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Vaše podání ze dne 9. června 2021

V Praze dne 15. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 31. května 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádala o následující informace:

a) zda vaše ministerstvo v souvislosti s pořizováním ochranných pomůcek řeší

možnou reklamaci zdravotních prostředků z Čínské lidové republiky (ČLR) či

jiných států (odkud)?

b) čeho konkrétně se reklamace týká a v jaké je reklamované zboží hodnotě?

c) z jakého konkrétního důvodu je zboží reklamováno?

d) kdy bylo pořízeno a za kolik korun?

e) najalo si ministerstvo právní kancelář na vyřízení reklamací - jakou a za kolik?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad a)

Ano, řeší a jedná se o reklamaci vůči společnostem z ČLR.

Ad b)

Týká se vad na kvalitě dodaných osobních ochranných prostředků a s ohledem

na probíhající reklamační řízení a právní citlivost nelze sdělit výši hodnoty reklamace.
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Ad c)

Reklamace se týká osobních ochranných prostředků, které byly MZ dodány

v nedostatečné kvalitě. MZ prověřilo kvalitu daných pomůcek ve dvou nezávislých

testech, a to u VÚBP a následně ještě u renomované německé certifikační autority

DEKRA. Výsledky obou testů potvrdily, že kvalita neodpovídá stanoveným požadavkům

a úrovni avizované účinnosti. Na základě toho MZ zahájilo reklamační proces s cílem

ochránit majetek ČR.

Ad d)

Bylo pořízeno ve 2. čtvrtletí roku 2020. Výši hodnoty vadného plnění nelze sdělit

(viz odpověď na otázku ad b).

Ad e)

Ano, najalo si advokátní kancelář White&Case. Stran podrobností viz zveřejněné

smlouvy v Registru smluv.

S pozdravem
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