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Váš dopis ze dne 28. dubna 2020

V Praze dne 12. května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 28. dubna 2020, ve věci

dodávek respirátorů FFP2, které Ministerstvu zdravotnictví dodala

- objednávky vystavené 18.3.2020, 7.4.2020 (viz přehled

objednávky ochranných pomůcek na stránkách Ministerstva zdravotnictví), konkrétně pak:

1) Kdo je výrobcem těchto respirátorů FFP2?

2) Kolik tyto dodávky respirátorů měly prostředníků? Uveďte jejich jména prosím.

3) Jaká část těchto dodávek byla odmítnuta z důvodu špatné kvality?

4) V čem tato špatná kvalita respirátorů spočívala?

5) V čem se lišily respirátory FFP2 dodané a přijaté od od těch, které

Ministerstvo zdravotnictví odmítlo?

6) Může Ministerstvo zdravotnictví garantovat, že respirátory FFP2 zakoupené od

měly dostatečnou kvalitu?,

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1 Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že u jediné objednávky, která byla

od firmy akceptována a u níž byla potvrzena kvalita

produktu, byla výrobcem

K otázce č. 2 sdělujeme, že pro Ministerstvo zdravotnictví byla v této objednávce jediným

smluvním partnerem o dalších potenciálních subjektech zapojených
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do realizace této objednávky nemáme informace. Při nákupu zdravotnického materiálu

byly pro ministerstvo rozhodujícími faktory cena, kvalita a rychlost dodání.

K otázce č. 3 sdělujeme, že k 6.5.2020 byla Ministerstvem zdravotnictví odmítnuta většina

zboží objednaného od Z původně uzavřených 9 objednávek na respirátory

tříd FFP2 a FFP3 a rychlotestů byla přijata pouze 1 objednávka na 72 500 respirátorů třídy

FFP2. U 4 objednávek byla důvodem odstoupení neodpovídající kvalita výrobků, u zbylých

4 se jednalo o nedodržení stanoveného termínu dodávky.

K otázce č. 4 sdělujeme, že kvalita respirátorů je Ministerstvem zdravotnictví ověřována

nezávislým testem v certifikované laboratoři Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Důvody pro neúspěšný test jsou zpravidla nedostatečné filtrační schopnosti výrobku

v rozporu s údaji deklarovanými dodavatelem.

K otázce č. 5 sdělujeme, že respirátory, které byly od přijaty, vykázaly

v nezávislém testování požadované vlastnosti v souladu s jejich deklarovanou certifikací.

Odmítnuté výrobky tuto podmínku nesplňovaly.

K otázce č. 6 sdělujeme, že Ministerstvo zdravotnictví opírá svoje rozhodnutí o testování

prováděného certifikovanou laboratoří Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

S pozdravem
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