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V Praze 26. února 2021

Vážený pane premiére,
dovolte mi obrátit se na Vás s dotazy v záležitosti trhu s osobními ochrannými prostředky.
Dle bodu (24) Doporučení Evropské komise 2020/403 ze dne 13.03.2020, aby se vyřešil nedostatek osobních ochranných
prostředků (dále také jako „OOP“) potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP bez
označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí,
že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušném nařízení, měly by uvedené
orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž
oznámený subjekt provádí postup posuzování shody. V návaznosti na doporučení Evropské komise 2020/403 ze dne 13.03.2020
ale udělila ČOI dočasné výjimky necertifikovaným osobním ochranným prostředkům. Doporučení Evropské komise bylo vydáno
z důvodu nutnosti dočasného překlenutí situace na trhu EU, kdy byl obrovský nedostatek certifikovaných výrobků (hlavně
respirátorů) - nejčastěji se jednalo o typy respirátorů KN95 a N95. Této situaci musel rozumět každý. Nicméně uvedené výjimky
měly být pouze dočasného charakteru za účelem překlenutí neuspokojivé situace na trhu s OOP a vytvoření časového prostoru
pro zajištění řádné CE certifikace kvalitních výrobků.
Dle mých informací i v současné době jsou tyto „nelegální/necertifikované“ výrobky stále dováženy na trh ČR a následně
prodávány konečným spotřebitelům (dokonce se může jednat až o 6 ze 7 výrobků). Certifikace výrobku spotřebiteli zajišťuje
jednoznačnou informaci o tom, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti na trhu EU; respirátory např. označené normou KN95
anebo N95 tak nedisponují certifikací CE, nesplňují naše normy, a hlavně většina z nich nemá vlastnosti, kvůli kterým si je lidé
kupují – pro ochranu svého zdraví. Nemluvě o faktu, že v důsledku toho všeho poškozují férové podnikatelské prostředí, když
v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže je takto získávána neoprávněná soutěžní výhoda, jelikož některé subjekty dosud
nepodstoupily proces certifikace CE, byť tak měly učinit a k čemuž byla právě ČOI poskytnuta předmětná výjimka.
Zajímalo by mne, zda jste informován o tom, že jsou na náš trh i nadále uváděny a dodávány (tedy distribuovány následně
prodávány) necertifikované výrobky bez označení CE a ČOI s tím nic nedělá. Chtěl bych vědět, z jakého důvodu ČOI nekontroluje
a nepostihuje dovozce, distributory a prodejce těchto výrobků, které nejsou certifikované? Podstatou je, že má platit následující:
• výjimky podle doporučení Evropské komise 2020/403 nejsou a nesmí být dlouhodobými zadními vrátky do systému;
• výjimky se vztahují na „dodávání“ (tedy celý distribuční řetězec), nikoli pouze na uvádění (první prodej) daných výrobků na
trh s možným doprodejem zásob klidně po dobu několika let v množství milionů kusů;
• podmínkou vydání a platnosti výjimky je probíhající řádná certifikace (která dnes trvá 2–3 měsíce, nikoli půl roku a déle),
což již nemůže být po roce považováno za mimořádný stav, jak tomu bylo na jaře 2020;

•

měla by existovat transparentnost systému a ochrana spotřebitele, kdy certifikace CE spotřebiteli zaručuje garanci
vlastností výrobku – respirátoru; pokud ČOI vydala některým subjektům výjimky, pak by měla jasně uvést, kterým
subjektům tato výjimka byla vydána a v jaké délce trvání, aby případně každý spotřebitel, který se na trhu setká
s výrobkem bez označení CE se mohl alespoň přesvědčit, zda výrobek, který je mu prodáván k ochraně jeho zdraví mohl
alespoň v minulosti spadat pod výjimku ČOI či zda se jedná o výrobek nelegální / necertifikovaný, když už tak nečiní ČOI;

K tomu se vztahuje můj druhý dotaz s uvedenou problematikou úzce související. Ministerstvo financí ČR osvobodilo respirátory od
DPH, jenže nejen certifikované FFP2, ale odpustilo DPH i na respirátory KN95 a N95, které už nově nesmí být vůbec uváděny na
trh (pokud tedy nedisponují certifikací CE). Vypadá to jako podpora podvodným dodavatelům, kteří by měli být trestáni – ale teď
vlastně obdrželi od státu za svou činnost ještě bonus. Tento stav poškozuje hlavně české výrobce OOP a pak také zdravotnických
obličejových masek s řádným označením CE, které naopak od DPH osvobozeny nejsou. Ve veřejných zakázkách tak podvodníci
dosahují daleko nižších cen než poctiví dodavatelé, kteří splnili zákonné podmínky a své výrobky řádně certifikovali CE (náklad na
certifikaci pak nutně promítají do své ceny) a kteří tak nemají šanci uspět.
Je podle Vás tedy správné, aby výrobky bez certifikátu CE byly osvobozeny od DPH?
Vážený pane premiére, děkuji za odpověď, a pevně věřím, že stále žijeme ve státě, zajišťujícím rovné, a především zákonné
podmínky, a tím tedy spravedlivé prostředí, pro všechny.
S pozdravem
Jan Bartošek
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