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Zúčastnění: 
J. Pavlíček (Aspironix), A. Nejedlá, Z. Václavíková, J. Vykoukalová (AVDZP), V. Lesák (Aspironix), 
J. Dražek (Batist), H. Chlebná (CzechInvest), J. Hájek (CzechInvest), P. Bukovski (Clinitex), J. 
Peška (Royax), J. Šedlbauer (tul), M. Hausenblas (Adler), M. Koretz (Dukane), M. Palat 
(CzechMed), P. Ulrichova 
 
 

Úvod 
 
J. Pavlíček (Aspironix) 

- Pokračujeme v hloubce odbornosti 
- Velkým tématem je smlouva s Honeywell (HW) 

 
 
 

Otevřená diskuze 
 
J. Peška (Royax) 

- Komentář k HW – napsal dopis na MPO 
o Chce vyjádření k této situaci. Všichni výrobci by měli mít stejné možnosti 

- Royax pokračuje v plánu – mají materiál od českého výrobce, stroje jsou před 
dokončením, první týden v květnu vyrobí respirátory FFP3 

- Kapacita 5 mil. měsíčně 
 
J. Vykoukalová (AVDZP) 

- Reakci na smlouvu s HW – mluvila se Seznam, panem Kusem – ten o tom bude mluvit 
v TV 

- Za asociaci napíše dopis na MPO 
- Aktivita s HW jde proti logice – proč má americká korporace záruky od státu?  
- Další ČR výrobci zklamaní (př. Pardam – navyšují kapacity na 0,5 mil. měsíčně) 
- Kde je záměr vlády??? 
- Slíbila podporu českých firem 

 
P. Bukovski (Clinitex) 

- Jsou výrobci certifikovaných pratelných zdravotnických oděvů 
- Poslali nabídku na MZ – odpověď zpět byla, že nic takového není potřeba 

o J. Hájek prověří 
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M. Hausenblas (Adler) 

- Asistují MZ při nákupu zdrav. materiálu v Číně (i dělali „banku“) 
 

o Přivezli 11 letadel za rozumných podmínek 
- Samostatně přivezli 3 letadla – obrovsky finančně náročné 
- Oslovila je TU LBC – spolu s dalším výrobce vyvinuli materiál nano x micro, který 

dokáže zachytit 81% virů 
- Začali vyrábět v rolích 
- www.rouskylidem.cz 
- Cena 1 Kč za filtr 
- Je to pro veřejnost – ochrana nejen okolí, ale i sebe 

 
J. Dražek (Batist) 

- Materiál mají, ale bojují s cenou i množstvím 
- Zatím konečný výrobek prodávají i za vyšší cenu 
- Má obavu, že se znovu začínají řešit VŘ – takže zase zvítězí levné ceny z Číny 

Paní Chlebná – propojit se – materiál a jeho výrobce má a hledají kvalitní 
zpracovatele 

 
 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Překvapen s HW 
- Není si jist úplnou pravdou prohlášení na Twiteru 
- Představu o kapacitách výrobců v ČR máme – i plánovanou 

 
M. Tauberová (MPO) 

- Napsala email – bude vyvěšen na portálu Pomahame2020.cz 
- Vysvětlila důvody uzavření smlouvy s HW  
- Smlouva se chystá k podpisu (dali cenu cca 30% současné ceny respirátorů FFP2) 
- V emailu jsou popsány i kroky, které MPO činí na podporu ČR výrobců 

 
- MPO sdílí a hájí podporu ČR výrobců 
- Před 14ti dny apelovali na MV a MZ (ti zajišťují nákupy ZP), aby MPO rozklíčovali 

logiku nákupů a zařadili ČR výrobce 
- Zřízená pracovní skupina DOMÁCÍ DODAVATELÉ 
- Předjednali s MV rámcovou smlouvu pro ČR výrobce / dodavatele 
- MV má zadání nakupovat vše certifikované, co jim čeští výrobci mohou dodat 
- MV v úterý po Velikonocích má oslovovat ČR výrobce – vypisuje výběrová řízení 
- MPO výzva – komunikace výrobců, co mohou nabídnout, aktualizace údajů a 

informací, aby v úterý mohlo MPO předat všechny informace na MV 
 

http://www.rouskylidem.cz/
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- Možná bylo chybou, že se iniciativa nemedializovala, ale MPO nejprve chtělo mít 

jistotu, že se vše vůči ČR výrobcům podařilo 
 

- MPO přesvědčilo MV, aby ČR výrobci měli stejné záruky jako HW 
- Nelze garantovat odkup na roky dopředu 
- Časový rámec je 18 měsíců, pokud bude třeba – bude to vyžadovat situace, tak se 

bude ČR výrobcům prodlužovat 
- HW má POUZE těch 18 měsíců 
-  

P. Bukovski (Clinitex) – HW slíbil 400 nových pracovních míst – bude se přetahovat? 
Jiří Pavlíček – bohužel bude propouštění, i z jiných sektorů (např. automotiv) …. Zaměstnanci 
budou 
 
J. Peška (Royax) 

- Avizovali výrobu a kvantitu FFP3 – nebyli vyzváni k jednání 
- Počítá s tím, na základě informací od paní Tauberové, že budou osloveni 
- Bude jim umožněn i export 
- Investice již učinili – v květnu bude stejná kvantita jako HW 

 
M. Tauberová (MPO) 

- Od začátku pandemie – posílání info od výrobců na různá ministerstva – různým 
lidem 

- MPO se do toho vložilo, shromažďuje info na jednom místě 
- Znovu výzva o update informací 

A. Nejedlá, J. Hájek – souhrnná tabulka 
- Zpočátku pandemie – obrovské požadavky na množství – pouze v Číně 
- Připravenost MV a MZ odkupovat i menší objemy se vyvíjí v čase 
- Obrovsky pomohla medializace 
- Proto mohlo MPO do procesu vstoupit 

 
J. Hájek (CzechInvest) 

- Aktualizace tabulky s informacemi o výrobcích – řeší s Alžbětou i MPO 
- Pro ČR výrobce – stát nevyblokuje celou výrobu – smluvní závazky, které společnosti 

mají, platí. Stát odebírá to, co nabídnou 
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Závěr 
 
J. Pavlíček 
Skupina je odborná, dobrovolná, apolitická 
 
Těšíme se na setkání ve čtvrtek 16.4. v 15,00 hod. 
 
Web: www.pomahame2020.cz 

- Záložka FÓRUM 
Záložka SHARING – zde k dispozici informace o mědi (informace od paní Mynářové), 
legislativní rámec certifikace, desatero pro maximalizaci produktivity výroby 

 

http://www.pomahame2020.cz/

