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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
s návratem z letních dovolených se konečně i vlnařský textil
postupně rozjel. A jako všichni okolo jsme naplno začali řešit otázky
náboru nových zaměstnanců, organizování přesčasů, rostoucích cen
vstupů, energií, atd.
Po roce a půl musím konstatovat, že se jedná konečně
o „normální“ starosti .
Doba Covidová nás naučila neplánovat na příliš dlouho a být
připraveni téměř na cokoliv, ale pevně věřím, že tento trend, možná
s určitými výkyvy, bude již trvalejšího charakteru.
Ačkoliv jsme si odvykli chodit celý týden do práce a těžko se nám
k tomu vrací , podstatné je, že náš tým spolupracovníků zůstal téměř
beze změny. Mám na mysli dlouholeté, klíčové kolegy, protože zrušením
víkendových směn jsme přirozeně celkové počty zaměstnanců museli
přizpůsobit této nové situaci.
Pokud budeme zodpovědní a nedojde k dalším lockdownům, nová
trajektorie už bude zase jenom rostoucí.
Rád bych všem popřál, kromě zdraví a stabilních zakázek, také
více pohody, protože momentálně vnímám v české / moravské
společnosti obrovské množství nervozity, záště závisti a negativity.
A protože je potřeba vždycky i trochu snít, moc bych si přál, aby
aktuální společenský vývoj přinesl o něco více porozumění, méně
agrese a zlepšenou kulturu chování.
Všichni na tom budeme lépe.
Srdečně zdravím.
Pavel Zezula
předseda představenstva společnosti Nová Mosilana a.s.
a předseda Dozorčí rady ATOK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 61. VALNÉ HROMADY ATOK – 26.11.2021, PRAHA

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VYJÁDŘENÍ

ÚČASTI

–

OSOBNÍ NEBO DISTANČNÍ NEBO

NEÚČASTI NA 61. VALNÉ HROMADĚ ATOK
Vážení členové a partneři ATOK,
pokud jste se ještě nevyjádřili k účasti na valné hromadě,
učiňte tak, prosím, vyplněním přihlašovacího formuláře
na adrese https://forms.gle/N7R8wvC2NoB3m9fJ6
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

USNÁŠENÍSCHOPNOST
--------------

Z důvodu usnášeníschopnosti jednání valné hromady musí být
účast více než poloviny členských organizací (osobně a distančně
dohromady).
Proto si dovolujeme požádat ty, kteří se valné hromady
nemohou nebo nechtějí účastnit, a byli by ochotni, aby nám poskytli
plnou moc (vzor bude zaslán) k Vašemu zastupování na jednání
valné hromady, aby se jednání mohlo uskutečnit.
-------------Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci
sekretariát ATOK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU ATOK ZE DNE 2. LISTOPADU 2021

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.
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ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU ZMAPOVÁNÍ MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ
PRODUKCE V TEXTILNÍM A ODĚVNÍM PRŮMYSLU
Dovolujeme si požádat ty firmy, ať členské či nečlenské, které
doposud nevyplnily uvedený dotazník, aby takto prosím učinily.
Data totiž budou sloužit jako podklad pro odvětvovou diskusi, jak
přistupovat k povinným recyklacím odpadu – třídění textilního odpadu
bude povinné od roku 2025, a ATOK intenzivně pracuje na tom, aby byl
v této věci koordinovaný postup, k čemuž jsou potřeba i relevantní data.
Adresa pro vyplnění dotazníku
https://forms.gle/AsmYhgNC5EqcHQr47
Děkujeme za pochopení a předem i za vyplnění dotazníku.

