
 

 

věc:   Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím   

 

 

Dobrý den, 
 
dle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás chtěl požádat o               
informace v souvislosti s nákupem antigenních testů do škol, za který je odpovědné           
Ministerstvo vnitra. Připojuji 12 stručných dotazů: 
 
1. Na konci toho týdne Ministerstvo vnitra vybralo vítěze tendru na dodávku více jak 3,6              

milionů kusů antigenních testů. Vybralo dodavatele testů značky Lepu Medical. Přitom           
ministr vnitra Jan Hamáček již 10.2.2021 veřejně prezentoval, že by český stát měl             
nakoupit testy právě této značky. Vzbuzuje to tedy dojem, že vítěz byl předem vybrán a               
finální výběr dodavatele byla již pouhá formalita. Můžete prosím popisem výběrového           
řízení doložit, že ostatní uchazeči nabízející antigenní testy jiné značky nebyly           
nijak znevýhodněni? 

2. Vybraný dodavatel antigenních testů značky Lepu Medical, společnost TARDIGRAD         
INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o., má základní kapitál 1 000 Kč a sídlí u letiště v              
Praze - Ruzyni. Předmětem činnosti dodavatele je mimo jiné pronájem a správa budov.             
Registr smluv navíc neeviduje ani jednu zakázku této společnosti. Můžete prosím           
doložit, že tato společnost má zkušenost s dodávkou zdravotnických prostředků          
v takovém rozsahu? 

3. Dle zadávací dokumentace bylo požadavkem na výběr uchazeče dodání minimálně 914           
680 kusů antigenních testů nejpozději do 25.2.2021. Vybraný uchazeč se ovšem dohodl            
s ministerstvem, že dodá pouze 800 000 kusů antigenních testů do 28.2.2021. Jak je              
možné, že byla přijata tato nabídka, když uchazeč zjevně nesplňuje požadavky v            
zadávací dokumentaci? 

4. Vítězná společnost TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. nabídla cenu        
65 Kč za kus včetně dopravy. Společnost CHIRONAX přitom nabídla cenu 53,9 Kč za              
kus včetně dopravy. Považujete cenu vítězného uchazeče za hospodárnou? Můžete          
prosím doložit, že Ministerstvo vnitra postupovalo v duchu řádného hospodáře? 

5. Mezi uchazeči o zakázku byla společnost CHIRONAX, kterou Ministerstvo vnitra          
vyhodnotilo jako rizikovou, a proto odmítlo její nabídku (viz vyjádření mluvčího           
ministerstva Ondřeje Krátošky). Mohl bych prosím obdržet vyhodnocení rizikovosti         
(důvěryhodnosti) společnosti CHIRONAX? Rád bych Vás zároveň požádal o         
standardizovaný postup (například vnitřní předpis), který specifikuje, jakým        
způsobem Ministerstvo vnitra vyhodnocuje rizikovost uchazečů o zakázky.  

6. Ministerstvo vnitra vyhodnotilo společnost CHIRONAX jako rizikovou, nicméně Správa         
státních hmotných rezerv a desítky dalších nemocnic k tomuto závěru patrně nedospěly,            
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neboť od této společnosti odebírají různé zdravotnické prostředky. Můžete prosím          
tento rozpor vysvětlit? Lze to chápat tak, že ostatní zadavatelé nehodnotí           
rizikovost, zatímco Ministerstvo vnitra ano? 

7. Společnost TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o., vznikla v roce 2016 a          
od té doby nezveřejnila ani jednu účetní závěrku, ačkoliv ji to ukládá rejstříkový zákon a               
zákon o účetnictví. Není tak možné zjistit, v jaké finanční kondici je tato společnost.              
Ověřilo Ministerstvo vnitra finanční kondici této společnosti? Můžete bezodkladně         
zveřejnit účetní závěrky této společnosti nebo požádat tuto společnost o          
zveřejnění finančních výkazů ve sbírce listin tak, jak ukládá zákon? 

8. Jestliže Ministerstvo vnitra vyhodnotilo rizikovost společnosti CHIRONAX na základě         
jejích ekonomických dat, předpokládám, že analogicky postupovalo v případě         
společnosti TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. Ta ovšem ekonomická        
data nezveřejnila ve sbírce listin, ačkoliv ji to ukládá zákon. Jakým způsobem            
Ministerstvo vnitra získalo ekonomická data společnosti TARDIGRAD       
INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o.? Zašlete prosím vyhodnocení      
důvěryhodnosti této vybrané společnosti. 

9. Společnost Care Comm Pharm s.r.o., která dodává antigenní testy z Jižní Koreje,            
uvedla, že se do předmětného tendru chtěla přihlásit a za tímto účelem požádala             
Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky. Společnost Care Comm Pharm s.r.o          
nicméně prohlásila, že nebyla Ministerstvem vnitra oslovena, neměla přístup k zadávací           
dokumentaci a tudíž se nemohla do předmětného tendru přihlásit. Ministr Jan Hamáček            
pro Seznam Zprávy uvedl, že nabídku doručilo 9 společností, požadavky nicméně           
splnila pouze TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o.. Dle jakých kritérií         
rozhodlo Ministerstvo vnitra o tom, které společnosti pro tento tendr osloví?           
Zašlete prosím finální vyhodnocení jednotlivých nabídek. 

10. První dodávka antigenních testů od vybrané společnosti TARDIGRAD        
INTERNATIONAL CONSULTING s.r.o. by měla dorazit až 28.2.2021, ačkoliv by se měli            
žáci začít vracet do škol již 1.3.2021. Můžete garantovat, že antigenní testy budou             
doručené školám včas? 

11. Dodané antigenní testy musí mít minimální senzitivitu (citlivost, s jakou dokáží odhalit            
nákazu) na úrovni 95%. Podle Společného výzkumného střediska je senzitivita u           
antigenních testů Lepu Medical na úrovni 92%. Dodavatel se nicméně prokázal           
certifikátem, který deklaruje citlivost těsně nad 95%. Můžete prosím doložit (například           
příslušným certifikátem), že senzitivita těchto testů je skutečně vyšší než 95%?           
Byly v rámci hodnocení nabídek zvýhodněné testy, které mají vyšší senzitivitu           
(například testy Siemens Healthineers  na úrovni 96%)? 

 
 

 
V úctě  
 
Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D. 
poslanec Parlamentu ČR 
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