V Praze dne 7. května 2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
k rukám Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha,
ministra zdravotnictví ČR

Věc:

Reakce na přípis ze dne 6. 5. 2020
Stížnost na nezaplacení faktur za ochrané prostředky
řádně a včas dodané České republice v době krizového stavu
Vážený pane ministře,

včerejšího dne jsme obdrželi velmi nevybíravý dopis Vámi řízeného ministerstva, z
jehož obsahu nelze určit, zda byl adresován naší firmě. Dopis neobsahuje určení adresáta
ani odkaz na smlouvu či jiný smluvní vztah, ze kterého by bylo možno identifikovat, komu
jsou oznámení či spíše pohrůžky, v něm uvedené, určeny.
S ohledem na způsob jeho doručení se domníváme, že jeho adresátem není není
naše společnost.
Využíváme však takového podnětu k vznesení této důrazné stížnosti na postup
Ministerstva zdravotnictví ČR.
Naše společnost byla v průběhu krizového stavu spojeného s pandemií COVID - 19
požádána prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu ČR o dodání ochranných pomůcek,
a to konkrétně respirátoru - grafenové masky N95.
Objednávky č. 127/NANO N95/MZ-PRO/2020 ze dne 18. 3. 2020, č. 356/FPP2/MZPRO/2020 ze dne 7. 4. 2020, č. 112/FFP3/MZ-PRO/2020 ze dne 20. 3. 2020 učinilo
Ministerstvo zdravotnictví ČR, a to poté, co prověřilo.
Grafenové masky byly dodány dne 31. 3. 2020 v 13.20h, dne 6. 4. 2020 v 16.00h,
dne 14. 4. 2020 ve 20.00h do skladu Státních hmotných rezerv ČR v Sedlčanech.
Následně byly Ministerstvu zdravotnictví ČR doručeny faktura č. 20200011 ze dne 6.
4. 2020 na částku 2.178.000,- EUR, faktura č. 20200012 ze dne 7. 4. 2020 na částku
2.293.506,60 EUR a faktura č. 20200018 ze dne 14. 4. 2020 na částku 2.420.000,- EUR.
Současně bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR požádáno o jejich úhradu v souladu s
předchozím ujednáním, a to ve lhůtě 3 dnů.
Do dnešního dne však ničeho uhrazeno nebylo. Na urgence nebylo reagováno.
Naopak, zcela v rozporu se smluvními ujednáními jsme se v pátek 24. 4. 2020 v odpoledních
hodinách dočkali e-mailu Ministerstva zdravotnictví ČR, který oznamuje zrušení dodávek a
vyzývá nás k převzetí roušek ze skladu.

Důvodem, který e-mail uvádí je údajná nedostatečná kvalita grafenové roušky. E-mail
zcela nekonkrétně tvrdí cit. “špatné výsledky odborného testování”, nepředkládá jejich
výsledky ani neuvádí, kdo měl roušky a jakou odbornou metodou testovat. Alarmující je
skutečnost, že jsme nebyli k provádění testování přizváni.
Žádné odborné testování k dispozici není nebo nebylo provedeno řádně. Z
přiloženého vyjádření Technické univerzity v Liberci je zřejmé, že grafenové roušky jsou
natolik specifické, že měření jejich účinnosti je potřeba provádět za současného detailního
rozboru naměřených parametrů. Tento typ roušek je významně účinnější než všechny
dostupné typy respirátorů. Dodané ropušky byly navíc před dodáním České republice
opakovaně testovány, a to Technickou univerzitou v Liberci a dále TÜV Rheinland, a to s
účinností 98% částic v rozmezí 0,3-0,5 mikrometru. Námi dodané grafenové roušky N95 jsou
tedy nejen velmi kvalitní, ale splňují rovněž i všechny potřebné parametry.
Roušky byly prověřeny po právní i medicínské stránce před jejich dodáním, a to mj.
právním odborem Ministerstva zdravotnictví ČR.
Postup Ministerstva zdravotnictví je tedy zcela nesprávný, velmi nekorektní, ale
zejména nerespektuje základní smluvní i zákonná ujednání.
Pro doplnění - naše společnost je připraven a prokázat, že se nad rámec svých
povinností v průběhu krizového stavu opakovaně podílela na poskytnutí okamžité pomoci
nejrůznějším institucím českého státu, tak jak naše zásoby stačily. Podíleli jsme se na
bezplatném poskytnutí celkem 3000 ks respirátorů FFP3:
Dne 15.3.2020 - 900 ks respirátorů FFP3 Nemocnice Na Bulovce
Dne 18.3.2020 - 1000 ks respirátorů FFP3 Sklad SSHR, Sedlčany
Dne 21.3.2020 - 700 ks respirátorů FFP3 Sklad SSHR, Sedlčany
Dne 25.3.2020 - 398 ks respirátorů FFP3 Sklad SSHR, Sedlčany
Dne 31.3.2029 - 2 ks respirátorů FFP3 Sklad SSHR, Sedlčany
Od počátku jsme postupovali ke spolupráci s Českou republikou zodpovědně a jako
občané a vlastenci. Z aktuálního vývoje jsme hluboce zklamáni.
Skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nerespektuje smluvní ujednání s
obchodním partnerem, a to zvláště za tak složité celospolečenské situace, je skutečně
skandální. Nerespektování právního řádů, občanského zákoníku, ale zejména odborných
závěrů vysokoškolské technické instituce je v demokratickém právním státě nepřípustné.
Orgány státu by měly občanům jít příkladem a nezneužívat svého postavení poté, kdy jsou
jejich potřeba naplněny. Takový postup v budoucnosti povede jedině k tomu, že nebude
nikoho, kdo by byl ochoten ve společenské krizi pomoci.
Pro pochopení našeho osobního postoje k věci doplňujeme, že naše společnost
zajistila dodávky pro Českou republiku v jejím těžkém období rychle a zodpovědně. Takto
rychlé dodávky jsme museli financovat prostřednictvím úvěru, který v současné situaci
nemůžeme splácet. Prodlení s úhradou na straně Ministerstva zdravotnictví ČR je pro naši
společnost likvidační s přímým dopadem na nás jako fyzické osoby ručící svým majetkem.

S ohledem na výše uvedené máme zato, že jsme pro naši zemi udělali vše, co bylo v
našich silách, aby ochránila své občany v době pandemie.
Odmítáme veškeré smyšlené či nepodložené pochybnosti o kvalitě dodaných
grafenových roušek a žádáme o jejich řádnou úhradu v souladu se smlouvou tak, jak je to
mezi smluvními partnery běžné.
S ohledem na výše uvedené Vás zdvořile žádáme o zjednání nápravy a okamžitou
úhradu dluhu Ministerstva zdravotnictví ČR vůči naší společnosti. K osobnímu projednání
Vašich případných dotazů jsme připraveni.
Jsem s pozdravem

Lenka Knížková, jednatel

Na vědomí:

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR
Jan Hamáček, předseda ÚKŠ vlády ČR

