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Úvod 
 
A. Nejedlá 

- Dnes rekapitulace – Kde jsme a jaké jsou aktuální potřeby 
 

 

Otevřená diskuze 
 
 
J. Cenková (FIDE) – představení – dámská hygiena, dodavatelé pro Batist 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Jsou souběžně dvě věci 1. aktuální VŘ 2. Certifikace 
- Certifikace – pokud někdo řeší aktuálně certifikaci s VÚBP – dát informaci, jak to 

probíhá, jaké dostali termíny a jak může Czech Invest pomoci v tomto procesu 
o Zítra mají další schůzku i s MPSV 

- VŘ – poslán odkaz (dnes dostali všichni mail) – jak postupovat s VŘ 
o Je tam pár zvláštních detailů 
o Slíbeno, že každý produkt více než 1 ČR dodavatele (slíbeni tři dodavatelé) 
o Je to cenové výběrové řízení 
o Ujištění, že to nebude pouze jeden dodavatel 
o V ČR je omezená kapacita 
o Původní myšlenka VŘ (centrální nákup) – certifikace potřebné až k dodání 

výrobků – změněno – VŘ je pouze pro MV 
▪ Požadují vzorek a dokumentaci anebo certifikát už k VŘ 

- V současnosti se mluví o tom, že MPO vyhlásí vlastní VŘ pro SSHR 
o Plánuje se, v jakém rozsahu 
o Vázané na nouzový stav – musí se to stát rychle 
o Jednorázové ústenky, FFP2 

- Platí, že standardní nákupy přechází na standardní procesy 
- Úplné uvolnění restrikcí na export EU 
- Primární je teď certifikace – VÚBP dává termíny až na podzim (nesmyslné pro současné 

VŘ) 
 
A. Nejedlá 

- Otázka – podnět k diskusi – Platforma a komunita se velmi líbí. Jak vnímáte tuto 
komunitu a platformu? 

 
J. Cenková (FIDE) 

- Zajímavá platforma pro kontakty s MPO 
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- Slyšet informace o tom, co se děje 
- Rozhodně zajímavé i nadále 
- Chtěli by dodávat v ČR do nemocnic – mají vhodné produkty 

 
J. Vykoukalová (AVDZP) 

- Platformu podporuje, kvůli propojení se státními institucemi 
- Bude mít svůj vývoj 
- Certifikace – je příkladem současné kooperace 
- Příští týden má v Praze schůzky s certifikačními orgány – nabízí součinnost 

Otázka k VŘ – Ještě nějaké kroky proto, aby se rozšířil záběr VŘ 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Více zadavatelů ze strany státu – komplikace i pro dodavatele 
- Ministerstva by se měla sladit 
- Schůzka pracovní skupiny je až příští úterý 12.5. 
- MPO může pracovat s SSHR – vše se odvíjí od nouzového stavu 
- Kapacity ČR firem jsou malé 
- Certifikace 

o ÚNMZ chtěli by více než 1 notifikovanou osobu 
o Získat plnou notifikaci trvá měsíce 
o ALE – pokud už někdo notifikovanou osobou je v příbuzném oboru, rozšíření 

trvá pouze v týdnech (14 dní) 
▪ Do 14ti dnů by měla být 1-2 notifikované osoby 

o Nemusí zařizovat laboratoře – reálná pracoviště, kde se testuje může mít 
smlouvu s notifikovanou osobou – záleží na dohodě mezi subjekty – i v rámci 
ceny za certifikaci 

R. Veselá 
- Odlišné instituce pro OOP a ZP 
- Má seznam laboratoří v zahraničí, které mohou testovat (EU) 

 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Zahraničí OK – i v současnosti se testuje (Rakousko, Polsko) – bylo pozastaveno jen 
kvůli zavření hranic 

- 2 věci – razítko x laboratorní testy 
- Rozšíření certifikace nemusí tedy znamenat vybavení laboratoře a zaměstnání dalších 

lidí, ale dá se domluvit s laboratořemi na testování 
- Normy stanovují metodiku měření, ale po rozhovorech na) ÚNMZ – netrvají na normě, 

ale výsledky musí být stejné nebo lepší (Renata Veselá – vývoj normy trvá – je třeba 
validovat) 

- Zítra bude mít Jakub Hájek potvrzeno i písemně 
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A. Nejedlá 

- Téma Pomáháme 2020 směřuje k certifikacím – s Renatou Veselou připravily oblasti) 
- Slide s oblastmi k diskusi bude přílohou 
- Renata Veselá natočila video – info o certifikaci 

Jaké okruhy jsou zajímavé ke sdílení na platformě Pomáháme 2020? 
 
J. Cenková (FIDE) 

- Certifikace jsou zajímavé 
 
H. Chlebná (CzechInvest) 

- Důležité pro rozvoj celého sektoru 
 
J. Vykoukalová (AVDZP) 

- Dopady odsunu MDR – způsobí problémy 
- Podpora platformy Pomáháme 2020 
- Doporučuje přizvat další poradce, plus např. předsedu p. Pokorného 
- Komunikují s univerzitními laboratořemi. Které nemají certifikace. Certifikace by 

chtěly, ale potřebují zaručenou kapacitu, aby se jim vrátily náklady 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Ústenky jsou ZPO, respirátory jsou zařazeny jako OOP 
- Přijde brzy doba, že respirátory používané pro zdravotnictví budou muset mít obě 

certifikace 
 
M. Hausenblas (Adler)  

- V první fázi pomáhali státu – mají logistickou síť do 25 zemí EU 
- V současnosti nabízí spolupráci českým výrobcům ZP a OOP – mají rychlou logistiku a 

výborné kontakty do EU 
o Nabízí své distribuční kanály 

- Otevírají 2 nové kanály pro OOP a ZP 
J. Dražek – propojí se 
J. Vykoukalová – propojí se 
H. Chlebná – propojí je s asociací textilního průmyslu 
 
A. Nejedlá 

- Pro úspěch pokračování platformy – jsou potřeba další odborníci 
o Prosíme o zaslání typů x kontaktů 

- Slide k Certifikacím – doplnění poznámek, nápadů, co ještě chybí k další diskusi 
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Závěr 
 
Těšíme se na setkání ve středu 13.05. 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/

