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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 18. 5. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 5. 2020, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

1. Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto? 

2. Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč? 

3. Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria a jaká? Měl (má) kraj nějaký tým, který se dodávkami 

respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými pomůckami 

zkušenost? 

4. Kontrolovali jste nějak – a jak – kvalitu dodávek? 

5. Kontrolovali jste nějak – a jak – zda má nabízený výrobek certifikát? 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:  

ad 1) Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto? 

Subjekty, se kterými Jihočeský kraj uzavíral smlouvy lze vyhledat na internetových stránkách registru smluv  -

viz https://smlouvy.gov.cz/ nebo na internetových stránkách www.hlidacstatu.cz . Jedná se o tyto firmy: TITAN 

spol. s.r.o., Celsus Trade a.s., Central Import s.r.o., EUREX Ing. Štěpán Matoušek, Black Consulting s.r.o., 

Borovka Event s.r.o., Lipno Centrum 123, s.r.o. 

ad 2) Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč? 

Jihočeský kraj obdržel nabídku od mnoha subjektů. S ohledem na počet potencionálních dodavatelů se řídil 

Jihočeský kraj při objednávání zboží hledisky viz níže. Ostatní nabídky nebyly reflektovány nejčastěji z důvodu 

požadavku platby předem či nejasného způsobu dopravy nebo dlouhé doby dodání zboží. 

ad 3) Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria a jaká? Měl (má) kraj nějaký tým, který se 

dodávkami respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými 

pomůckami zkušenost? 

Výběr dodavatelů probíhal obdobně, jako by byla zadávána veřejná zakázka v běžném, nikoliv nouzovém 

stavu.  Mnoho nabídek Jihočeský kraj obdržel rovněž přímo od jednotlivých dodavatelů. Z nabídek vybíral ty 

s nejnižší nabídkovou cenou a po posouzení kvality zboží odborníky ze společnosti Jihočeské nemocnice a.s. 

Jihočeský kraj při výběru kladl důraz na rychlost dodání a především na to, že neposkytoval žádné zálohové 

platby před vlastním dodáním zboží na určené místo. Při přebírání bylo zboží překontrolováno a ověřeno 
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s ohledem na shodnost typu zboží a smlouvy. Jihočeský kraj vytvořil k nákupům ochranných prostředků tým 

složený z úředníků krajského úřadu a zástupce společnosti Jihočeské nemocnice a.s. 

ad 4) Kontrolovali jste nějak – a jak – kvalitu dodávek? 

Kvalita dodávek byla kontrolována na vzorcích před vlastním dodáním zboží tam, kde to bylo možné. V případě, 

že to možné nebylo, bylo vždy před vlastním objednáním požadováno, aby byla zaslána nabídka s přesným 

označením masky s doprovodnými dokumenty (certifikáty, atesty apod.), které byly kontrolovány odborníky ze 

společnosti Jihočeské nemocnice a.s. 

ad 5) Kontrolovali jste nějak – a jak – zda má nabízený výrobek certifikát? 

V době nouzového stavu bylo rozhodné, aby byly ochranné prostředky distribuovány v krátké době tam, kde 

byly nejvíce potřeba. Není a nebylo v možnostech nikoho, stejně tak Jihočeského kraje, aby byla kontrolována 

pravost jednotlivých certifikátů. Jihočeský kraj vždy certifikáty ke zboží vyžadoval a vždy je obdržel, což bylo 

v danou chvíli rozhodné a neměl tak pochybnosti o kvalitě dodávky. Ze svých objednávek nezaznamenal přitom 

stížnosti na nekvalitu dodaného zboží.  Většina zboží je – s ohledem na jeho povahu – dnes 

spotřebována.  Pochybnosti o pravosti certifikátů či kvalitě dodaného zboží tak není již možné dále prověřovat. 

 
S pozdravem 

 

 
Mgr. Petr Soukup       

vedoucí odboru 
 

 


