
Pomáháme 2020 13. Telekonference / 29.04.20 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 info@pomahame2020.cz 

Zúčastnění: 
A. Nejedlá, Z. Václavíková, J. Vykoukalová (AVDZP), J. Dražek (Batist) J. Hájek (CzechInvest), P. 
Bukovski (Clinitex), M. Koretz (Dukane), M. Tauberová (MPO), L. Mynářová (Nafigate), J. 
Cenková (FIDE), J. Pavlíček (Aspironix), V. Lesák (Aspironix) 
 
 
L. Mynářová (Nafigate) 

- Tento týden by měla být EIC akcelerátor – Covid výzva 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Certifikované výrobce oslovilo MV 
 
J. Vykoukalová (AVDZP) 

- Mluvila s panem Kusem – měl by být vyvěšen link s obecnějším VŘ do konce roku? 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Uvidíme – není hotové finální rozhodnutí 
 
A. Nejedlá 

- Souvisí posílení pravomocí MZ s nákupem? 
J. Hájek – MZ nikdy nenakupovalo, pouze zprostředkovávalo nedostatkové zboží pro své 
subjekty (FN) 

 
M. Tauberová (MPO) – update 

- Vláda schválila prodloužení nouzového stavu 
- MV – změnilo přístup, ustoupilo od centrálního nákupu pro stát 
- MV v současnosti oslovuje / oslovili některé certifikované výrobce – přímé zakázky na 

OOP do konce 5/20. V objemu 78 mil Kč 
o Vycházeli ze seznamu připraveném Pomáháme 2020 – MPO + CI 
o Veřejná zakázka –již vyvěšena ve věstníku – chce nasmlouvat ČR dodavatele do 

konce roku 
o ROZDÍL od původního plánu – pouze pro potřeby MV 

▪ Nižší potřeba 
▪ Hovořilo se o zakázkách v objemu od 12 mld Kč dokonce až po 20 mld 

Kč – v současnosti to bude cca 1,5 mld Kč 
o pokud budou rezorty nakupovat jednotlivě, pak vznikne na trhu nezdravé 

konkurenční prostředí – stát a více VŘ pro různé rezorty na stejné OP 
o OBAVA - OP z domácí produkce nebudou stačit 
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- Potřeby rezortů by se měly shromáždit a nakupovat by měla Státní správa hmotných 
rezerv (SSHR) – (MPO) 

o SSHR bude oslovovat výrobce podle požadavků jednotlivých rezortů 
o Do VŘ se mohou přihlásit i zahraniční výrobci 
o Riziko CENA – od čínských výrobců je výrazně nižší 

- MPO chce od vlády strategické zadání na podporu ČR výrobců 
o Posílení strategické soběstačnosti ČR 

- MZ – ukončilo centrální nákupy – nemocnice informovalo, aby postupovaly standardní 
cestou přes distributory / dodavatele 

o Na základě podkladu od MPO se pokusí nastavit mechanismus spolupráce 
distributorů zdrav. prostředků a ČR výrobců 

 
J. Vykoukalová (AVDZP) 

- Poděkování MPO za iniciativu a pomoc 
- Do budoucnosti skeptická – MZ se nikdy nákupům nevěnovalo a ani se věnovat 

nehodlá 
- Najít společně s MPO cestu k ČR výrobcům 

 
M. Tauberová (MPO) 

- Cesty jsou – jedna je 100% nákup přes SSHR 
o ALE - MV si vypsalo vlastní VŘ 

▪ Kapacity v ČR (na pokrytí požadavků všech) zatím nejsou – do budoucna 
dle čísel od výrobců – je to OK 

 
L. Mynářová (Nafigate) 

- Spolupracují s ČVUT, VUT, MU, Ústavem přístrojové techniky… na nových typech 
respirátorů 

- Vzhledem k zapálení a nadšení je práce a výzkum velmi rychlý a do konce roku by 
možná měli mít výsledky 

 
A. Nejedlá  

- Dotaz na paní náměstkyni Tauberovou – certifikace? (viz. minulý zápis) 
 
M. Tauberová (MPO) 

- S paní Veselou se nespojila, řeší konkrétní výrobce a jejich certifikace 
- Je nutné posílit kapacitu VÚBP při testování a udělování certifikací 
- Pomoc konkrétním firmám - čeká na jejich vyjádření ohledně certifikace - je připravena 

nabídnout jejich produkci do programu RescEU (strategických zásob EU) 
- Jednala s ministrem Havlíčkem – podpora projektu KOROVENT (plicní ventilátory) 
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J. Vykoukalová (AVDZP) 

- Nedostatečné kapacity certifikačních autorit řeší s MPO (min. Havlíček) již 2-3 roky. 
V současnosti je nedostatečná kapacita ještě výraznější 

 
J. Pavlíček (Aspironix) 

- Poděkování všem zúčastněným a paní náměstkyni Tauberové za otevřenost a 
informace 

 

Závěr 
 
Těšíme se na setkání ve středu 6.5. 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/