ŽÁDOST O ÚDAJE PRO ŽEBŘÍČEK NEJVĚTŠÍCH TO FIREM ZA ROK 2020
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (zkráceně ATOK)
sestavuje tradičně žebříček největších textilních a oděvních firem, proto
pokud splňujete níže uvedené limity pro zařazení, a můžete nám údaje
o tržbách a počtu zaměstnanců za rok 2020 poskytnout, budeme velmi
rádi.
Žebříček poskytuje možnost zviditelnění Vaší společnosti i celého textilního
a oděvního odvětví. Bude k dispozici v časopise e-ATOK Revue a ostatním
sdělovacím prostředkům.
Do žebříčku budou zařazeny textilní společnosti s tržbami 200 a více mil.
Kč a oděvní společnosti s tržbami 30 a více mil. Kč. Údaje o tržbách
a počtu zaměstnanců (průměrném evidenčním ve fyz. osobách) poskytujte
pouze za činnost spojenou s výrobou textilních nebo oděvních výrobků, údaje
za jinou činnost, např. služby, autodopravu aj., prosím, neuvádějte.
Splňujete-li uvedená kritéria pro zařazení do žebříčku a chcete v něm být
uvedeni, žádáme Vás o vyplnění požadovaných údajů prostřednictvím tohoto
formuláře: https://forms.gle/BbdzE4gQTQDsU9yQ8
Kontaktní osoba dotazy je pan Jiří Simín (simin@atok.cz, 737 738 645).
Děkujeme za Vaši vstřícnost při poskytování údajů pro sestavení žebříčku.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VYBRANÉ PRŮMYSLOVÉ UKAZATELE TOP PRŮMYSLU ZA LEDEN AŽ ZÁŘÍ 2021
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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NOVINKY Z EVROPSKÉ FEDERACE PRŮMYSLU SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ (FESI) – ZÁŘÍ 2021

ATOK jako pokračovatel AVOZ –
Asociace výrobců a obchodníků sportovního
zboží ČR, která ukončila svoji činnost,
předkládá svým členům (po přihlášení na
webu ATOK) informace z jednání komisí
Evropské federace průmyslu sportovního
zboží (FESI – Federation of the European
Sporting Goods Industry).

Novinky z komise FESI Corporate Responsibility
 Textile and apparel industry alliance moves closer
to release of an international microfibre shedding standard

Novinky z komise FESI Trade Steering Committee

ČNB

– MODELOVÁNÍ DOPADŮ KLIMATICKÉ
EKONOMIKU: STAGFLAČNÍ ŠOK NA OBZORU
BLOG

ZMĚNY NA SVĚTOVOU

Bouřlivé léto 2021 – z pohledu frekvence i rozsahu přírodních katastrof ve
světě – je opětovným důkazem, že změna klimatu je neoddiskutovatelnou
realitou. Navazující otázkou pak je, jak silné budou dopady klimatické
změny do jednotlivých ekonomik, jak budou rozloženy v čase a jaká by
měla být reakce centrálních bank. Aktuálně dostupné pohledy centrálních
bank, mezinárodních institucí a dalších výzkumných institucí zatím
nedochází k jasnému závěru. Pomocí vlastních modelových simulací
vybraných klimatických scénářů je naší snahou přispět k zodpovězení této
otázky. Námi provedené modelové simulace ukazují, že klimatická změna
přinese v souhrnu stagflační tendence, na které bude třeba reagovat
přísnější měnovou politikou. Výsledky provedených analýz dále ukazují, že
volba a načasování globální klimatické politiky bude rozhodující pro další
vývoj dopadů změny klimatu a s ní spojenými náklady. V případě včasné
implementace globální klimatické politiky se lze vyhnout výraznějšímu
poklesu reálné ekonomické aktivity za cenu krátkodobě vyšší inflace. Dále
docházíme k závěru, že se tvůrci hospodářské politiky musí na zesilující
dopady změny klimatu připravit. To spočívá hlavně ve vybudování
dostatečně širokého analytického rámce v podobě modelových nástrojů
schopných zachytit rizika z ní vyplývající.
Celý článek na čnBlog – Motl Martin a Tonner Jaromír, 11. 10. 2021

