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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení členové Atoku,
pořád se všichni zaobíráme, jak z této svízelné situace vyjít
s čistým štítem.
My tady na venkově máme výhodu, jsme alespoň neustále na
zahradách a v lese. Bydlet v 11 patře, tak nevím, nevím. Z toho důvodu
naše firma funguje docela dobře. Asi je to tím, že náš doktor říká, že se
nemají desinfikovat jen ruce ale i hrdlo.
Již od počátku pandemie přemýšlíme, kterého odběratele
upřednostnit, protože výroba nestíhá. Důvod je jasný, během celého
roku nám stále chybí v průměru 25 švadlen, které jsou doma s dětmi.
Pobírají 80 % mzdy včetně sobot a nedělí. Otázka zní, proč i včetně
sobot a nedělí? "Pane Vachmajstr, vy jste hlava!"
Velice si vážím Petráčka, který v této době ukočíroval složitou
situaci a zachránil Miletu.
Je to divná doba, ale musíme se s tím poprat a ještě chvíli vydržet,
některá odvětví jsou na tom podstatně hůře.
My, co vyrábíme bytový textil a lidé tráví velkou část doma
v posteli, tak si nemůžeme zatím stěžovat.
Pevně věřím, že naše odvětví společně s Atokem to ve zdraví
zvládneme.
Ing. Glogar Oldřich
jednatel společnosti 2G-spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře
a člen správního výboru ATOK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VÝSLEDKY

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SLOŽENÍ PRODUKCE V

„MATERIÁLOVÉ

TO PRŮMYSLU“

Výsledky dotazníkového šetření „Materiálové složení produkce
v TO průmyslu“, které budou sloužit jako podklad pro odvětvovou
diskusi, jak přistupovat k povinným recyklacím odpadu, které lze
v budoucnu očekávat.
Dotazníkové šetření bylo dne 18. 3. 2021 rozesláno na cca 500
firem. Dne 13. 4. 2021 pak bylo firmám, které dotazník nevyplnily,
zasláno připomenutí.
Ode dne 18. 3. 2021 do 23. 4. 2021 se tedy dotazníkového šetření
zúčastnilo celkem 74 firem.
Dotazník sestával z těchto otázek:
Název společnosti
Webová stránka
E-mail na kontaktní osobu pro oblast textilních odpadů
Telefon na kontaktní osobu pro oblast textilních odpadů
Počet zaměstnanců
Kraj, ve kterém působíte nebo máte převažující výrobu
Převažující výroba (vybrat jednu možnost a uvést % zaokrouhleno na desítky
procent)
8. Doplňková výroba (vybrat i více variant a uvést % zaokrouhleno na desítky
procent)
9. Složení vyráběného nebo zpracovávaného materiálu (uvést v % zaokrouhleno na
desítky procent)
10. Průměrné složení převažujícího vyráběného nebo zpracovávaného materiálu,
který je směsí přírodních a syntetických vláken (uvést v jednotkách %)
11. Další vlastnosti, které má vyráběný nebo zpracovávaný materiál (uvést kolika
procent produkce se týká zaokrouhleno na desítky procent)
12. Kolik procent (zaokrouhleno na desítky procent) vyprodukovaného textilního
odpadu / zbytků z výroby recyklujete /využijete u Vás ve firmě?
13. Kolik procent (zaokrouhleno na desítky procent) vyprodukovaného textilního
odpadu je odstraňováno (skládka, spalovna aj.)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ČLENA ATOK, SPOLEČNOSTI LINDA
HAVRLÍKOVÁ

