TISKOVÁ ZPRÁVA
Hospodářská komora pomůže firmám. Otevřela sklad zásob
ochranných prostředků určený pro zaměstnavatele a jejich
zaměstnance

Praha, 7. července 2020 – Česká republika bude mít kromě státních hmotných rezerv i
soukromé rezervy ochranných prostředků, které budou určené výhradně pro podnikatele a
jejich zaměstnance. Hospodářská komora ve spolupráci s firmou Monto a dalšími partnery
otevřením nového rezervního fondu pohotovostních zásob chce předcházet situaci, která
nastala po vládou vyhlášeném nouzového stavu v březnu letošního roku. Zaměstnavatelé se
ocitli v situaci, kdy pro svůj provoz a zaměstnance neměli dostatek ochranných prostředků,
a proto v některých případech museli omezit nebo zcela uzavřít svůj provoz. Státní rezervy
totiž míří primárně do veřejných institucí.
Hospodářská komora již před čtrnácti dny otevřela jednání se Správou státních hmotných
rezerv o tom, jak pro mimořádné situace zajistit dodávky materiálů i do provozů podniků. „Z
tohoto jednání i z jednání s úřady ale vyplynulo, že stát podnikatelům a jejich zaměstnancům
ochranné prostředky nezajistí,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Šéf Komory připomněl, že vláda podnikům nařídila povinnost zavést zvýšená
protiepidemiologická opatření v provozech, ale rovněž dodávky dezinfekce a ochranných
prostředků vázly. Hospodářská komora musela ochranné pomůcky pro zaměstnance firem
nakonec zajišťovat vlastními silami. „Z této zkušenosti jsme se poučili, firmy teď budou
připravené na podobné krize, pokud přijdou,“ dodal šéf Komory.
Hospodářská komora už dříve uvedla, že rozumí tomu, že prioritou je ochrana zdravotníků.
Kvůli zvýšené poptávce se ochranných pomůckách se ale nedostávaly ani řemeslníkům a
zaměstnancům průmyslových podniků, kteří potřebují pro výkon svého povolání chránit
dýchání před prachem a zdraví nebezpečnými látkami. Ačkoliv se dostupnost materiálů
během nouzového stavu postupně zlepšovala, podle posledního šetření Hospodářské komory
mezi téměř 1.400 podniky na začátku letošního dubna postrádalo pro své zaměstnance
sanitární prostředky, respirátory a roušky v kvalitě nezbytné pro řádný výkon povolání více
než dvě pětiny všech živnostníků a zaměstnavatelů v zemi.
Hospodářská komora sklad privátních zásob ochranných prostředků situovala do jižních
Čech. Nákup, ochranu, obměnu a výdej ochranných prostředků bude zajišťovat společnost
Monto, se kterou Hospodářská komora zabezpečovala materiály do podniků v posledních
čtyřech měsících. „Objednávky ode dneška probíhají přes web Hospodářské komory. V této
chvíli jsme pro firmy do skladu připravili 40 tisíc ústenek a 1,3 milionu respirátorů. Zásoby
budou postupně doplňovány,“ upřesnil člen dozorčí rady Hospodářské komory a jednatel
Monta Miroslav Mühlböck.

