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Účastníci: A. Nejedlá, A. Šinkmajer (Mondi), J. Vykoukalová (AVDZP), H. Chlebná (CzechInvest), M. 

Tauberová (MPO), R. Hodulák (IntegratedConsulting), R. veselá, J. Peška (Royax), T. Vaněk (Klimafil), Z. 

Václavíková, P. Ulrichová (Renoir), T. Mertlík (Batist), M. Horák (Tisk Horák), M. Boehm (Megaflex), K. 

Cejnarová (Loreal), P. Bukovski (Clinitex), J. Pavlíček (Aspironix), M. Holub (Aspironix), V. Lesák 

(Aspironix), J. Šereda (Klub Investorů), V. Audes (Havel & Partners), P. Kysela (Adastra), A. Martinovský 

(Porta Medica), J. Hájek (CzechInvest) 

 

Otevřená diskuze 

J. Peška (Royax)  

 - po včerejší telekonferenci v kontaktu s J. Šedlbauerem z TUL ohledně materiálu z nanovláken  

 - přemýšlíme o přivezení obou strojů do ČR, potřebujeme sehnat kvalitní dodavatele materiálu 

 - potřebujeme pomoc se specifikací čistého prostoru pro výrobu (ISO a další potřebné věci) 

 - R. Hodulák nám již pomáhá s procesní optimalizací 

A. Martinovský (Porta Medica) 

  – výrobnu pro roušky (class 1 produkt), není třeba certifikovat jako clean prostor, stačí 

 kontrolované prostory 

 - pro uvedení roušky na trh není třeba spolupráce s notifikovanou osobou 

 

Potřeba/nabídka pomoci  

M. Horák (Tisk Horák) 

 - máme možnost koupit stroj na výrobu roušek z Číny – dodání do 20 dní, výrobní kapacita: 

 80–100 tis. Roušek denně 

J. Pavlíček (Aspironix) 

 - nákup strojů ze zahraničí je určitě relevantní, stejně jako převedení výroby firem 

 z automobilového průmyslu 

 - dnes budeme sdílet draft fundraisingu 

 - jsme v diskuzi s vládou o garantovaných objednávkách na minimální dobu 3 měsíce a před 

 platbách pro dané objednávky 

J. Vykoukalová (AVDZP) 

 - dokážeme pomoci s certifikací -> propojí se s A. Martinovským  

 - diskutujeme se svazem průmyslu ohledně dohody se státem, aby výrobci měli jistý odbyt 

 nejen po dobu 3 měsíců 
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M. Tauberová (MPO) 

 - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky -> projekt na vývoj vlastního typu 

 respirátoru, jehož komponenty se dají vytisknout na 3D tiskárnách. Projekt je ve finální fázi, 

 probíhá příprava ke zpuštění 

 - mohu prodiskutovat investice, financování tohoto projektu s ministrem Havlíčkem, vláda je 

připravena zásadně navýšit garanci a úvěry 

H. Chlebná (CzechInvest) 

 - sestavujeme databázi firem, které mohou šít, nebo dodávat potřebné materiály 

 - prosím o nasdílení rozpočtu této akce, abychom jej mohli v rámci veřejné správy 

 prodiskutovat s ministrem Havlíčkem 

J. Pavlíček (Aspironix) 

 - připraví žádost pro MPO 

M. Šinkmajer (Mondi) 

 - momentálně máme ihned k dispozici výrobní halu (700 m2) -> pokud někdo z výrobců bude 

 mít zájem, můžeme o tom jednat 

 - můžeme nabídnout stroje – řezačky, pokud někdo z výrobců potřebuje 

P. Bukovski (Clinitex) 

 - jsme schopni nařezat polotovary, které může dále někdo zpracovat – sešít 

 - dochází nám gumičky, A. Nejedlá již zadala požadavek také na nepřítomné zástupce Asociace 

rodinných firem 

H. Chlebná (CzechInvest) - můžeme pomoct propojit s firmami z naší databáze 

A. Nejedlá – zadán požadavek Asociaci rodinných firem, která osloví své členy 

R. Hodulák (IntegratedConsulting) - mohu zjisti, zda někdo z automobilového průmyslu je 

ochoten upravit  výrobní program (textilní dílny) 

J. Peška (Royax) - zjistím možnosti našeho dodavatele s Číny 

J. Pavlíček (Aspironix) 

 - firma Honeywell (2 pozastavené linky na výrobu roušek) - možnost znovu rozjet 

A. Martinovský (Porta Medica) 

 - EU doporučuje členským státům přistupovat k certifikaci osobních ochranných pomůcek a 

 zdrav. Prostředků třemi způsoby: 1. možnost alternativních postupů posuzování shody 2. na 

 trh se mohou dostat produkty, u kterých se shoda bude ověřovat postupně 3. na trh se mohou 

 dostat produkty neoznačené CE značkou -> ministerstvo zdravotnictví ČR toto intenzivně řeší. 

J. Hájek (CzechInvest) 
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 - budeme spouštět portál pro sdílení potřeb a pomoci -> nasdílí link pro přístup A. Nejedlé, 

 která jej otestuje a rozdistribuuje. A. Nejedlá navázala ne telekonferenci jednáním s J. Hájkem, 

oslovuje dalšího  IT dodavatele (P. Kysela, Adastra) z důvodu bezpečného spuštění portálu 

J. Pavlíček (Aspironix)  

 - veškerou komunikaci prosím zasílejte na info@pomahame2020.cz 

 

Další telekonference se koná v pátek 20.03.2020 v 15:00.  

Link pro připojení k telekonferenci bude rozeslán emailem.  

mailto:info@pomahame2020.cz

