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Vážený pane předsedo vlády, 

obracíme se na Vás ve věci zapojení českých výrobců a dodavatelů osobních ochranných prostředků (OOP) 

pro zajištění potřeby v České republice. 

Od počátku propuknutí pandemie SARS-CoV-2 jsme upozorňovali na potřebu zapojení domácích producentů 

OOP, a to nejen z důvodů nahrazení dodávek OOP ze zahraničí, ale zejména z toho důvodu, že zapojení 

domácích výrobců bude mít pozitivní vliv na ekonomiku země. Česká vláda by měla dlouhodobě  

a systematicky podporovat nákupy strategických technologií a materiálů od českých výrobců, a to i po 

pominutí současné krize. 

Domácí producenti jsou a byli od počátku krize připraveni pomoci, a to nejen v rámci stávajících výrobních 

kapacit, ale také prostřednictvím jejich navýšení. Pro zajištění navýšení produkce již na počátku nastalé 

situace potřebovali a stále potřebují jisté garance ze strany státu, že vyrobené zboží bude odebírat  

a postupně nahrazovat dodávky ze zahraničí. Na tento fakt jsme několikrát upozorňovali a byli jsme potěšeni, 

když byl zřízen pracovní tým při Ministerstvu průmyslu a obchodu pro koordinaci opatření pro domácí 

výrobce, do nějž byli zástupci našich asociací přizváni. Do fungování týmu jsme vkládali velké naděje  

a vzhledem ke konstruktivnímu a aktivnímu přístupu všech zapojených resortů jsme očekávali, že diskutovaná 

opatření vyústí do podoby centrální transparentní veřejné zakázky Ministerstva vnitra na dodávky OOP pro 

české výrobce a dodavatele na několik dalších měsíců. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se na poslední chvíli 

měly podmínky tak významně změnit, jak jsme o tom byli informováni na posledním jednání ze strany 

zástupců Ministerstva vnitra dne 27. 4. 2020, kdy nám bylo sděleno, že Ministerstvo vnitra si vypíše zakázku 

na OOP pouze za svůj rezort. 

Z našeho pohledu je naprosto nezbytné zajistit dodávky OOP a v dlouhodobém horizontu investovat finanční 

prostředky nejen v rámci dodávek ze zahraničí, ale zejména na národní úrovni. Dovolujeme si proto požádat 

o nápravu stávající situace a zajištění pokračování centrálních nákupů v diskutovaných objemech ze strany 

Ministerstva vnitra i Ministerstva zdravotnictví. V případě, že budou resorty, kraje a další subjekty vypisovat 

své veřejné zakázky na dodávky OOP, budou ohroženy dodávky pro nejvíce potřebné, protože vznikne 

konkurence mezi zakázkami a další zmatek při distribuci. Současně je nutno i zdůraznit, že dodávky z Číny 

pokrývají pouze potřeby státu, ale s postupným rozvolňováním přijatých opatření OOP budou potřebovat i 

subjekty, které musí realizovat veškerá doporučení a nařízení ze strany hygieny a Ministerstva zdravotnictví.  

  



 

Vážený pane předsedo vlády, žádáme Vás o zajištění potřebných finančních prostředků ze strany Ministerstva 

financí na další strategický nákup OOP pro potřeby státu, podřízených organizací a dalších subjektů, jasné 

stanovení odpovědnosti za pokračování centrálních nákupů a distribuce a vypsání centrální transparentní 

veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách, s využitím mechanismů, které umožňuje stávající nouzový 

stav s výhledem na dlouhodobé strategické zabezpečení potřeb České republiky. Jakožto zástupci největších 

a nejvýznamnějších zaměstnavatelských organizací jsme připraveni i nadále spolupracovat. 
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