
 
 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

rádi bychom Vám tímto představili novou platformu pro fundrasing prostředků určených k podpoře 

lokální produkce osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků 

(zejména ústenek/roušek a respirátorů) tolik potřebných nejen ve stávající nouzové situaci. 

Nová platforma Iniciativa Pomáháme 2020 zřízená ve formě českého nadačního fondu nabízí 

omezenému okruhu odpovědných partnerů projektu příležitost aktivní pomoci nejen českému 

zdravotnictví, ale i české společnosti jako takové.  

Cílem tohoto materiálu je představit základní ideu, východiska a motivaci, které stály za zrodem 

projektu fondu a dále vysvětluje právní a daňový rámec pro jeho fungování a správu.  

 Fond bude primárně zaměřen na koncentraci finančních prostředků a dalších forem podpory 

a jejich následné rozdělení / distribuci k podpoře lokálních výrobců zdravotnických pomůcek tak, 

aby se naše země stala plně soběstačnou a nezávislou v zabezpečování osobních ochranných 

pomůcek a zdravotnických prostředků nezbytných nejen pro boj s aktuální pandemií. 

 Management fondu bude tvořen profesionály s rozsáhlými zkušenostmi zejména v oblasti řízení 

projektů, správy aktiv a v neposlední řadě i z oblasti farmacie, zdravotnických prostředků 

a zdravotnictví.  

 Bezprostředním cílem fondu je okamžitá kumulace peněžních prostředků s tím, že fond cílí 

na celkovou částku alespoň 100 milionů Kč. 

Akční plán podpory lokální produkce 

Ve dnech, které jsou zásadně ovlivněny tématem COVID-19 a přijímanými opatřeními vlády ČR 

se stále více zhmotňuje doposud bagatelizovaný problém nedostatku potřebných osobních 

ochranných pomůcek a prostředků pro zdravotníky a občany. Křivka nemocných v ČR naštěstí 

nestoupá tak prudce jako v jiných postižených státech, nicméně v boji s nákazou ČR ještě zdaleka 

nemá vyhráno.  Parciálním řešením jistě může být import nedostatkového zboží ze zahraničí, ovšem 

i v této situaci platí zejména, že „co je doma, to se počítá“. Rozhodli jsme se proto podpořit lokální 

producenty osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků jako jsou roušky, respirátory, 

rukavice, ochranné brýle a další a přispět tak k naplnění cíle soběstačného a zdravého Česka.  

Fond si klade za cíl rychlou kumulaci finančních prostředků, které budou obratem poskytnuty 

neinvestiční formou lokálním podnikatelům působícím v oblasti výroby, výzkumu a vývoje 

osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků za účelem rozšíření stávajících 

možností a kapacit, pro uspokojení akutní potřeby zhruba 250 milionů roušek a 20-30 milionů 

respirátorů.   

Individuální kroky k dosažení cíle 

 Analýza trhu a identifikace potenciálních cílů podpory (započato) 

 Založení nadačního fondu (T + 0,5 týdne) 

 Fundraising prostředků (T + 1-2 týdny) 

Fundraising příležitost / Czech Health Initiative 



 
 

 Okamžité přerozdělení prostředků do výroby, výzkumu a vývoje (T + 3 týdny) 

Účel podpory: veřejně prospěšná podpora zvýšení lokální produkce osobních ochranných pomůcek 

a zdravotnických prostředků 

Cíle podpory: výroba, výzkum a vývoj osobních ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků 

(nikoliv související činnosti typu poradenství nebo distribuce) 

Forma podpory: poskytování nadačních příspěvků z nadačního fondu přímo příjemcům podpory 

Očekáváný objem podpory: až 100 milionů Kč  

Struktura nadačního fondu:  

 Zakladatel – profesionální zakladatel ve formě AS/SRO ze skupiny advokátní kanceláře HAVEL 

& PARTNERS; 

 Správní rada – řídící orgán, schvaluje přijímání darů a poskytování nadačních příspěvků, 

složení 3 osoby z řad profesionálního managementu a zástupců dárců, volena zakladatelem; 

 Složení:  

Prezident Jiří Pavlíček, CEO Aspironix, odborník s více než 25 letou zkušeností ve vedoucích 

pozicích v oblasti předních firem, zabývajících se distribucí zdravotnických 

prostředků; 

Viceprezident Václav Audes, společník a partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, 

s.r.o., advokátní kancelář, dlouhodobě se specializující na farmaceutické 

a zdravotnické právo;  

Členové z řad zástupců dárců nebo zdravotnického/farmaceutického sektoru; 

 

 Dozorčí rada / Revizor – kontrolní orgán, min. 1 člen z řad zástupců dárců, dohledová funkce 

nad hospodařením s prostředky a naplňování účelu; 

 Nezávislý profesionální dohled – nadační fond bude podléhat externímu auditu  

Nákres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Daňové aspekty podpory 

 Dárce může poskytnutí daru nadačnímu fondu uplatnit jako tzv. položku snižující základ 

daně, a to pokud bude dar poskytnut na vymezené veřejně prospěšné účely (poskytnutí 

nadačního daru (bezúplatného příjmu) dárcem nadačnímu fondu obecně není daňově 

uznatelným výdajem -nákladem pro dárce), přičemž: 

 v úhrnu je možné snížit upravený základ daně nejvíce o 10% ze základu daně 

právnických osob, 15% u fyzických osob; 

 bezúplatné plnění musí u fyzických osob činit alespoň 2% základu daně nebo alespoň 

1000 Kč, u právnických osob musí bezúplatné plnění činit alespoň 2000 Kč; 

 základ daně je možné snížit jen o hodnotu prokazatelně poskytnutého daru, a to v tom 

zdaňovacím období, ve kterém byl skutečně poskytnut; 

 poskytnuté dary odečtené ve formě položky snižující základ daně prokáže dárce 

dokladem, ze kterého musí byt patrno, kdo je příjemce daru, hodnota, předmět, účel daru 

a datum poskytnutí. 

 Pro nadační fond je přijatý dar bezúplatným příjmem osvobozeným od daně 

za podmínky, že bude využit pro vymezené veřejně prospěšné účely;  

 Nadační příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu pro příjemce fyzickou osobu za splnění 

zákonných podmínek. 

Další forma podpory ǀ odborná konzultační platforma  

V rámci projektu Iniciativa Pomáháme 2020 dále dojde ke vzniku odborné konzultační platformy 

sdružující odborníky z různých oblastí (ekonomie, management, six sigma – lean manufacturing, 

průmysl zdravotnických prostředků, farmaceutický průmysl, právní a daňové služby, a další), 

která nabídne zúčastněným subjektům zejména 

 přístup k novým obchodním partnerům, kontaktům a klientům; 

 pro bono poradenství cílené na rychlé řešení akutních okamžitých problémů a nápravy 

nenadálých situací; 

 další odborné poradenství při implementaci navrhovaných záměrů na principech individuální 

smluvní spolupráce. 

Věříme, že naše spolupráce Vám přinese nejen zlepšení stavu a zásob ochranných pomůcek v našem 

zdravotnictví, ale i pocit individuálního uspokojení z filantropického počinu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty: 

Jiří Pavlíček  |  CEO  |  Aspironix s.r.o.   |  jiri.pavlicek@aspironix.com  |  +420 602 206 377 
Václav Audes  |  Partner  |  HAVEL & PARTNERS  |  vaclav.audes@havelpartners.cz   |  +420 776 348 867 

 
 

 


