PŘÍBĚH RECEA PRAGUE VE VĚCI DODÁVEK RESPIRÁTORŮ PRO MZ
ČR
Dar na pomoc českému státu
Firma RECEA PRAGUE s.r.o. v dobré víře pomohla českému státu po vypuknutí
pandemie covidu počátkem března 2020 formou darování 3.000 ks respirátorů. Ty
byly distribuovány k nejpotřebnějším subjektům, na jejichž určení se podílel i pan
Prymula. Respirátory byly dodány do skladů Státní správy hmotných rezerv ČR
(SSHR) a odtud rozvezeny do státníchinstitucí a organizací, jakými byly Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor ČR, Nemocnice Na Bulovce, Popáleninové centrum FNKV,
Klatovská a Čáslavská nemocnice, či ústředí SSHR.
MZ ČR si u RECEY objednalo dodávky respirátorů
Na základě telefonátů členů vlády byla firma RECEA požádána, zda by byla
schopna dodat další dodávky s tím, že odebere všechno co bude možné sehnat
v době, kdy byl velký nedostatek respirátorů na trhu. Firma RECEA využila svoje
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 roušek dle podmínek MZ.
Před samotným objednáním musela firma RECEA dodat certifikát k jednotlivým
dodávkám od evropské certifikační autority, italské společnosti Ente
certificazzione Macchine Sri, Via Ca’Bella, Valsamoggia, která je oprávněnou
institucí udělování označení CE výrobků, což si lze ověřit i na
stránkách www.entecerma.it/certificate.php., což byla podmínka MZ pro dodávky
respirátorů.
RECEA dodala respirátory dle podmínek MZ ČR i přes nerovné podmínky ze strany
MZ
RECEA na vlastní náklady a z vlastních zdrojů (primárně z půjček od banky a dalších
privátních subjektů a osob) na základě požadavků MZ a jejich objednávek zajistila
objednaný počet respirátorů za podmínek stanovených v jednotlivých
objednávkách MZ. Firma RECEA společně s dalšími firmami byla znevýhodněná
oproti firmám, kterým, jak je patrné z registru smluv, MZ poskytlo zálohy v řádu
stamilionů, čímž porušilo pravidla hospodářské soutěže a zvýhodnilo tak vybrané
subjekty. RECEA nesla veškeré riziko s nákupem respirátorů a jejich dopravou na
svých bedrech, na rozdíl od subjektů, které nenesly žádné riziko. To neslo MZ tím,
že jim vyplatilo stamilionové zálohy.
Celkem MZ vystavilo 9 objednávek na respirátory z nich poté MZ následně zrušilo 5.
RECEA tak dodala v rámci schválených objednávek a faktur ze strany MZ celkem

790 455 respirátorů (FFP2, grafenové nano masky N95). Všechny tyto respirátory
po schválení ze strany MZ převzal SSHR ČR a rozdistribuoval dle pokynů MZ.
MZ ČR za řádně dodané a převzaté respirátory dodnes nezaplatilo a dluží 184 mil.
Kč
MZ zaplatilo za řádně dodané, převzaté a vyfakturované zboží pouze menší část
dodaných respirátorů. 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 N95, což představuje celkem částku 6 891 596 EUR, tj. zhruba
184 mil. Kč.
Ze strany RECEA byly dodávky řádně realizovány a vyfakturovány v souladu
s podmínkami podepsaných smluvních dokumentů s MZ. RECEA vždy postupoval
v souladu s nařízením MZ, kdy veškeré převzetí dodávek klienta ze strany HSSR ČR
bylo podmíněno výslovným souhlasem MZ, které před schválením převzetí každé
jednotlivé dodávky prověřovalo splnění všech podmínek daných objednávek. MZ
všechny dodávky klienta schválilo a následně SSHR ČR převzalo. Tímto aktem
potvrdilo splnění podmínek daných v objednávkách MZ. Proto ani nedošlo
k žádnému rozporování vydaných faktur ze strany RECEA. Je proto nepochopitelný
přístup MZ, které si u RECEA 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.
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 RECEA disponuje.
Nárok RECEY byl opakovaně předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení, a
to na popud Úřadu vlády ČR, Krizového štábu i MZ ČR. Vždy se závěry potvrzujícími
řádné dodání zboží v požadované smluvní kvalitě. Ze strany RECEY nedošlo
k žádnému porušení zákona. Předmětem šetření uvedených orgánů byly i další
firmy dodávající respirátory pro MZ.
MZ ČR nereagovalo doposud na výzvy RECEY
MZ ČR i samotný Úřad vlády ČR byl vyzván v dubnu 2020 formou zaslané výzvy do
datových schránek jednotlivých institucí k řešení vzniklé situace. Doposud nebylo
ani z jedné z výše uvedených institucí na stížnosti odpovězeno, ač uplynula zákonná
lhůta pro vyřizování stížností občanů. Obdobně nebyly do dnešního žádným
způsobem odpovězeny naše přípisy.

RECEA podala dne 18.9. 2020 předžalobní výzvu na MZ ČR
RECEA v dobré víře pomoci českému státu v době vypuknutí pandemie covidu
poskytla dar ve formě 3000 ks respirátorů a zajistila řádně dle požadavků MZ
požadovaný objem respirátorů dle podmínek MZ ČR. Do dnešního dne, tj. 5
měsíců od dodání, MZ za řádně dodané a převzaté zboží nezaplatilo. Proto RECEA
přistoupila k poslednímu kroku před podáním žaloby na MZ, a vyzvala MZ formou
předžalobní výzvy k úhradě dluhu ve výši 6 891 596 EUR.
V případě zaplacení dluhu nebude RECEA požadovat další vícenáklady v řádech
desítek milionů Kč, tj. úroky z prodlení (ty činí k datu podání 8 mil. Kč) , kurzový
rozdíl apod. V opačném případě bude MZ žalovat u soudu a bude požadovat
kompenzaci vzniklých vícenákladů, včetně nákladů soudního řízení. Veškeré tyto
náklady by šly na účet všech daňových poplatníků ČR.
Je paradoxní, že stát na jedné straně prezentovaný MZ ČR neplní svoje zákonné
podmínky plynoucí z řádně realizovaných objednávek a smluv a dluží přes 180 mil.
Kč už více jak 5 měsíců, a na straně druhé stát formou Finančního úřadu požaduje
od RECEA zaplacení DPH v řádech desítek milionů Kč za faktury, které nebyly
doposud ze strany státní instituce (MZ ČR) uhrazené.
Podnět k NKÚ a ÚOHS
RECEA v návaznosti na postup Ministerstva zdravotnictví ČR podá v následujících dnech
podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR a také podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ČR, aby tuto skutečnost prošetřily.

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. Po vypuknutí
pandemie koronaviru v ČR využila svoje kontakty doma a v zahraničí a zajistila
dodávky zdravotnického materiálu – respirátorů do České republiky. Rovněž tak
zajistila dodávky respirátorů soukromým subjektů na Slovensku a
v Rakousku.RECEA nikdy neměla vůči českému státu žádné nedoplatky a řádně si
plní svoje zákonné povinnosti plynoucí z podnikání.Jediným majitelem společnosti
RECEA je Lenka Knížková, která je rovněž jednatelkou.V roce 2019 hospodařila
s ziskem po zdanění ve výši 1,5 mil. Kč.

