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Váš dopis ze dne 11. dubna 2020

V Praze dne 30. 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 Vaším

dvěma

o svobodném
č.

106/1999

žádostem

o

poskytnutí

informací

přístupu k informacím, ve znění
Sb."),

doručené

Ministerstvu

dle

zákona

č.

106/1999

Sb.,

pozdějších předpisů (dále jen „zákon

zdravotnictví (dále

jen

„ministerstvo")

dne

11. dubna 2020,
ve věci ochranných

prostředků, kdy

konkrétně v žádosti první požadujete informace spočívající ve:
1)

Sdělení

údaje

o

finanční

hodnotě

veškerých

realizovaných

nákupů

ochranných

prostředků a dalšího zdravotnického materiálu z Čínské lidové republiky realizovaných
v souvislostí s pandemií koronaviru COVID-19 v České republice v roce 2020 (dále též
„Nákup");
2)

Sdělení údaje

o

finanční hodnotě

dosud

nerealizovaných, ale

již zasmluvněných

(na základě smluv, objednávek apod.) Nákupů;
3)

Sdělení

alespoň

v

obecné

rovině

popisu

struktury

(respirátory,

roušky

apod.)

realizovaných a zamýšlených Nákupů;
4)

Sdělení, do

ochranných

jakého data

prostředků

a

jsou

dalšího

smluvně

zajištěny

zdravotnického

koronaviru COVID-19 po tomto datu;
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5) Sdělení, jaká je strategie zapojení právnických a fyzických osob se sídlem nebo místem
trvalého pobytu na území České republiky do dodávek ochranných prostředků a dalšího
materiálu v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19;

a dále v žádosti druhé požadujete informace spočívající ve:
1) Sdělení,

na jakém právním základě

ochranných

prostředků a

jsou

a případně

budou uskutečněny

dalšího zdravotnického materiálu

nákupy

z Čínské lidové republiky

realizované v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 v České republice v roce 2020
(dále též „Nákup");
2) Poskytnutí kopií veškerých smluv, objednávek apod. na Nákup,

Vám sděluji následující:

K části dotazů uvedených v žádosti 1. - ochranné prostředky

K otázce

č.

1

realizovaných

Ministerstvo

nákupů

COVID-19 v České
že

tato

částka

zdravotnictví

zdravotnického

sděluje,

materiálu

že

finanční

v souvislosti

hodnota

veškerých

s pandemií

koronaviru

republice v roce 2020

zahrnuje

platby

za

Podotýkáme,

materiál

doručený

z Čínské

lidové

republiky,

ale i z dalších zemí, včetně České republiky. Obecně byly při vystavování objednávek pro
Ministerstvo
K nákupu

zdravotnictví

přímo

rozhodujícími

od výrobců

faktory

z Čínské lidové

cena

a

republiky

původ

zboží.

ministerstvo přistoupilo

kvalita,

nikoli

pouze

v několika dílčích případech, a to v prvních týdnech nakupování, tedy v době, kdy nebyly
dostupné žádné nabídky od tuzemských výrobců, dovozců či distributorů a bylo zapotřebí
v zoufalé situaci plošného nedostatku ochranných prostředků neprodleně zajistit dodávky
potřebného vybavení odkudkoliv. Většina zboží nakoupeného Ministerstvem zdravotnictví,
které

je

vyrobeno

v Čínské

lidové

republice,

byla

zakoupena,

popř.

objednána,

prostřednictvím dovozců, distributorů nebo zprostředkovatelů. Obecně lze říci, že naprostá
většina

subjektů,

se

registrována v České

kterými

Ministerstvo

zdravotnictví

uzavíralo

objednávky,

byla

republice. V naprosté většině případů Ministerstvo zdravotnictví

nakupovalo v režimu platby až po dodání do České republiky. V takovém případě byla
tedy doprava do České republiky na účet dodavatele. Tento přístup – tedy nákup skrz
dovozce, distributory a překupníky, včetně dopravy, stejně tak jako platba po dodání
snižuje riziko nedodání zboží či dodání nekvalitního zboží.

K otázce č. 2 sdělujeme, že finanční hodnota dosud nerealizovaných, tedy nedoručených,
ale již zasmluvněných objednávek,

Jak už bylo nastíněno

v odpovědi na předchozí otázku, vzhledem k tomu, že pro Ministerstvo zdravotnictví není
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rozhodující původ

zboží,

nýbrž

kvalita

a

cena, tato

částka zahrnuje všechny dosud

neuhrazené faktury a objednávky čekající na dodání, a to nejen za dodávky z Čínské
lidové republiky.

