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V Brně 15. dubna 2020

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane předsedo,
v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“) ze dne 3. 4. 2020, Vám Vysoké učení
technické v Brně sděluje následující odpovědi ke všem bodům Vaší žádosti:
1) Je spolupráce VUT s firmou RESPILON Group s.r.o. stále smluvně potvrzena?
Vysoké učení technické v Brně (dále jen VUT) se mělo podílet na řešení projektu „Protiprachový P3 filtr
na bázi nanovlákenné separační membrány pro dýchací masky“, Reg. č. FW01010335, předloženého
v 1. veřejné soutěži „Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND“ Technologické
agentury České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss =detail&n =0&h=
FW01010335), a to v pozici dalšího účastníka. Mezi společností RESPILON Group s.r.o. v pozici hlavního
příjemce a VUT byla pro tento účel dne 19. 12. 2019 uzavřená smlouva o účasti na řešení projektu a o
využití výsledků č. 422/2020/00. VUT od předmětné smlouvy odstoupilo z důvodu podstatného porušení
smlouvy hlavním příjemcem. Odstoupení bylo doručeno hlavnímu příjemci datovou schránkou 25. 3. 2020,
kdy nabylo účinnosti. Participace VUT na uvedeném projektu byla tímto ukončena.
2) Byly testy VUT panem Zimou (CEO RESPILON) zaplaceny a o jakou částku se jednalo?
Jak je výše uvedeno VUT předmětný projekt nebude dále realizovat. Od projektu bylo odstoupeno na jeho
počátku tj. v době, kdy ještě nebyly zahájeny konkrétní výzkumné a vývojové aktivity, tím pádem ani neproběhly žádné testy. Nedošlo k žádným finančním úhradám v tomto smyslu.
Jiné testy respirátorů či roušek přímo pro společnost RESPILON Group s.r.o. jako objednatele testů, nebyly
ze strany VUT prováděny.
Pan Roman Zima, který je jednatelem společnosti RESPILON Group s.r.o., IČ: 29245770, byl rovněž zástupcem resp. ředitelem zaniklé zahraniční společnosti Redspeare&Co. LLP https://beta. companieshouse.
gov.uk/company/OC383470). (Existuje zde tedy personální propojení obou subjektů. VUT v rámci své
doplňkové činnosti v průběhu roku 2015 provedlo práce na objednávku pro Redspeare&Co. LLP, které
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dosud nebyly uhrazeny, a s ohledem na zánik společnosti v roce 2017 se jedná o nedobytné pohledávky.
V rámci objednaných prací bylo provedeno i měření průchodu částic přes respirátor s názvem ReSpimask,
a to dle požadavků objednatele měření, tzn. nastavení základních parametrů měření zvolil sám objednatel.
K tomu, jestli se jedná o stejný produkt nabízený na e-shopu společnosti RESPILON Group s.r.o., nejsme
schopni se vyjádřit. VUT však nikdy neprovádělo akreditované zkoušky respirátorů. Metodika měření byla
sestavená dle požadavků objednatele, pro jeho interní potřeby. V žádném případě se nejednalo o zevrubné
testování shody výrobku dle technických norem či certifikovaných metodik apod. Jakékoli výroky v tom
smyslu, že VUT schválilo, či dokonce doporučuje konkrétní respirátor, či jiný produkt společnosti RESPILON
Group s.r.o. jsou zcela nepravdivé a klamavé. Rovněž výrok o testování výrobku bez udání podmínek testu,
odkazu na technickou normu, či dalšího kontextu
a zejména bez sdělení výsledku testu je zcela zjevně zavádějící.
3) Je mediální presentace kvality výrobku panem Zimou v souladu s výsledky testů VUT?
Jak bylo uvedeno výše, žádné testy produktů společnosti RESPILON Group s.r.o., na objednávku tohoto
subjektu, ze strany VUT provedeny nebyly.
4) RESPILON nadále prezentuje na webech doma i v zahraničí „schváleno vysokou školou VUT
v Brně“?
VUT neprovedla žádné testy výrobků společnosti RESPILON Group s.r.o., nedošlo tedy ani k žádnému
schválení. V každém případě, informace týkající se VUT uvedené na webových stránkách společnosti
RESPILON Group s.r.o. nejsou pravdivé.
5) Mohl byste mi zaslat výsledky testů, či potvrdit, že jsou v souladu s tím, co na webech a sociálních sítí tvrdí pan Roman Zima?
Jak bylo uvedeno výše, žádné testy produktů společnosti RESPILON Group s.r.o., na objednávku tohoto
subjektu, ze strany VUT provedeny nebyly. Informaci o tom, jestli jsou výrobky společnosti Redspeare&Co.
LLP, testované ze strany VUT v roce 2015 a výrobky aktuálně nabízené společností RESPILON Group s.r.o.
identické, nedisponujeme.
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