Název: Linda Havrlíková
Sídlo: Janov 24, Lhotka u Lochovic 267 23
Činnost: Oděvní studio využívající výhradně lokální surovinu pro
výrobu 100% vlněné tkaniny.
Statutární zástupce: MgA. Linda Havrlíková
Web: www.lindahavrlikova.cz
Linda Havrlíková se věnuje propagaci české ovčí vlny, která má
zanedbatelné uplatnění a v rámci textilní a oděvní tvorby se objevuje
pouze ojediněle. Její snahou je podpořit tradiční zpracování vlny do
textilního průmyslu, které má v ČR velmi bohatou historii. Linda
Havrlíková spolupracuje s menšími českými výrobci, kteří stále alespoň
částečně drží tradici naší vlny.
Cílem dlouhodobého projektu je plošné zpracovávání české vlny.
Tím lze ulehčit životnímu prostředí a podpořit české firmy a také farmáře,
jejichž vlna jim nevydělává tolik, kolik by mohla.
Linda Havrlíková využívá lokální zdroje pro výrobu 100% vlněných
tkanin. Navrhuje vazby, barvy a další úpravy těchto českých vlněných
materiálů. Velmi důležitá je pro ní přívětivost k našemu životnímu
prostředí a proto dohlíží na veškeré výrobní kroky, od střihu ovčího
rouna až po vznik finálního oděvu. Vše synchronizuje s přirozeným
chodem času.
Pod stejnojmenou značkou z látek pak vytváří limitované oděvní
kousky, zejména kabátky. Účelem její tvorby je poukázat na důležitost
faktu, že design oděvu nezačíná nákupem látky v obchodě. Tomu je
nutné přihlížet při tvorbě skutečně udržitelného oděvu.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ČLENA ATOK,
DUOWEB S.R.O. (WWW.LATKOBRANI.CZ)

SPOLEČNOSTI

Název: DUOWEB s.r.o.
Sídlo: Poděbradovo náměstí 1570, Hlinsko, 53901
Činnost: Internetový prodej látek a galanterie
Statutární zástupce: Rudolf Náprstek
Web: www.latkobrani.cz
Společnost DUOWEB s.r.o. do roku 2016 provozuje internetový
obchod www.latkobrani.cz se zaměřením na jednobarevné a potištěné
úplety, teplákoviny, softshell, náplety, galanterii a potřeb pro domácí šití.
V dynamicky rostoucím odvětví eshopů s látkami patří
Latkobrani.cz do TOP5 největších v ČR, kdy každý měsíc zaznamenává
stabilní růst obratu a zákazníků. A to díky maximální optimalizaci
logistických procesů s velkou mírou automatizace, která nám umožňuje
okamžitou expedici objednávek a kontrolovat kvalitu.
To je možné jedině proto, že firma DUOWEB má jako svoji druhou
hlavní činnost tvorbu webových a mobilních aplikací. Máme tak
k dispozcii vlastní software vyvinutý na míru přesně dle specifických
potřeb eshopu s látkami a to nám poskytuje zásadní konkurenční výhodu
v již tak velmi konkurenčním internetovém prostředí.
Neustále hledáme nové obchodní partnery a dodavatele, kterých
v současnosti máme přes 40 a připravujeme se na expanzi do zahraničí.
Jsme otevřeni každé spolupráci, ať už na poli obchodu s látkami
(www.latkobrani.cz) nebo vývoje webových a mobilních aplikací pro
Vaše podnikání (www.duoweb.cz).
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GF MACHINERY S.R.O. NABÍZÍ VÝVOJ A VÝROBU SPECIÁLNÍCH
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ A LINEK

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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TZ APAČ: FOTOKAMPAŇ BEZ PRÁDELEN TAKTO
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BEZ PRÁDELEN TAKTO
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MESSE FRANKFURT:

INFORMACE

O PROTIPANDEMICKÝCH

OPATŘENÍCH A DOTAZNÍK PRO VYSTAVOVATELE
Dobrý den,
rádi bychom vás informovali o protipandemických opatřeních, která Messe Frankfurt
podniká tak, aby nadcházející veletrhy byly bezpečné pro všechny vystavovatele
a návštěvníky.
V souvislosti s tím bychom vás rádi požádali o vyplnění krátkého anonymního
dotazníku:https://forms.gle/pE8zUhMXHjVNqPPVA
Zajištění zdraví a bezpečnosti všech vystavovatelů, návštěvníků a zaměstnanců je
nejvyšší prioritou společnosti Messe Frankfurt. Z tohoto důvodu byly veletrhy
přesunuty nebo převedeny do hybridní či zcela digitální podoby. Jedním z nich je
Automechanika Frankfurt v září 2021. Na další veletrhy se můžete těšit v obvyklých
termínech!
Abychom mohli naše služby stále vylepšovat, poprosíme vás ještě o vyplnění tohoto
krátkého dotazníku.
Předem děkujeme za vaši spolupráci, zpětnou vazbu a vaši podporu v nelehké době
pandemie.
V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit.
S pozdravem
Petr Florián
Happy Materials, s.r.o.
Oficiální obchodní partner společnosti Messe Frankfurtv České republice a na
Slovensku
Říčanova 19/753169 00 Praha 6, Česká republika
Telefon + 420 233 355 246
petr.florian@messefrankfurt.cz
www.messefrankfurt.cz
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MPO: EVROPSKÁ

