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Co jsme posuzovali a proč

Posuzovali jsme, zda Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra vynakládaly příslušné peněžní 
prostředky v souladu s právními předpisy, zejména při nákupech osobních ochranných prostředků 
(OOP), dalších zdravotnických prostředků (ZP) a služeb v souvislosti s reakcí na výskyt onemocnění 
COVID-19 v České republice.

Zejména jsme kontrolovali:

 | přípravu reakce na krizové stavy v oblasti ochrany zdraví před epidemiemi, tzn. zpracování 
koncepčních a krizových dokumentů a naplnění jimi stanovených úkolů a opatření,

 | činnosti orgánu krizového řízení zejména v době po vyhlášení pandemie COVID-19 Světovou 
zdravotnickou organizací a vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v březnu 2020, 
a to včetně metodické podpory, koordinace i řízení nákupu OOP a vybraných ZP,

 | centrální nákupy osobních ochranných a dalších zdravotnických prostředků a jejich distribuci 
poskytovatelům zdravotních služeb a dále ověřování použitelnosti pořízených nebo darovaných 
osobních ochranných prostředků.

U SSHR (Správy státních hmotných rezerv) jsme prověřili zejména: nastavení a využití jejího 
krizového a pandemického plánu a zabezpečení financování, pořizování, obměny, záměny, půjčky, 
uvolnění, nájmu, prodeje, skladování a ochraňování státních hmotných rezerv na základě požadavků 
ústředních správních úřadů v oblasti OOP a dalších ZP.

Co jsme zjistili

V době vypuknutí pandemie COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví od roku 2011 neaktualizovalo 
Pandemický plán České republiky a ani SSHR od roku 2011 neobměnila pohotovostní zásoby OOP 
a ZP, které měla ve svých skladech. Na konci roku 2019 bylo v SSHR k dispozici 10 tisíc respirátorů 
a fakultní nemocnice měly ve svých zásobách necelých 5,5 tisíce respirátorů, což jim stačilo jen pro 
20 % odborného personálu na dobu několika hodin.

Ministerstvo zdravotnictví reagovalo na nedostatek OOP a ZP ve zdravotnických zařízeních se 
zpožděním, což mělo negativní dopad na to, jak krizi zvládalo Ministerstvo vnitra. Ministerstvu 
zdravotnictví ani Ministerstvu vnitra se tak nepodařilo před vyhlášením nouzového stavu nakoupit 
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v otevřeném zadávacím řízení dostatek těchto prostředků, když byly ještě dostupné na trhu. Po 
vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020 byla obě ministerstva oprávněna díky výjimce ze zákona 
o zadávání veřejných zakázek nakoupit OOP a ZP přímo. Celkem za OOP a ZP resorty zaplatily 
7,5 miliardy Kč. Další téměř miliardu korun uhradily za dopravu zboží a s ní související služby.

Jednotkové ceny obdobného zboží se významně lišily. Nejvýznamnější cenové výkyvy u jednotlivých 
typů OOP a ZP jsme zjistili jak na začátku nouzového stavu, tak v odstupu několika týdnů, kdy už 
bylo zboží dostupnější. V řadě případů akceptovala ministerstva ve smlouvách ceny, které se lišily 
v řádu stovek korun za kus, například u respirátorů FFP3 se cena pohybovala od 60 korun do 424 Kč 
za kus. U respirátorů FFP2 cena opakovaně převýšila jednotkové ceny respirátorů FFP3. V případě 
Ministerstva zdravotnictví dosáhla cena respirátoru FFP2 až 777 Kč za kus.

Nákupy ministerstev poznamenala nejen časová tíseň a nedostatek OOP a ZP na domácím 
a globálním trhu, ale také existence dvou samostatných týmů, které navzájem nespolupracovaly. To 
vedlo k oslabení pozice státu při vyjednávání o cenách a k nižší transparentnosti nákupů. Zjistili jsme, 
že organizace nákupů byla chaotická s řadou nedostatků v dokumentaci.

Zjistili jsme nedostatky i v distribuci, v evidenci a výdeji nakoupeného zboží. Distribuční modely 
OOP a ZP pro případ pandemie zpočátku neexistovaly. Kontrola ukázala i významné rozdíly mezi 
jednotlivými kraji v distribuci OOP a ZP v přepočtu na obyvatele. Distribuci koncovým příjemcům 
v krajích a obcích jsme však nemohli s ohledem na naši zákonem stanovenou působnost prověřit.

Kvalitu respirátorů, které neměly certifikaci uznávanou EU, nechala ministerstva na základě 
doporučení Evropské komise prověřit veřejnou výzkumnou institucí. Ministerstvo vnitra se 
u tuzemských dodavatelů často spoléhalo na to, že dodají OOP s platnou certifikací pro trh EU. 
Převážná většina OOP však byla pořízena z Číny, a to buď přímo, nebo přes české prostředníky. Proto 
OOP z většiny těchto objednávek vůbec na kvalitu testovány nebyly a nebyl k nim ani předložen 
certifikát.

Prověřili jsme část protokolů o zkoušce testovaných OOP, a to z objednávek 28,3 milionu kusů 
v hodnotě přibližně 1,8 miliardy korun, a zjistili jsme, že 13,3 milionu vzorků respirátorů testům 
napoprvé nevyhovělo. V některých případech se zboží z jednotlivých dodávek neshodovalo 
s testovaným vzorkem a u některých dodávek nebylo zboží testováno vůbec. Existuje tak riziko, že 
pracovníci zdravotních a sociálních služeb dostali OOP, které nevyhověly testům kvality.

K jakému závěru jsme dospěli

Ministerstvo zdravotnictví osm let neaktualizovalo Pandemický plán České republiky a podcenilo 
připravenost zdravotnického systému na hromadnou nákazu osob novým vysoce infekčním 
onemocněním. Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem zdravotnictví rovněž podcenilo krizovou 
připravenost na tento typ hrozby.

Samotné nákupy OOP provázel chaos daný tím, že na obou ministerstvech existovaly na sobě 
nezávislé nákupní týmy, které nespolupracovaly. Vše pak vyústilo v nevýhodné smluvní podmínky, 
výrazné rozdíly v cenách srovnatelných OOP, nedostatky v jejich kvalitě a problémy s dopravou ze 
zahraničí.

Podrobnosti o cenách a kvalitě OOP a ZP a o dopravě a další informace naleznete v datové příloze.
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