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Reklamace platby za dodané osobní ochranné pomůcky

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že do dnešního dne naše společnost RECEA PRAGUE s.r.o.
neobdržela platby za námi vystavené faktury 20200011 a 20200012 za dodávku 357 955 ks
Grafenových nano masek FFP2 KN95 v celkové výši 4 471 506,60 EUR. Tyto grafenové nano masky jsme
dodali Ministerstvu zdravotnictví ČR na základě objednávek č. 111/FFP2/MZ-PRO/2020 a
127/NANO/MZ-PRO/2020.
Na uvedených objednávkách je uvedeno, že „Platba bude provedena na základě předložení faktury“.
Uvedené faktury jsou v současnosti 7 dnů po splatnosti. Dovolujeme si vás proto požádat, abyste
prověřil zpožděné platby a v případě, že platby dosud nebyly provedeny, abyste zajistil z titulu své
funkce proplacení našich faktur v co nejkratším termínu, protože každé takové zpoždění plateb
způsobuje prodloužení lhůt dodání vámi objednaného zboží.
Uvedené zboží si na letišti v Pardubicích převzala Správa státních hospodářských rezerv ČR (SSHR) v
neděli 5.4.2020
Faktury byly řádně předány na Ministerstvo zdravotnictví dne 7.4.202 do rukou Mgr. Bačiny, a to
včetně předávacích protokolů, které podepsala SSHR.
Výše uvedenou objednávku 111/FFP2/MZ-PRO/2020 na žádost Mgr. Bačiny nahradilo Ministerstvo
zdravotnictví ČR dílčí objednávkou 356/FFP2/MZ-PRO/2020.
Dále jsme k dodávce tohoto zboží již v minulosti dokládali Certificate of Compliance od Ente
Certificazzione Macchine Sri, Via Ca’Bella, Valsamoggia (Italy - ECM), která je oprávněnou institucí k
udělování označení CE výrobku, a které je možné si ověřit na jejich oficiálních webových stránkách
(viz http://entecerma.it/certificate.php). My jsme tento krok provedli ještě před předáním zboží a
ověřili si tak, že certifikát je pravý a platný.
Zároveň chci upozornit na skutečnost, že do dnešního dne naše společnost neobdržela od zástupců
Ministerstva zdravotnictví žádné oficiální vyjádření k tomu, proč nebyly naše faktury proplaceny, ačkoli
jsme o to při několika osobních jednáních s představiteli Ministerstva zdravotnictví ČR (např. Mgr.
Bačina) žádali.
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