KOMISE SPUSTILA NOVOU SLUŽBU, KTERÁ POMŮŽE

MENŠÍM EXPORTÉRŮM. JE ZDARMA A V ČEŠTINĚ
Evropská unie reaguje na měnící se situaci v mezinárodním obchodu a představuje nový
nástroj podpory vstupu firem na trhy mimo EU. Pomoci má zejména malým a středním podnikům,
které představují páteř ekonomiky nejen v Česku, ale v celé EU.
Dopad pandemie COVID-19, ale i vzrůstající asertivita v mezinárodním obchodě vedly
Evropskou komisi a členské státy EU k modernizaci přístupu ve vztahu k malým a středním
podnikům v rámci společné obchodní politiky. Cílem je zlepšit využití jejich potenciálu při vstupu
na zahraniční trhy a pomoci tomu, aby se po pandemickém otřesu firmy co nejsnáze zapojily do
mezinárodního obchodu.
Tématu se věnovala konference pořádaná Evropskou komisí s názvem „The Road to
Recovery – empowering small businesses to trade internationally“, na které vystoupil pověřený
komisař za obchod a místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.
„Dodržování závazků našich obchodních partnerů je důležitým předpokladem pro to, aby
malé a střední podniky, které většinou nedisponují při vstupu na trhy třetích zemí možnostmi
a kapitálem srovnatelnými s velkými korporacemi, mohly naplno využít příležitosti, které jim
obchodní dohody přináší,“ uvedla k tomu náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro řízení
sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová.

Portál nabídne potřebné informace na jednom místě
Komisař Dombrovskis na konferenci představil nový online nástroj Access2Markets, který
bude evropským i českým exportérům pomáhat se zvládáním vývozních procedur na exportních
trzích. Kromě celních sazeb se exportéři dozvědí i jakým způsobem mohou vyhovět
administrativním požadavkům v dané destinaci.
Nad rámec existující a doposud velmi úspěšné databáze přístupu na trh nabídne nový
portál i kalkulátor pravidel původu, aby exportéři mohli plně využít preferencí, které jim přísluší.
Součástí servisu budou i informace o obchodování na vnitřním trhu EU nebo pravidla pro vstup
na trh EU.
„Je potřeba pomoct evropským firmám, aby mohly co nejvíce těžit ze společné obchodní
politiky EU. Proto jsme vytvořili portál, který menším firmám pomůže získat nejlepší přístup
k produktům a vstupům, které ke svému růstu a konkurenceschopnosti potřebují,“ uvedl komisař
Dombrovskis.
„Oceňuji, že platforma Access2Markets poskytuje podnikatelům na jednom místě
přehledné a ucelené informace o exportních podmínkách, a to v češtině. Zohledňuje i potřeby
malých a středních podniků. Ty se díky ní mohou zorientovat například ve výhodách plynoucích
z dohod o volném obchodu, a mohou je tak naplno využívat,“ dodal viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Proti překážkám obchodu
Představení portálu je součástí širší iniciativy Evropské komise o lepší prosazování práv
Evropské unie v obchodních vztazích s partnery. Z toho důvodu byla nově zřízena i funkce
vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod, které se ujal Denis Redonnet. V praxi by
měl dopomoci pečlivějšímu provádění a prosazování práv a závazků, které z obchodních dohod
s našimi partnery plynou.
„Ačkoliv řadu netarifních bariér se nám ve spolupráci s Evropskou komisí daří úspěšně
odbourávat, dlouhodobě pozorujeme znepokojující trend zavádění nových překážek, které brání
obchodu. To naše firmy v zahraničí jednoznačně poškozuje. Jsem proto ráda, že se Denis
Redonnet bude od nynějška cíleně zabývat dodržováním obchodních závazků našich partnerů,
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přičemž deklaroval vysokou míru otevřenosti podnětům jak ze strany členských států, tak ze
strany samotných evropských firem,“ dodává Martina Tauberová.
Služba Access2Markets je evropským firmám k dispozici zdarma na internetu.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

