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Více než 1,5 milionu věnuje LINET na charitativní projekty v roce 2017  

Peníze od managementu i zaměstnanců pomohou handicapovaným a podpoří boj 
proti korupci 

Solidaritu a pomoc potřebným vyjadřuje za LINET nejen vedení společnosti, ale také spontánní sbírky 
samotných zaměstnanců. Největší dar 1 milion korun bude putovat do Nadačního fondu LINET při 
Kontu bariéry, 300 tisíci korun LINET podpoří boj proti korupci a při zaměstnaneckých aktivitách se 
vybíralo na nemocnou holčičku Boženku i na boj proti rakovině. 

Během celého hospodářského roku 2017/18 bude LINET rozdělovat 1 milion korun na podporu rodin 
v obtížné situaci. Tato částka je určená hlavně lidem se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností, 
kteří pobývají nebo chtějí pobývat v domácím prostředí. Finance vložené do Nadačního fondu LINET 
budou použity na pomoc konkrétních jednotlivců ve spolupráci s Kontem Bariéry. 

„Pomůcky pro handicapované jsou nesmírně drahé a většina rodin, které se starají o nesoběstačné 
blízké, na ně vlastní pomocí nedosáhnou. Prostřednictvím Nadačního fondu LINET chceme usnadnit 
pobyt v domácím prostředí jak samotným postiženým, tak lidem, kteří o ně pečují,“ vysvětlil Zbyněk 
Frolík, zakladatel společnosti LINET. Žádat o podporu z Nadačního fondu LINET je možné u Konta 
Bariéry: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Fondy-Konta-BARIERY/Fond-Linet.aspx, nebo přímo v 
LINETu u manažerky projektu: petra.tomsova@linet.cz. Vždy je třeba popsat konkrétní situaci a 
odůvodnění žádosti a doložit některé údaje. Rada Nadačního fondu LINET žádosti pravidelně 
vyhodnocuje a rozhoduje o rozdělení příspěvků. Finance i dary bude LINET poskytovat do konce 
března 2018. 

Chuť pomoci není v LINETu jen záležitostí managementu a vlastníků. Zaměstnanci pod firemním 
jménem pravidelně přispívají tam, kde je to potřeba. V květnu se například zúčastnili běžeckého 
charitativního projektu Run and Help, kdy za každý uběhnutý kilometr vložili dohodnutou částku do 
sbírky na malou Boženku. Celkově pro ni vyběhali 11 525 korun, stejnou částkou pak Božence navíc 
přispěla i společnost LINET. Pětiletá holčička, ačkoliv od narození trpí vážnou nemocí – spinální 
mozkovou atrofií, podstupuje nyní nový typ léčby a společně s rodinou věří, že se její stav zlepší. 

V květnu se LINET připojil k 21. ročníku celonárodní veřejné sbírky v rámci Český den proti rakovině. 
„Lineťáci“ si přímo na pracovišti kupovali známý symbol – žlutou kytičku a podpořili tak částkou 6 
846 korun boj proti nádorovým onemocněním hlavy a krku, hlavní téma letošní sbírky.  

Dary z LINETu ale pomáhají i jinde. V květnu Zbyněk Frolík podpořil finančně boj proti korupci. Částku 
200 000 korun má k dispozici organizace Transparency International a dar 100 000 korun směřoval 
do Nadačního fondu proti korupci. „LINET je příkladem toho, že podnikání jde dělat jak v Česku, tak 
v zahraničí podle pravidel a férově. Vše jsme si vždy vybojovali sami, bez korupce a nečestných 
metod. Mrzí mě, že pokud se tady v Česku někomu daří, hned za tím ostatní vidí úplatkářství, styky 
s mafiány nebo nekalé praktiky. Věříme, že odhalováním skutečných korupčních kauz se nejen 
podnikatelské prostředí očistí, ale hlavně, že činnost fondu přispěje k nastolení normálního stavu, v 
němž korupci řekneme jasné ne,“ uvedl Zbyněk Frolík. 

LINET Group 

LINET Group je největším evropským dodavatelem inovativních, vysoce kvalitních zdravotnických 
lůžek, antidekubitních matrací, nábytku i kompletních řešení pro nemocnice a pečovatelská zařízení. 
Holding sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává bezmála 1500 lidí. Své produkty vyrábí ve 
dvou závodech – v německém Wickede a ve Slaném, odkud je vyváží do více než sta zemí po celém 
světě. Firma si svůj stabilní organický růst udržuje díky schopnosti přinášet nové výrobky maximálně 
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přizpůsobené potřebám zákazníků. Jejich konkurenční výhoda vychází zejména z prověřené 
kombinace technologického a designového know-how a z efektivních výrobních procesů. Pro 
sofistikovaná a vysoce kvalitní řešení značky LINET se dosud rozhodly stovky prestižních univerzitních 
nemocnic a pečovatelských zařízení. LINET Group na globálním trhu působí prostřednictvím dceřiných 
společností v Evropě, v USA a v Latinské Americe. K dispozici má také rozsáhlou síť partnerských 
distribučních společností. Více na www.linet.cz.  


