 000 Kč

CEDES Logistik s.r.o.

IČ: 26420619

záloha - ústenka chirurgická 3PLY Masks

19.03.20

56 000 000 Kč

Proto RECEA PRAGUE žádá, aby ÚOHS prověřil, zda Ministerstvo zdravotnictví ČR svým postupem
neporušilo hospodářskou soutěž, neporušilo pravidla výběru dodavatelů z veřejných prostředků či dokonce
neposkytlo některým subjektům nedovolenou obchodní výhodu či nedovolenou veřejnou podporu.
Podnět k NKÚ
Společnost RECEA PRAGUE s.r.o. poukazuje na to, že postupem Ministerstva zdravotnictví ČR došlo
nejenom k nesprávnému a případně nezákonnému nakládání prostředky státního rozpočtu ČR a k porušení
rozpočtové kázně, ale zejména, že postup Ministerstva zdravotnictví ČR má a bude mít za následek
řadu sankčních nákladů, které budou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Přičemž je zřejmé, že
nehospodárnost hospodaření je důsledkem nerovných, nejasných a zejména co do pravidel předem
nedefinovaných obchodních podmínek uzavřených smluv, je výsledkem zvýhodňování dodavatelů.
Lenka Knížková, majitelka a jednatelka RECEA PRAGUE s.r.o.
Kontakt pro média:
Ivona Novotná, tel: 731 889 963, email: 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 RECEA je Lenka Knížková, která je rovněž
jednatelkou. V roce 2019 hospodařila se ziskem po zdanění ve výši 1,5 mil. Kč.