SUZANO A SPINNOVA POSTAVÍ TOVÁRNU NA UDRŽITELNÁ TEXTILNÍ VLÁKNA
Brazilský výrobce buničiny Suzano a finský výrobce celulózových vláken
Spinnova postaví ve Finsku továrnu na výrobu udržitelných textilních vláken ze dřeva
a odpadu. Cílem je zahájit komerční výrobu do konce roku 2022. Generální ředitel
firmy Spinnova Janne Poranen to řekl agentuře Reuters.
Více:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/suzano-a-spinnova-postavi-tovarnuna-udrzitelna-textilni-vlakna

ŘEDITELÉ

SVĚTOVÝCH FIREM VĚŘÍ V RŮST.

VÍC

NEŽ PANDEMIE SE BOJÍ

KYBERNETICKÝCH ÚTOKŮ

Rok od vyhlášení globální pandemie COVID-19 a s tím souvisejícího
hospodářského poklesu ve světě, jsou generální ředitelé ohledně budoucího růstu
ekonomiky optimističtější než kdykoli předtím. Celkem 76 % ředitelů předpokládá, že
v roce 2021 se tempo růstu ekonomiky oproti předchozímu roku zrychlí. Vyplývá to
z výsledků 24. ročníku globálního průzkumu názorů generálních ředitelů PwC CEO
Survey. Do průzkumu se během ledna a února 2021 zapojilo 5 050 ředitelů firem
z více než stovky zemí světa.
Více: https://www.businessinfo.cz/clanky/reditele-svetovych-firem-veri-v-rust-vic-nezpandemie-se-boji-kybernetickych-utoku/

SPALOVACÍ MOTORY BUDEME VYRÁBĚT DÉLE NEŽ VW,
AUTO. NA STOLE JE I MOŽNOST ODCHODU Z ČÍNY

ŘÍKÁ

JAHN

ZE

ŠKODY

Martin Jahn se letos v březnu po třinácti letech vrátil do představenstva Škody
Auto. Celou tuto dobu pracoval v zahraničí pro koncern Volkswagen. Jeho poslední
rolí od roku 2016, kdy se přestěhoval do čínského Čchang-čchunu, byla pozice
výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky
Volkswagen ve společnosti FAW-VW. „Hodně mě to naučilo, v Evropě bychom se
měli inspirovat čínskou pracovitostí a touhou uspět,“ říká aktuálně jediný Čech
v představenstvu mladoboleslavské automobilky.
Více: https://archiv.ihned.cz/c1-66911800-moznost-ze-odejdeme-z-ciny-je-na-stolespalovaci-motory-budeme-vyrabet-dele-nez-vw-rika-jahn-ze-skody-auto
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MPO: AUTONOMNÍ CELNÍ SUSPENZE – SEZNAM ŽÁDOSTÍ A MOŽNOST
PODÁNÍ NÁMITKY
V rámci pravidelných informací k systému autonomních celních suspenzí
a kvót (pozastavení dovozních cel) Vám zasíláme seznam nových žádostí
a žádostí o změnu již platných celních suspenzí. Platnost těchto opatření bude
v případě jejich schválení od ledna 2022.
V případě, že Vaše společnost vyrábí totožný výrobek/surovinu nebo blízký
substitut a schválením některé z žádostí by byla ohrožena konkurenceschopnost
Vaší firmy, lze vůči žádosti podat námitku, a to nejpozději do 9. června 2021.
Námitku je možné vznést také vůči již platné celní suspenzi – v tomto případě však
nejpozději do 14. května 2021.
Pro uplatnění námitky, prosím, využijte přiložený formulář námitky
a vyplněný ve formátu MS Word ho zašlete na adresy hurych@mpo.cz,
j.sevcik@cs.mfcr.cz a v.liskova@cs.mfcr.cz.
Námitka bude předána firmě, která je žadatelem o danou celní suspenzi.
Následovat by měla výměna technické/odborné dokumentace a rozhodnutí, zda daný
komponent nebo surovina vyhovuje žadateli po stránce kvality.
Více informací o systému celních suspenzí, včetně seznamů již platných
pozastavení a kvót, naleznete na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicniobchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-apolotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/ .
V případě dotazů, prosím, využijte kontakty níže.
S pozdravem
Tomáš Hurych

