
Vyhodnocení ankety u 212 českých společností, které prodávají (a 

ve většině i vyrábějí)  roušky a další ochranné pomůcky 
  

Zadání: Cílem ankety bylo ověření, zdali státní úřady a orgány samosprávy oslovily (a následně i 

zakoupily) u českých výrobců roušky a další ochranné pomůcky 

 

Zdrojová data: Seznam 212 společností zveřejnil poslanec Pirátů Tomáš Martínek a vznikl propojením 

veřejně přístupných informací a seznamů včetně původně zveřejněného seznamu MPO a doplněním 

společností, které Tomáše Martínka oslovily anebo je vlastními silami dohledal. 

 

Hodnocený vzorek: Pirátský analytický tým získal celkově 75 odpovědí z oslovených 212 společností a 

níže uvedené závěry pramení z hodnocení právě těchto 75 odpovědí. 51 firem uvedlo, že nebylo 

kontaktováno vůbec nikým (tedy ministerstvem, krajem ani obcí). Některé firmy byly ovšem 

kontaktované městem či krajem ovšem nikoliv zástupci ministerstev. Podrobné hodnocení popisují 

tyto závěry:  

 

ZÁVĚRY 

 

1. Ministerstva oslovila pouze cca 10 % těchto společností navzdory tomu, že MPO zveřejnil na 

svém webu seznam, který tvoří značnou část seznamu vyhotoveného Piráty. Do této statistiky 

ovšem byly zahrnuté rovněž společnosti, od kterých si ministerstva roušky neobjednala (i když 

je oslovila) a rovněž společnosti, u kterých ministerstva učinila zcela minimalistický nákup. 

2. Pouze cca 9 % těchto společností minimálně jednou dodalo roušky či další ochranné pomůcky 

ministerstvům.  

3. Kolem 10 % společností bylo kontaktováno zástupci krajů, 13 % z těchto společností 

kontaktovala města či obce nebo je oslovila Hospodářská komora. 

4. Oslovené společnosti často první objednávky teprve zpracovávají. Byly tedy oslovené velmi 

pozdě s ohledem na vyvíjející se situaci. Výjimečně některé společnosti uvedly, že s 

ministerstvy spolupracuji dlouhodobě.  

5. Ministerstva nezřídka s těmito společnostmi vůbec nekomunikovala. Tuto situaci vystihuje 

vyjádření ředitele jedné z těchto společností, který uvedl: „Já osobně psal třikrát na 

Ministerstvo vnitra. Bohužel vše marně, ani se neobtěžovali odpovědět, prostě se na to 

vykašlali.“ 

6. Ministerstva objednala u těchto společností celkově velmi malé množství výrobků – 

nesrovnatelné s objednávkami různých pochybných překupníků či přímo s objednávkami u 

čínských společností. Některé objednávky byly zrušené.  

7. Toto šetření u českých výrobců zdravotnického materiálu bylo zahrnuto do podnětu, který 

předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes doručí NKÚ. Přitom první podnět NKÚ doručil předseda Pirátů 

již v polovině dubna a obsahoval základní přehledy o nákupech, popis jednotlivých 

problematických kauz a základní popis čínských dodavatelů včetně výpisů ze zahraničních 

rejstříků. Tentokrát podnět NKÚ obsahuje podrobné cenové srovnání ochranných pomůcek 

vytvořené portálem Hlídač státu, podrobné informace o odmítnutých objednávkách z důvodu 

nedostatečné kvality a základní návod týkající se ověřování CE certifikátů ochranných pomůcek 

včetně ukázky neplatných, irelevantních či dokonce zfalšovaných certifikátů.  

https://www.piratskelisty.cz/clanek-3026-tomas-martinek-kde-nakoupit-rousky-a-jine-ochranne-pomucky-v-ceske-republice
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zverejnuje-prehled-firem--kde-muzete-koupit-rousky-nebo-material-na-jejich-vyrobu--253572/