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VELETRHY STYL A KABO ÚNOR 2022 DO 3. 12. 2021 ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Cenové podmínky – termínový bonus do 3. 12. 2021
bvv.cz/styl-kabo

HEIMTEXTIL 2022 – 11.-14.1.2022, FRANFURT N. M.

instagram.com

facebook.com

twitter.com

linkedin.com

youtube.com

www.heimtextil.messefrankfurt.com

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

MAPAVIN – INTERAKTIVNÍ

WEBOVÁ APLIKACE A DIGITALIZOVANÁ MAPA

POTENCIÁLU SPOLUPRÁCE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ S PODNIKOVOU SFÉROU
MAPAVIN usnadňuje výzkumným organizacím navázání spolupráce s podnikovou sférou
MAPAVIN umožňuje firmám nalézt vhodného partnera ke spolupráci z výzkumné sféry
Cíle tvorby MAPAVIN
Tvorba MAPAVIN byla vyvolána na základě poptávky podnikové a výzkumné sféry po
přehledných a snadno dosažitelných informacích o možnostech vzájemné spolupráce
a poskytování služeb. Cílem vytvoření interaktivního webového prostředí a digitalizované mapy
je překlenout informační nedostatky o rozsahu dostupné výzkumné infrastruktury, které
vnímá jak podniková, tak výzkumná sféra.
Funkcionality aplikace MAPAVIN
Aplikace
MAPAWIN
nabízí
webové
rozhraní,
které
podnikatelským
subjektům
zprostředkovává možnost vyhledat vhodné partnery z oblasti VaV a výzkumným organizacím
nabídnout své výzkumné kapacity ke spolupráci s podnikovou sférou.
Hlavní funkcionality aplikace MAPAVIN pro výzkumné organizace (VO)




Nabídnout relevantní kapacity ke spolupráci s podniky (registrovat VO)
o Prezentovat přístrojové vybavení vhodné ke spolupráci s podniky
o Prezentovat konkrétní nabídky spolupráce (zapojení do projektu, nabídky
smluvního a kolaborativního výzkumu)
o Prezentovat novinky ve výzkumu relevantní pro podnikovou sféru
Sledovat poptávky po spolupráci ze strany firem v konkrétním oboru (sledovat poptávky
firem)

Hlavní funkcionality aplikace MAPAVIN pro firmy





Prostřednictvím konkrétních informací zpřístupňuje kapacity, které výzkumné organizace
nabízejí ke spolupráci s podnikovou sférou (vyhledávání kapacit)
o Podmínky pro navázání spolupráce
o Kontakty pro navázání spolupráce s konkrétními výzkumnými týmy
o Rozsah výzkumné infrastruktury k využití
o Přístrojové vybavení nabízené ke spolupráci s podniky a podmínky jeho využití
o Konkrétní nabídky spolupráce (zapojení do projektů, kolaborativní a smluvní
výzkum)
Zadávání poptávek po spolupráci ze strany samotných firem, které se dostanou přímo
k VO podle zaměření výzkumu (zadat poptávku ke spolupráci)
Sledovat nabídky a možnosti spolupráce ze strany výzkumných organizací podle
konkrétního oboru (sledovat nabídky VO)

Kdo stojí za přípravou aplikace MAPAVIN
Jde o společným projekt Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. a Výzkumného ústavu pro
podnikání a inovace, z.ú. v úzké spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Asociací
výzkumných organizací. Aplikace MAPAVIN je vytvářena v rámci projektu podpořeného TA ČR
v rámci výzvy ETA s názvem Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu,
nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou.
„Webová aplikace MAPAVIN byla vytvořena s finanční podporou TA ČR.“

