
II.  

 

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s narůstajícím počtem osob infikovaných v České 
republicekoronaviremSARS-CoV-2(dále také jako „koronavirus“), který způsobuje 
onemocnění COVID-19,informuje vládu o plánovaných nákupech respirátorů třídy FFP2 a 
FFP3 a ochranných filtračních polomasek obdobné úrovně ochrany (dále také jako 
respirátory), které hodlá ve veřejném zájmu zajistit pro potřeby českého zdravotnictví za 
účelem ochrany zejména zdravotnického personálu a zefektivnění zdravotní péče o osoby 
nakažené uvedeným koronavirem. 

Za účelem realizace příslušných opatření budou respirátory nakoupeny od různých 
dodavatelů na trhu prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) 
oslovením příslušných výrobců či dodavatelů, a to formou uveřejnění výzvy k předložení 
nabídky na elektronické úřední desce Ministerstva zdravotnictví. Uvedený postup lze 
realizovat na základě výjimky vyplývající z ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“), kdy je možno veřejnou zakázku zadat 
prostřednictvímJŘBU v případě, kdy je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, 
kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze tak dodržet lhůty pro otevřené 
řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. Ministerstvo zdravotnictví má za to, že 
současná mimořádná situace v souvislosti s bezprostřední hrozbou rozšíření vysoce 
infekčního onemocnění COVID-19, mající potenciál ohrozit veřejné zdraví a poskytování 
zdravotních a sociálních služeb na území České republiky, představuje předpoklad pro 
legitimní využití výjimky uvedené v § 63 odst. 5 ZZVZ. 

Ministerstvo zdravotnictví má s přihlédnutím k relevantním okolnostem za to, že postupující 
nákaza koronavirem je krajně naléhavou okolností, přičemž lhůty stanovené pro jinou formu 
zadávacíhořízení by prodloužily administrativní a přípravnou část veřejné zakázky  
o více než 30 dní, což s ohledem na očekávaný nárůst počtu onemocnění by z odborného 
hlediska byla nepřijatelně dlouhá doba.  

Ministerstvo zdravotnictví hodlá bez zbytečného prodlení ve výše uvedeném režimu nakoupit 
v průběhu března 2020 ve veřejném zájmu cca 300.000 kusů respirátorů třídy FFP3a cca 
300.000 kusů respirátorů třídy FFP2 nebo obdobné úrovně ochrany od různých výrobců a 
dodavatelů. V případě potřeby a přetrvávajícím rozšíření či hrozby rozšíření onemocnění 
COVID-19 by pak Ministerstvo zdravotnictví obdobný rozsah nákupu realizovalo i v měsíci 
dubnu 2020. S ohledem na to,že v souvislosti s postupující hrozbou šíření epidemie došlo 
k regulaci ceny respirátorů, Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že cena s jednotlivými 
dodavateli bude vyjednána v rámci cenové regulacestanovené Ministerstvem financí. 
S ohledem na to, že nákup by probíhal prostřednictvím JŘBU, lze uvažovat, že cenu 
dodávek bude muset před uzavřením smlouvy odsouhlasit i Ministerstvo financí podle § 12 
odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích (dále také jako zákon č. 219/2000 Sb.). 

Vzhledem k tomu, že nákup bude uskutečňován dle ZZVZ, Ministerstvo zdravotnictví bude 
jednat pouze s dodavateli, kteří budou splňovat příslušné podmínky zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Ministerstvo zdravotnictví je však s ohledem na omezený objem 
respirátorů dostupných na trhu připraveno akceptovat všechny nabídky od všech výrobců a 
dodavatelů, kteří budou připraveni nabídnout a ve stanoveném krátkém čase dodat 
respirátory potřebné třídy účinnosti. Předpokládá se tedy, že formou JŘBÚ uzavře několik 
smluv s různými výrobci a dodavateli respirátorů, s různou kupní cenou, a to i opakovaně. 



Část nakoupených respirátorů Ministerstvo zdravotnictví následně předá jím řízeným 
organizacím, část,která bude pro stát nepotřebná, bude ve veřejném zájmu, jímž je zájem  
na účinném zvládání nákazy koronavirem a prevenci jeho šíření, bezúplatně převedena 
jednotlivým krajům, popř.přímo poskytovatelům zdravotních nebo sociálních služeb, 
případně dalším potřebným subjektům. 

V souvislosti s pravidly stanovenýmivládou České republiky pro veřejné zakázky zadávané 
v režimu JŘBU usnesením vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 bod I. 2, jež ukládá členům vlády 
v rámci informace o realizovanýchJŘBUpodle § 63 odst. 5 ZZVZ předkládat stanovisko 
Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky, Ministerstvo zdravotnictví žádá vládu  
o udělení výjimky pro nákupy učiněné v souvislosti s hrozbou epidemie prostřednictvím 
JŘBU z této povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví by tak ve smyslu uvedeného usnesení 
vlády vládu informovalo o smlouvách uzavřených na základě JŘBU v souvislosti s nákupy 
vyvolanými opatřeními proti nákaze koronavirem, avšak již by nedokládalo stanovisko 
Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky.  

Vládě se dále navrhuje uložit ministru zdravotnictví realizovat nákupy potřebných 
zdravotnických prostředků, osobních ochranných prostředků a dalších podobných 
potřebných výrobků, a to i prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, a následně je 
bezplatně distribuovat všem potřebným subjektům. Těmi jsou poskytovatelé zdravotních 
služeb, poskytovatelé sociálních služeb, případně další subjekty. Za tím účelem se vládě 
navrhuje schválit Ministerstvu zdravotnictví výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku 
státu (těchto ochranných osobních prostředků) podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. a 
uložit Ministerstvu zdravotnictví jejich bezúplatný převod ve veřejném zájmu do vlastnictví 
krajů, popř. poskytovatelů zdravotních nebo sociálních služeb a případně i dalším potřebným 
subjektům.  


