Investoři spojí síly, podpoří výrobu roušek v Česku
Nedostatku ochranných pomůcek pro zdravotníky a občany – především roušek
a respirátorů – hodlá čelit nový český nadační fond. Vznikl v rámci iniciativy
Pomáháme 2020 a jeho cílem je rychle shromáždit finanční prostředky na
výrobu, výzkum a vývoj zdravotnických ochranných prostředků.
Česko by díky fondu mělo zajistit dodávku 250 milionů roušek a 20-30 milionů
respirátorů měsíčně. Investoři podpoří také výrobu dalších ochranných pomůcek
včetně rukavic nebo ochranných brýlí. Minimální vklad od privátních dárců by
měl být v rozsahu 5-10 milionů korun s tím, že fond cílí na celkovou částku
minimálně 100 milionů korun. Nadační příspěvky bude fond okamžitě převádět
příjemcům podpory. Dárce může poskytnutí daru nadačnímu fondu uplatnit jako
položku snižující základ daně.
Zakladatelem fondu je společnost ze skupiny advokátní kanceláře
HAVEL&PARTNERS, jeho prezidentem Jiří Pavlíček, výkonný ředitel společnosti
Aspironix a odborník s více než 25letou zkušeností ve vedoucích pozicích firem,
které se zabývají distribucí zdravotnických prostředků. Na řízení fondu se budou
podílet i další profesionálové s rozsáhlými zkušenostmi zejména v oblasti řízení
projektů, správy aktiv a také odborníci z farmaceutického průmyslu i
zdravotnictví. Nadační fond bude podléhat nezávislému profesionálnímu
dohledu ve formě externího auditu.

Soběstačnost a nezávislost
Česká republika má už dnes díky tuzemskému výzkumu a vývoji k dispozici
technologie i výrobní know-how, které by umožnily výrazně navýšit produkci
roušek i respirátorů. Částečným řešením může být import nedostatkového zboží
ze zahraničí, ale Česko by se podle zakladatelů fondu mělo především stát plně
soběstačnou a nezávislou zemí v zabezpečování základních zdravotních pomůcek
nezbytných nejen pro boj s aktuální pandemií.

Předsedkyně představenstva Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických
prostředků Jana Vykoukalová upozorňuje, že kromě rychlého zajištění
ochranných prostředků bude důležité garantovat ze strany státu jejich
udržitelnou dlouhodobou výrobu. Výrobci ochranných pomůcek by zde měli mít
zajištěný odbyt i v době, kdy země nebude čelit akutní krizi jako nyní. Pandemie
koronaviru ukázala, že země musí mít pro nenadálé krizové situace k dispozici
rozsáhlejší strategické rezervy vlastních zdravotnických prostředků a
zdravotnická zařízení musí být vybavena dostatečným množstvím potřebných,
zejména ochranných zdravotnických prostředků.

Konzultační platforma
V rámci projektu iniciativy Pomáháme 2020 současně vzniká odborná
konzultační platforma tzv. fórum pomoci sdružující odborníky z různých oblastí
(ekonomie, management, six sigma – lean manufacturing, farmaceutický
průmysl, právní a daňové služby a další). Tato platforma bude průběžně nabízet
zúčastněným subjektům zejména:
- přístup k novým obchodním partnerům, kontaktům a klientům;
- pro bono poradenství cílené na rychlé řešení akutních problémů a nápravu
nenadálých situací;
- další odborné poradenství při implementaci navrhovaných záměrů na
principech individuální smluvní spolupráce.
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