K otázce č. 3 sdělujeme, že v první fázi nákupů byla na základě odborných odhadů
stanoven

normalizovaný

Ministerstvo

objem

zdravotnictví,

tak

potřebného

i

materiálu,

Ministerstvo

vnitra

podle

kterého

k nákupům

směřovalo

osobních

jak

ochranných

prostředků. Jednalo se zejména o respirátory, roušky, ochranné obleky, brýle, štíty, ale
i laboratorní vybavení a další. Po usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 286 byl nákup
částečně přizpůsoben požadavkům nemocnic spadajících pod Ministerstvo zdravotnictví
a kategorie poptávaných produktů
Ministerstvu

zdravotnictví

jako

odpovídaly druhům zboží, které nemocnice

nedostatkové

a

nemožné

sehnat

na

hlásily

běžném

trhu.

Do poptávaných druhů zboží se tak dostaly např. operační rukavice, operační pláště,
jednorázově čepice aj.

K této

odpovědi

je

přiložen

přehled

materiálu, ve kterém lze vidět

celkového

počtu

objednaného

zdravotnického

různé kategorie produktů, které byly objednávány (viz

příloha).

K otázce č. 4 sdělujeme, že v souladu s usnesením vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 448
Ministerstvo zdravotnictví ukončí operativní nákupy ke dni 30.4.2020. Na základě predikcí
potřeb,

skladových

zásob

a

očekávaných

dodávek

z již

zasmluvněných

objednávek

odhadujeme, že budeme schopni pokrýt potřeby námi zásobovaných organizací po dobu
cca dvou měsíců. V mezidobí začnou potřebný materiál nakupovat organizace samotné,
s tím, že u

přímo řízených nemocnic budeme prosazovat sdružené nákupy, které se

v minulosti již osvědčily.

K otázce č. 5 sdělujeme, že drtivá většina objednávek byla Ministerstvem zdravotnictví
uzavřena

s českými

podotýkáme,

subjekty,

ať

už

že ani podle zákona o

s

dodavateli,

tak

zadávání veřejných

přímo

s

výrobci.

zakázek nemůže

Zároveň
zadavatel

specifikovat okruh dodavatelů podle jejich sídla, jelikož by takto docházelo k nezákonné
diskriminaci ostatních subjektů. V rámci operativních nákupů Ministerstvo zdravotnictví
akceptovalo nabídky od všech společností, u kterých jsme byli schopni bazálně ověřit
existenci

dodavatele,

jeho

bezúhonnost

minimalizace rizik upřednostňovali

a

dodavatele,

bezdlužnost,

přičemž

distributory či

jsme

z hlediska

zprostředkovatele z ČR,

a to především kvůli upřednostnění dodání přímo do ČR na náklady dodavatele a platbě
až po dodání.
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K části dotazů uvedených v žádosti 2. - ochranné prostředky – smlouvy

K otázce č. 1 Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že nákupy zdravotnického materiálu
z Čínské lidové republiky a
částečně

v režimu

uskutečněných

z dalších zemí,

jednacího

před

řízení bez

vyhlášením

včetně České republiky, jsou realizovány

uveřejnění, především v případě objednávek

nouzového

stavu,

popsané v § 29a zákona č. 134/2016 Sb. o

a

částečně

na

základě

výjimky

zadávání veřejných zakázek. K tomuto

postupu bylo přistoupeno na základě usnesení vlády ze dne 9. března 2020 č. 187, kterým
vláda pověřila Ministerstvo zdravotnictví centrálním nákupem zdravotnického materiálu,
a usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým byl vyhlášen nouzový stav.
Usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 286 poté uložilo Ministerstvu zdravotnictví
uspokojovat

požadavky

zdravotnického

materiálu

stanovenému

počtu

organizací,

především přímo řízených nemocnic a krajských hygienických stanic.

K otázce č. 2 sdělujeme, že vzhledem k tomu, že nákup zdravotnického materiálu dosud
nebyl

ukončen,

Zároveň
k

bude

sdělujeme,

dispozici

možné
že

na

tyto

seznam

dokumenty
objednávek

webové

poskytnout v průběhu
vystavených

stránce

měsíce května.

ministerstvem

Ministerstva

k

21.4.

je

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.

S pozdravem

Příloha (1)
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