www.mapavin.cz

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VDMA WEBTALK: AUGMENTED REALITY IN THE TEXTILE INDUSTRY

Frankfurt, 10 November 2021 – The next VDMA technology webtalk is scheduled for
18 November (2:00 – 3:30 pm CET) and will focus on Augmented Reality in the textile industry.
Industrial service processes often require a lot of travelling for experts and technicians to support
customers, partners and colleagues with technical issues on textile machinery in production.
Skilled workers are limited, and their time is too valuable for them to travel long distances for
every service call. AR technology, remote support and standardized work instructions create the
possibility to enable humans, machines and processes to interact efficiently, thereby deliver
innovative services. This is the background of the VDMA’s next technology webtalk with the title
“The beginning of the remote age. Augmented Reality powered processes in the textile industry”.
The speakers and their topics at a glance:
Mr Arash Rezaey, Aachen University (ITA):
AR/VR in the textile industry: What is possible and what is relevant?
Augmented and Virtual Reality (AR & VR) offer new options for visualisation and interaction.
Could these options be beneficial in industrial applications? How can an AR/VR system
be developed? (www.ita.rwth-aachen.de)
Mr Martin Plutz and Mr Nikhil Venkateshan, company oculavis:
Empowering People with Augmented Reality
This presentation briefly shows how with the integration of new collaboration forms into industrial
processes, services are more resilient, travel costs are reduced, machine downtimes are
minimized and new digital business models in service for textile machinery manufacturers are
made possible. (https://oculavis.de/en/home/)
Mr Veit Straubinger, SCHWING Technologies
SCHWING Technologies relies on remote service
The plant manufacturer offers customers virtual commissioning, maintenance or training
worldwide. There is usually a short time between making an appointment and commissioning or
servicing of the thermal cleaning systems. Repairs are carried out within hours. In addition to
commissioning, maintenance and repairs, the new online customer service for the company's
systems also includes training, acceptance and other services. When selecting the software,
Schwing focuses above all on German and certified quality, tested servers and GDPR-compliant
data security.
After the presentations, the experts will be available to answer the participants' questions.
Registration (no participation fee): https://en.industryarena.com/vdma-textilemachinery/webinar/1373899383
VDMA e.V.
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main, Germany
Phone
+49 69 6603-1558
E-Mail
txm@vdma.org
Internet
https://txm.vdma.org
Reg. of Assn. Local Court Frankfurt/Main, No VR4278

Textile Machinery Association
Chairperson:
Regina Brückner
Vice Chairpersons:
Contact
Verena Thies
Phone
Fritz P. Mayer
Fax
Managing Director:
E-Mail
Thomas Waldmann

Mechanical Engineering
Industry Association

Nicolai Strauch
+49 69 6603 1366
+49 69 6603 2366
nicolai.strauch@vdma.org

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

TZÚ: NABÍDKA SEMINÁŘŮ PODZIM 2021
Nabídka seminářů, které se konají v sídle TZÚ, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno.
Datum konání

Oblast

16.11.2021

Systémy
kvality

18.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
30.11.2021
2.12.2021
7.12.2021

Téma

ČSN EN ISO 45001:2018 Systémy managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –
požadavky s návodem k použití
Interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2019

Systémy
kvality
Systémy
Manažer kvality QMS + EMS
kvality
Prádelenství, Hygienické minimum v provozu prádelny
čistírenství

Seminář pro výrobce OOP, pronajímatele
a obchodníky
Textil
Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek
Jak na správné označování oděvů – povinné
Textil
informace na etiketách dle právních předpisů
Prádelenství, Zbožíznalství v prádelenské a čistírenské praxi
Textil

čistírenství

Všechny semináře systémů kvality jsou ověřeny závěrečným testem.

Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ, z. s. mají slevu
500,- na školení.
Přihlášky na školení naleznete pod odkazy na jednotlivá školení
nebo na www.tzu.cz/vzdelavani
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na halamova@tzu.cz.

