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Věc: Vyjádření k šíření nepravdivých a pomlouvačných informací o společnosti 

Tex-Tech s.r.o. a jejích výrobcích 

 

Vážení zákazníci, 

 tímto jsme (ve spolupráci s naším právním zástupcem) nuceni, veřejně se vyjádřit 

k nepravdivým informacím, jež jsou o naší společnosti a zejména pak o našem ochranném respirátoru 

„FFP2 – PREMIUM“ šířeny neznámým autorem na internetu a sociálních sítích.  

V prvé řadě se tímto musíme důrazně ohradit proti nepravdivému tvrzení, že námi vyráběné 

ochranné respirátory třídy FFP2 jsou z jakéhokoli důvodu nefunkční či „fejkové“ (jak se nepravdivě 

uvádí na nejmenovaných internetových stránkách), když naopak všechny naše respirátory 

prokazatelně odpovídají velmi přísným technickým požadavkům a díky náročným výrobním 

postupům se naše respirátory řadí mezi nejkvalitnější na českém trhu. O tomto svědčí 

i úspěšně dokončený proces náročné evropské certifikace výrobku (viz níže), jímž bylo 

potvrzeno, že naše výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené odpovídajícími 

právními předpisy EU a ČR.   

 Naší společností vyráběné ochranné respirátory s označením „FFP2 – PREMIUM“, jež se dle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích 

řadí mezi tzv. osobní ochranné prostředky (dále jen „OOP“) kategorie III., patří mezi tzv. stanovené 

výrobky, u kterých se vždy prokazuje bezpečnost, funkčnost a účinnost prostřednictvím procedury 

nazývané jako proces posouzení shody, za jehož řádné provedení zodpovídá vždy primárně výrobce 

(tedy společnost Tex-Tech s.r.o.). Tento proces je ukončen vydáním tzv. „prohlášení o shodě“ 

a opatřením dotčeného výrobku označením „CE“, jež pro odběratele a konečné spotřebitele značí 

splnění veškerých požadavků pro uvedení daného výrobku na trh. V případě ochranných respirátorů 

je pak (z důvodu vysokých požadavků kladených na ochranu lidského zdraví) celý proces ještě 

složitější a zdlouhavější, neboť dle výše uvedeného nařízení je třeba získat navíc ještě tzv. „EU 

certifikát přezkoušení typu“, který mohou vystavit pouze osoby, které mají k takovéto 

certifikaci nejen potřebné odborné znalosti a schopnosti, ale které jsou současně evidovány 

v databázi Evropské komise NANDO (tyto subjekty legislativa EU označuje jako tzv. „notifikované 

osoby“). V České republice se mezi notifikované osoby v oblasti OOP řadí pouhých 6 subjektů 

(většinou jde o zkušební či výzkumné ústavy), jejichž kapacitní limity jsou bohužel v souvislosti 

s nedávnou i současnou akutní potřebou zvýšené dodávky OOP značně omezené a v mnoha 

případech je proto celý proces certifikace českými notifikovanými osobami velmi zdlouhavý. Po 

úspěšném dokončení certifikačního procesu pak dotčená notifikovaná osoba, která nezbytný 

certifikát vydala, připojí k označení CE též čtyřmístný číselný kód, pod kterým je dotčená 

notifikovaná osoba v databázi NANDO evidována. 



 

Veškeré námi vyráběné respirátory FFP2 - PREMIUM jsou opatřeny označením „CE 

2163“, a to na základě „EU certifikátu přezkoušení typu“ vydaného celosvětově renomovanou 

notifikovanou osobou -  společností UNIVERSAL CERTIFICATION (www.universalcert.com), jež 

v oblasti certifikace výrobků působí více než 25 let a v Evropské databázi NANDO je tato zapsána již 

od roku 2009. Ostatně pravost a platnost uděleného certifikátu si po zadání čísla certifikátu (2163-

PPE-2000) může kdokoli bezplatně ověřit zde: http://www.universalcert.com/en/document-interview/ .  

Již pouze s ohledem na výše uvedený evropský certifikát je tedy objektivně zcela 

nezpochybnitelné, že naše respirátory sloužící k ochraně dýchacích cest plně odpovídají 

přísným podmínkám pro uvádění OOP na společný evropský trh, stanoveným na unijní úrovni 

zejména výše uvedeným nařízením (EU) 2016/425 dále nařízením (EU) 2017/745 či evropskou 

technickou normou EN 149:2001+A1:2009 a na úrovni české legislativy potom zejména zákonem 

č. 22/1997 Sb., či zákonem č. 268/2014 Sb. Nejedená se však o jediný dokument svědčící 

o bezpečnosti a funkčnosti našich výrobků. Již z minulosti disponuje naše společnost ve vztahu 

k předmětným respirátorům FFP2 – PREMIUM též např. laboratorními testy od německé certifikované 

společnosti Palas GmbH (www.palas.de) a současně je společnost Tex–Tech s.r.o. též držitelem 

certifikátu ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016 pro oblast výroby zdravotnických prostředků. 

I přes výše uvedené, je pak řádně vystavený certifikát ve vztahu k našim ochranným 

respirátorům zcela bezdůvodně označován na nejmenovaných internetových stránkách jako 

„podezřelý“, kdy v této souvislosti neznámý autor též uvádí, že naši společnost „znovu nahlásil na 

ČOI“, která mu údajně měla sdělit, že „podezření prošetří“. Na tomto místě bychom rádi uvedli, že ze 

strany ČOI ani SÚKL, coby příslušných kontrolních orgánů, nám k dnešnímu dni nebylo ve 

vztahu k našim respirátorům FFP2 – PREMIUM uloženo žádné sankční opatření. 

Společnost Tex – Tech s.r.o. se proto s ohledem na zavádějící a nepravdivé informace 

o našich výrobcích, jež anonymně šíří neznámý autor nejen na sociálních sítích, rozhodla 

v zájmu ochrany svého dobrého jména pro zahájení odpovídajících právních kroků, v rámci 

kterých budeme po zodpovědných osobách nárokovat nejen škodu představovanou ušlými zisky naší 

společnosti v důsledku šíření pomlouvačných a zavádějících informací u široké (zejména pak laické) 

veřejnosti ale současně po pečlivé právní analýze zvážíme také podání trestního oznámení pro trestný 

čin pomluvy dle ust. §184 trestního zákoníku a dále trestný čin porušení předpisů o pravidlech 

hospodářské soutěže dle ust. §248 trestního zákoníku.  

Nehledě na snahy tohoto subjektu o diskreditaci dobrého jména naší společnosti jsme pevně 

přesvědčeni, že o nepopíratelné kvalitě výrobků společnosti Tex-Tech s.r.o. (coby jednoho 

z největších českých výrobců OOP) svědčí nejen získané certifikáty, ale zejména poctivé 

zpracování našich výrobků a velké množství spokojených zákazníků po celé Evropě.  

S přáním pevného zdraví  

 
 
 
 

Tex-Tech s.r.o. 
v.z. Denis Bego, jednatel společnosti 
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