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Váš dopis ze dne 20. března 2020

V Praze dne 6. dubna 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 20. března 2020, ve věci dotazů

k Vámi uvedeným tvrzením v souvislosti s onemocněním COVID-19, konkrétně:

V souvislostí s onemocněním COVID-19 se v síti internet vyskytují následující tvrzení:

1. Česko poslalo do Číny, v souvislosti s onemocněním COVID-19, výpomoc v podobě

zdravotnických ochranných pomůcek mezi lednem a březnem 2020 (včetně). Je tvrzení

č. 1 pravdivé? Pokud ano, prosím přiložte do odpovědí i informaci o tom, co bylo čínské

straně poskytnuto.

2. Česko se v březnu 2020 pokoušelo nakoupit zdravotnický ochranný materiál (roušky

a respirátory) na mezinárodním trhu, vč. čínského. Je tvrzení č. 2 pravdivé? Pokud ano,

prosím přiložte do odpovědi i následující: a. Byly osloveny nějaké české subjekty předem?

b. Proběhla nějaká komunikace s c. Jaké subjekty reagovaly

na poptávku Česka cenovou nabídkou?

3. Česko se stalo obětí tzv. "scammerů," když česká vláda, ve snaze zakoupit tyto

ochranné pomůcky, zaplatila blíže neurčenou částku, ve snaze zaplatit objednávku tohoto

materiálu, ale později se ukázalo, že prodejce byl podvodník a materiál neměl v úmyslu

dodat. Je tvrzení č. 3 pravdivé? Pokud ano, o jakou částku se jednalo?

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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K bodu č. 1:

Ministerstvo zdravotnictví neposlalo do Čínské lidové republiky v souvislosti

s onemocněním COVID-19 žádný materiál.

K bodu č. 2

MZ v průběhu března 2020 nakupovalo osobní ochranné prostředky. České subjekty byly

osloveny na základě rešerše nabídky roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků

nabízených českými výrobci. V případě nedostatečných kapacit tuzemské nabídky se

ministerstvo obrátilo na zahraniční výrobce. S ministerstvo

komunikovalo a spolupracovalo. Ministerstvo uzavřelo objednávky s více než 40 různými

dodavateli různých druhů osobních ochranných prostředků, mezi nimiž byly subjekty z ČR

i ze zahraničí.

K bodu č. 3:

Ministerstvo se nestalo obětí podvodných dodavatelů. Ministerstvo dosud nezaplatilo

žádnou částku žádnému dodavateli, u kterého by posléze nebyl dodán příslušný

zdravotnický materiál.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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