TISKOVÁ PRÁVA

RECEA PRAGUE s.r.o.

RECEA PRAGUE PODALA ŽALOBU NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
O ZAPLACENÍ DLUHU VE VÝŠI 197 MIL. KČ ZA ODEBRANÉ A NEZAPLACENÉ
RESPIRÁTORY
Praha dne 21.10.2020: Společnost RECEA PRAGUE s.r.o. podala prostřednictvím svého právního zástupce
k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 žalobu a návrh na vydání platebního rozkazu na Ministerstvo
zdravotnictví ČR (MZ ČR) na zaplacení dluhu ve výši 6 891 596 EUR za odebraných a nezaplacených
757 tisíc kusů respirátorů a grafenových masek. Společně s úroky z prodlení a nákladů řízení představuje
aktuální výše žalované částky 197 mil. Kč a ta každým dnem narůstá o úroky z prodlení.
Společnost RECEA se k podání žaloby rozhodla poté, co Ministerstvo zdravotnictví nereagovalo na její
předžalobní výzvu o úhradu dluhu podanou dne 22. září 2020. „Přístup Ministerstva zdravotnictví, jako
státní instituce, je absolutní ignorací zákona a zákonných povinností. Ministerstvo vůbec nijak nereagovalo
na výzvu, a ani neprojevilo sebemenší vůli a náznak jakkoli tuto věc řešit. Toto hazardování s penězi
daňových poplatníků je alarmující, protože dlužná částka narůstá každým dnem díky úrokům z prodlení.
K dnešnímu dni je tak dluh vyšší o 10 mil. Kč a činí 197 mil. Kč“, říká Lenka Knížková, jednatelka a
majitelka společnosti RECEA PRAGUE s.r.o. O podání žaloby byl informován i ministr zdravotnictví, pan
Roman Prymula.
RECEA PRAGUE v návaznosti na postup Ministerstva zdravotnictví ČR již podala dne 26. září 2020 podnět
k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR, který jej již šetří, a také podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ČR, pro prošetření postupu MZ a jeho odpovědných zaměstnanců, a rovněž nerovných podmínek
a zvýhodňování některých vybraných dodavatelů a věřitelů, kterým MZ vyplácelo předem stamilionové
zálohy. Jak je patrné ze stránek Ministerstva zdravotnictví a přehledu placených faktur, jednalo se např.
o firmy CEDES Logistik (zálohy ve výši 135 mil. Kč), LA Factory (zálohy ve výši 403 mil. Kč), ADLER apod.
Společnost RECEA PRAGUE dodala v březnu a dubnu tohoto roku Ministerstvu zdravotnictví celkem
790 455 respirátorů a grafenových masek. MZ odebralo veškeré zboží dle schválených objednávek, ale
zaplatilo pouze za menší část z nich. Do dnešního dne, tj. 5 měsíců od dodání, MZ za řádně dodané a
převzaté zboží ve výši 757 tisíc kusů nezaplatilo, ač zboží použilo. „Doposud jsme neobdrželi žádné
oficiální vyjádření ze strany MZ, které by rozporovalo kvalitu dodaných respirátorů. Z mediálních
vyjádření MZ plyne, že respirátory byly testovány a nesplnily požadované parametry. To zásadně
odmítáme. Kdyby testování respirátorů ukázalo neodpovídající kvalitu, musely by k tomu být prokazatelně
doložitelné výsledky testů, ale my jsme doposud žádné neobdrželi. Navíc, testování vzorků se řídí jasnými
pravidly a ta vyžadují i přímou účast dodavatele, ale my jsme k ničemu přizváni nebyli. Paradoxní je i to, že
za část dodávek MZ ČR zaplatilo a za stejné respirátory FFP2 ve stejné kvalitě, od stejného výrobce, ve
stejné šarži a se stejným certifikátem od stejné certifikační evropské autority již nikoli“, dodává Lenka
Knížková.
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 – www.receaprague.cz
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.

