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Zúčastnění: 
A. Nejedlá, Z. Václavíková, J. Vykoukalová (AVDZP), V. Lesák (Aspironix), J. Dražek (Batist) J. 
Hájek (CzechInvest), P. Bukovski (Clinitex), J. Peška (Royax), M. Koretz (Dukane), L. Minitch, V. 
Audes (Havel & Partners), V. Finsterle (Pears Health Cyber), M. Tauberová (MPO) 
 
 

Téma: Výběrové řízení MV 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Potřeba aktuálních čísel k dodání na MPO / MV – pro VŘ i předpoklad k 1.7.20 
- Mnoho výrobců v seznamu není 
- Ještě je příležitost rozšířit seznam – dát vědět výrobce, pokud někdo ví 
- VŘ bude otevřené – nejen pro společnosti ze seznamu 
- Podařilo se přesvědčit MV, aby s nákupy / jednorázovými nečekali až na VŘ 
- Alžběta Nejedlá – dotaz na info k Honeywell (HW) 

o Žádné bližší info nemá – dle jeho informací nic není finální (viz. info od paní 
náměstkyně Tauberové níže) 

- Stát mapoval potřeby na několika úrovních – různé informace  
o Řeší se, do jaké úrovně a pro koho a jak bude stát nakupovat 

- VŘ – vypsáno příští týden 
o Podmínka certifikace – k datu PLNĚNÍ smlouvy 
o Cílem je naprosto vše brát v ČR – pokud to lze 
o Není podmínkou vyrobeno v ČR 
o Od 1.6. chce MV nakupovat od ČR výrobců 

 
M. Koretz (Dukane) 

- Otázka – uvažuje se i o VŘ pro výrobce necertifikovaných roušek (bavlna apod.) pro 
širokou veřejnost? Případně jednorázové necertifikované roušky? 

 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Bavlněných roušek je dostatek. Jsou dostupné k nákupu. Dokonce už jsou i záměry 
vyvážet je do zahraničí. 

- VŘ se na toto vztahovat nebude 
 
M. Tauberová (MPO) 

- Dohodnuto s MV – VŘ pro české výrobce 
- Dohodnuty – navýšeny objemy 
- Finální rámcová smlouva 
- Dnes by měl podepsat ministr MV – bude vypsáno VŘ 

o Vypsáno pro 8 typů OP 
▪ Respirátory FFP2 
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▪ Respirátory FFP3 
▪ Ústenky 
▪ Ochranné brýle 
▪ Ochranné obleky 
▪ Ochranné pláště 
▪ Ochranné návleky 
▪ Rukavice 

o Ideálně 5-10 dodavatelů na jeden typ výrobku 
- Osloveny budou všechny fy na seznamu plus ty, které v posledních týdnech dodávaly 

OP pro MZ nebo MV 
o Oslovení aktivní – pomůže MPO, Czech Invest, Asociace, Pomáháme 2020 

▪ Věstník MV 
▪ Twitter 

- Časový rámec 
o Do konce 4/20 – oslovení fy 
o Do konce 5/20 podepsány smlouvy 
o Od 6/20 plnění 
o Plnění do 31.12.20 – v objemech, které si jednotlivé fy dojednají, včetně 

začátku plnění 
- VŘ je nyní 1. kolo. Za 1-2 měsíce bude vypsáno 2.kolo – již ne v nouzovém režimu 
- Certifikace výrobků bude podmínkou 

o U mnoha výrobců probíhá 
o Dokládá se k začátku plnění smlouvy – termín si tedy dojednává fy s MV 

Dotaz – J. Peška (Royax) – Co vše bude potřeba dokládat k VŘ? (certifikovaný finální produkt? 
Certifikace výroby? Čisté prostředí apod.?) 

- P. náměstkyně nyní neví – podnět k projednání s MV 
- Nepředpokládá tyto „záludnosti“ 
- Diskuse o parametrech je: výrobce, certifikát, dostupnost relevantních objemů 

 
- Je pravděpodobné, že u některých výrobků viz. rukavice – bude stále probíhat 

dodávání ze zahraničí. V ČR není takový objem výroby. MPO má primární cíl nakupovat 
od ČR výrobců, ale musí být dostatek, takže se, podle možností ČR výrobců, bude 
nakupovat i v zahraničí. 
 

Dotaz – J. Vykoukalová (AVDZP) – Pro koho bude MV nakupovat? 
- Zítra zasedá vláda 
- Ministr Hamáček zadá resortům, aby dodaly poptávky  

o Z toho vznikne seznam objektů 
o Objem 
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- HW – nedostane přednostní zakázku. Zúčastní se VŘ. Pakliže zainvestují a postaví 
výrobu u Olomouce, budou moci vyrábět od 8-9/20 

o Pí. Náměstkyně si je 100% jistá, že HW „nevyšachuje“ české výrobce 
 

- Cena – VŘ budou ve prospěch ČR výrobců. Cena ale nemůže být desetinásobná oproti 
běžné ceně 

- Budou nastaveny cenové stropy 
Dotaz – P. Bukovski (Clinitex) – existuje seznam komodit, položky, specifikace? 

- Ano existují – MV vypisuje VŘ a budou zítra nebo v pondělí známé 
Dotaz – P. Bukovski (Clinitex) – vyrábí pratelné ochranné oděvy – certifikované pro operační 
sály – je tento typ výrobků zahrnut? 

- Paní náměstkyně se zeptá 
- Parametry vyvstávají z toho, co poptává MZ 

 
 
L. Minitch 

- Chtějí také postavit výrobu v ČR 
 
 
M. Tauberová (MPO) 

- Investice do výroby v ČR jsou vítané 
- Informace jsou dvojí 

o 1. VŘ – viz. výše 
o 2. dotační tituly – stránky MPO, Business Info, Czech Invest 

- Pracuje se i na dotacích pro velké firmy 
 
 
 

Závěr 
 
Těšíme se na setkání ve středu 22.4. v 15,00 hod. 
 
Web: www.pomahame2020.cz 

- Záložka FÓRUM 
Záložka SHARING – zde k dispozici informace o mědi (informace od paní Mynářové), 
legislativní rámec certifikace, desatero pro maximalizaci produktivity výroby 
 

 

http://www.pomahame2020.cz/

