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Váš dopis ze dne 9. dubna 2020

Praha 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci 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 9. dubna 2020, evidované

ve věci nákupů respirátorů FFP1, 2 a 3

a to v období od 1.2.2020 do současnosti. Prosím o následující údaje vždy pro konkrétní

případ nákupu:

1) Od koho, kdy a za kolik jste nakoupili a v jakém množství, tedy jaká je cena za kus

respirátory FFP1?

2) Od koho, kdy a za kolik jste nakoupili a v jakém množství respirátory, tedy jaká

je cena za kus FFP2?

3) Od koho, kdy a za kolik jste nakoupili a v jakém množství respirátory, tedy jaká

je cena za kus FFP3?

4) Prosím u těchto jednotlivých případů o specifikaci těch dodávek, které byly

zakoupeny v rámci „čínských dodávek“, které jsou zajišťovány v rámci leteckého

mostu. Jsou-li na vašem ministerstvu takové.

5) Můžete uvést, v kolika případech jste nakupovali přes prostředníky a v kolika

případech na přímo? Prosím o uvedení, v jakých případech jste přes prostředníky

nakupovali a o jaký subjekt se v tom daném případě jednalo?
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Vám sděluji následující:

K otázce č. 1, 2 a 3:

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že seznam objednávek vystavených ministerstvem

k 21.4.2020 je k dispozici na webové stránce Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/nakup-ochrannych-prostredku/. Jedná se o statický

dokument platný k danému datu, který nezahrnuje jen zaplacené a dodané objednávky,

ale i ty, u kterých platba a dodání teprve proběhne. Jinými slovy, přehled obsahuje

seznam všech objednávek, které k danému dni ministerstvo eviduje jako platné

(neodstoupilo od nich ani ministerstvo, ani dodavatel), bez ohledu na to, zda dodání

a platba za dodání již proběhla nebo nikoliv.

Ministerstvo zdravotnictví nejčastěji nakupuje v režimu platby až po dodání, neboť tato

strategie snižuje riziko nedodání zboží či dodání nekvalitního zboží. V celkovém objemu

je patrné, že naprostá většina objednávek vydaných MZ je tedy na dodání zboží včetně

dopravy do ČR (na účet dodavatele). Proto v přehledu uvedeném na webu Ministerstva

zdravotnictví jsou uvedeny naprosto všechny platné objednávky, i když se posléze může

ukázat, že některé nebudou realizovány a bude od nich jedna ze stran odstupovat.

Od objednávek ministerstvo odstupuje, pokud je dodávka pozdní (po datu dodání, které

je uvedeno v objednávce), popř. vadná (zboží neodpovídá deklarované kvalitě). Více

informací o skutečně zaplacených a dodaných objednávkách bude k dispozici

na začátku května po ukončení centrálních nákupů ze strany Ministerstva zdravotnictví.

K otázce č. 4:

Ministerstvo po pokrytí nejnutnějších potřeb subjektů, kterým má Ministerstvo

zdravotnictví podle usnesení vlády ČR č. 286 ze dne 23. 3. 2020 zajišťovat osobní

ochranné prostředky, postupně ustupovalo od přímých nákupů s dodací podmínkou

EXW či FOB a platbou do zahraničí. Ty byly realizovány na počátku centrálních nákupů

v době enormního nedostatku ochranných prostředků a neexistenci či neschopnosti

standardních distributorů tento materiál zajistit. Několik málo objednávek, které byly

učiněny přímo u zahraničních dodavatelů s nutností zajistit dopravu ve vlastní režii, se

navíc vesměs realizovalo mimo letecký most provozovaný Ministerstvem vnitra (až

na výjimky). Navíc v těchto případech nešlo pouze o dodávky materiálů z Číny, ale

i z Vietnamu a Malajsie.

Jak již bylo uvedeno, ministerstvo po stabilizaci situace na trhu upřednostňovalo nabídky

subjektů s dodací paritou DDP (letiště v České republice či přímo sklad Správy státních

hmotných rezerv v Sedlčanech) s tím, že náklady dopravy a související administrativní

povinnosti musí zajistit smluvní dodavatel. Tím ministerstvo zásadně snížilo finanční

riziko i riziko nákupu a distribuce nekvalitního zboží.
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K otázce č. 5:

Ministerstvo v naprosté většině objednávalo zboží od firem, které napřímo oslovily

ministerstvo s nabídkou dodávek. Přímé oslovování ze strany ministerstva bylo

realizováno u tuzemských výrobců a majoritních distributorů zdravotnického materiálu.

Pro dokrytí poptávky ministerstvo v několika případech oslovilo i některé zahraniční

výrobce či exportéry (roušky – Vietnam a Čína, vyšetřovací a operační rukavice –

Malajsie, respirátory – Čína), nicméně to pouze v případech, kdy dodávky ze strany

subjektů, které v rámci cíleného oslovování v ČR nebo v rámci zasílání svých cenových

nabídek nebyly aktuálně schopny zajistit potřebný objem ochranných prostředků.

V ostatních případech ministerstvo nakupovalo v zásadě od dodavatelů, kteří mu aktivně

předkládali své nabídky, a po ověření certifikátů a dalších dokumentů osvědčujících

kvalitu a pravost nakupovaného zboží, a neověřovalo, zda těmito dodavateli jsou přímo

výrobci či zprostředkovatelé. Koneckonců stejně tak by ministerstvo muselo postupovat

i v případě zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť

zadavatel nemůže zvýhodňovat výrobce před distributory, zprostředkovateli apod.

Kde to bylo možné, odebíralo ministerstvo materiál od českých výrobců a to

v maximálním možném objemu. Takto například nakoupilo respirátory

roušky od firmy apod. U zahraničních distributorů bylo

rozhodující, zda, v jakém objemu a jak rychle dokáží zajistit zboží v odpovídající kvalitě

a ceně s dodáním do České republiky.

S pozdravem

Cemmál .Aurum „mm
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