Tomáš Hurych
Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací
T +420 224 852 975
hurych@mpo.cz
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
www.mpo.cz

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

NABÍDKA ON-LINE SEMINÁŘŮ TZÚ, S.P. – JARO 2021
Vzhledem k aktuální situaci a vládním opatřením, budou školení
probíhat online na platformě WEBEX. (Po přihlášení na seminář Vám
zašleme odkaz a není nutné nic instalovat).

Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ,
z. s. mají slevu 500,- na školení.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na halamova@tzu.cz.

www.tzu.cz
ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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PRESS RELEASE: TEX4IM “TEXTILE CLUSTERS
FOR INDUSTRIAL MODERNIZATION”
ccc

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.
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ŽÁDOST O ÚČAST V MEZINÁRODNÍM VÝZKUMNÉM PROJEKTU
Dobrý den!
Obracíme se na Vás s prosbou o účast ve výzkumu prováděném v rámci mezinárodního
výzkumného projektu „Přístup založený na příležitostech k řízení inovací ve firmách
v sektoru malých a středních podniků“ (www.opportunity.bizresearch.pl). Tento projekt je
financován z prostředků Národního vědeckého centra (Polsko) a realizován ve spolupráci
s Lodžskou technickou univerzitou (Polsko), Vysokou školou podnikání a práva (Česká
republika) a Univerzitou v Lodži (Polsko).
Účast spočívá v vyplnění dotazníku dostupného v systému průzkumu www.questionpro.com
na straně: https://opportunity.questionpro.com/
Průzkum je zaměřen na vlastníky a manažery (nebo zaměstnance) firem ze sektoru malých
a středních podniků ze 6-ti evropských zemí: Velké Británie, Německa, Švédska, Finska,
České republiky a Polska. Dotazy se týkají názorů na Vaši firmu a neobsahují žádné citlivé /
podrobné údaje (např. finanční nebo obchodní údaje). Vyplnění průzkumu by mělo trvat cca.
20 min.
Jako poděkování za účast v průzkumu Vám nabízíme následující výhody:
 Udělení titulu „Lídr tržních příležitostí“ potvrzeného profesionálním certifikátem
 Umístění informací o Vaší firmě (spolu se stručným popisem působnosti) na webových
stránkách projektu: www.opportunity.bizresearch.pl
 Předání publikací připravených na základě výsledků výzkumu (po ukončení projektu)
Více informací o výzkumu a dosavadních účastnících najdete na webových stránkách
projektu: www.opportunity.bizresearch.pl
Předem děkujeme za podporu našeho projektu a účast ve výzkumu. Máte-li jakékoli dotazy
nebo pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat. Je-li to možné, při kontaktu s námi prosím
používejte angličtinu nebo polštinu.
S úctou,
Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., prof. h.c.
Vysoká škola podnikání a práva
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Dr. hab. ing. Marek Matejun, prof. UŁ
Fakulta managementu, Univerzita v Lodži
mail: marek.matejun@uni.lodz.pl
tel. +48 609 886 711
www.matejun.com
Vizitka na webu Fakulty Managementu na Univerzitě v Lodži
Výzkumný tým:
Prof. dr. hab. Stefan Lachiewicz (Technická univerzita v Lodži)
Dr hab. ing. Marek Matejun,
prof. UŁ (Univerzita v Lodži)
Prof. dr. hab. Zdeněk Mikoláš (Vysoká škola podnikání a práva)
Dr. Maciej Woźniak (AGH University of Science and Technology in Krakow)
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ITME ASIA + CITME 2020 IN JUNE

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ATOK NA MOŽNOST
UVEŘEJNĚNÍ ČLÁNKŮ V E-ATOK REVUE ZDARMA
Vážení členové ATOK,
pokud budete chtít přispívat i vy – např. svými tiskovými zprávami,
zprávami z navštívených veletrhů a výstav či třeba ze zajímavých projektů,
které realizujete, neváhejte nám je zaslat (simin@atok.cz), rádi je
uveřejníme ZDARMA.
V případě zájmu můžeme také nabídnout inzerci konkrétních
produktů pro členy 1x ročně ZDARMA a dále za podmínek ceníku inzerce,
který je uveden na poslední stránce každého vydání nebo na stránkách
ATOK.

UPOZORNĚNÍ

PRO ČLENY

ATOK

NA MOŽNOST VYUŽITÍ

ZASEDACÍCH MÍSTNOSTÍ V BUDOVĚ SÍDLA ATOK
Vážení členové ATOK,
dovolujeme si Vás upozornit na možnost využití zasedacích místností
budově sídla ATOK za režijní ceny.
Využít je možné zasedací místnost s oválným stolem o kapacitě pro
30 osob nebo kongresového centra pro max. 38 lidí v hlavním traktu (3
stoly pro 2 osoby v řadě) a pro 12 lidí ve vedlejším traktu (1 stůl pro 2 osoby
v řadě).
Pokud byste tedy chtěli zasedací místnosti v sídle ATOK využít,
neváhejte se na nás obrátit a domluvit si termín na čísle 222 361 880 nebo
adrese svobodova@atok.cz.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍM K PODPOŘE ČLENŮ ATOK
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PROJEKT MODISTO

2020-1-ES01-KA202-081939

www.atok.cz/446-modisto.htm

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PROJEKT CONFYE

www.CONFYE.eu/cs

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH
TÉMAT V ODVĚTVÍCH (POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU BIPARTNÍ DIALOG – BIDI)
SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH
TÉMAT V ODVĚTVÍCH
(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se svými členy
a partnerem projektu (ČMKOS) realizuje projekt s cílem připravit relevantní a využitelná doporučení
pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních
partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.
Čeho chceme v projektu dosáhnout - stav po realizaci projektu:
Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná
doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice
v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady
strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese
a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj fa posilování spolupráce mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).
Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti
a další činnost BP.
Proč to děláme:
Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:
 snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic
 umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu.
Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek
v problémových oblastech definovaných v rámci obsahu KA06.
Chtěli bychom nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání
a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.
Jaké činnosti/nástroje k tomu máme:
 8 bipartitní týmů
 Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
 Analýzy pro vybrané oblasti/témata
 Tematická setkání pro zpracování doporučení
 Pilotní ověřování navržených doporučení
 Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
 Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
 Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině
Doba konání projektu:
 od 1. února 2019 do 31. ledna 2022
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CENÍK INZERCE V ELEKTRONICKÉM ČASOPISE E-ATOK
REVUE
Časopis e-ATOK Revue je rozesílán na cca 400 elektronických adres, přičemž je adresován na
představitele a vrcholový management firem.

Členové ATOK (1x ročně ZDARMA)
1 strana A4 (propagační leták nebo článek)

10 000 Kč

½ strany A4 (propagační leták nebo článek)

5 000 Kč

Partneři ATOK
1 strana A4 (propagační leták nebo článek)

15 000 Kč

½ strany A4 (propagační leták nebo článek)

10 000 Kč

Nečlenové ATOK
1 strana A4 (propagační leták nebo článek)

30 000 Kč

½ strany A4 (propagační leták nebo článek)

15 000 Kč

Poznámky:
-

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH. ATOK si vyhrazuje právo na změnu ceníku.

-

V případě opakované inzerce lze dohodnout individuální slevy.

-

Uzávěrka pro dodání materiálů je sedmý den v každém měsíci.

-

Cena e – ATOK Revue pro zájemce, kteří nejsou výrobci textilu a oděvů nebo nejsou členy a partnery ATOK je 50 Kč.
V případě ročního předplatného je cena 500 Kč.

Ceník všech služeb ATOK
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