SHANGHAITEX 2021 – TEXTECH INNO WEEK

www.shanghaitex.cn
ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ČOKA: BAŤOVA MANAŽERSKÁ ŠKOLA – 25.-26.11.2021

www.batovaskola.cz

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

Přihláška (do 16.11)

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

VAL:UE

– MEZINÁRODNÍ VELETRH KVALITNÍ
MÓDY, 18. – 22. 1. 2022, FRANKFURT N. M.

MAINSTREAMOVÉ

Novinka na Frankfurt Fashion Week: val:ue – veletrh
kvalitní mainstreamové módy
Doplněk k Frankfurt Fashion Week: Veletrh Messe Frankfurt představuje novou platformu pro
kvalitní mainstreamovou a lifestylovou módu. Nová akce s názvem val:ue rozšiřuje Frankfurt
Fashion Week o doplňkový segment módního trhu. Na frankfurtském výstavišti se ve dnech
18. až 20. ledna 2022 poprvé sejdou mezinárodní značky, výrobci, návrháři a nákupčí.
„Val:ue

je

v rámci

frankfurtského

týdne

módy

novou

koncepcí

a středobodem

setkávání

nejdůležitějších představitelů světa módy. Pevně etablované maloobchodní značky ze segmentu
kvalitního mainstreamu se zde mohou nejenom setkávat a vyměňovat si zkušenosti, ale také
v prvotřídních prezentacích vrcholných kolekcí hledat a nacházet odpovědi na naléhavé problémy
vyvolané procesem transformace, který v tomto odvětví v současnosti probíhá. Jinými slovy, Val:ue
doplňuje Frankfurt Fashion Week o další segment trhu a zajišťuje kompletní pokrytí módního spektra,"
říká Claudia Franz, Ředitelka pro brand management divize Apparel Fabrics & Fashion společnosti
Messe Frankfurt.
Přední a nezávislé značky
Platforma val:ue představuje nejnovější módu a trendy pro nadcházející sezónu v segmentech
pánského a dámského oblečení, obuvi, koženého zboží, doplňků a životního stylu. Z tohoto důvodu se
zaměřuje na firmy s dobře rozvinutým povědomím o značce a širokou prodejní sítí, tj. faktory, které
jsou hybnou silou inovací. Do centra pozornosti nového veletrhu módy se tak dostává především
vývoj produktů orientovaných na zákazníka a zelenou mají nové logistické koncepce, digitalizace
a větší udržitelnost mainstreamového zboží. Val:ue ukazuje, jak úspěšné a hojně prodávané značky
přistupují k aktuálním i budoucím výzvám a jak využívají příležitostí, které jim proces transformace
nabízí. Textilní sektor má nyní díky val:ue k dispozici nejen kompaktní platformu pro podnikání
a obchod, ale také skvělé řešení pro kupující ve formě konceptu one-stop-shop. Vítejte v samém
epicentru světa módy, v němž lze nalézt jak velké mezinárodní značky, tak nové a ambiciózní
nezávislé značky.
Novinka: Sourcing na Frankfurtském týdnu módy
Vzhledem k výzvám vyplývajícím z probíhající transformace odvětví a geografických změn, k nimž
dochází v hodnotovém řetězci, jsou profesionální řešení sourcingu dnes důležitější než kdykoli
v minulosti.
Organizátoři se proto rozhodli val:ue účelně doplnit o navazující téma sourcingu oděvů ve světě módy.
V tomto segmentu předvádějí zavedené i začínající firmy svá individuální řešení pro všechny módní
značky – včetně nebrandovaného sortimentu a privátních značek vyznačujících se vysokým
standardem kvality. Pro oděvy, doplňky, tašky, obuv a kožené zboží je val:ue místem navazování
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nových mezinárodních obchodních vztahů a důvěryhodných partnerství. Stručně řečeno - segment
sourcingu módního sortimentu umí díky val:ue nabídnout návštěvníkům Frankfurt Fashion Week řadu
dalších možností nákupu.
Impulsy pro transformaci módního odvětví
Val:ue podporuje 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals/SDG) OSN v oblasti
sociálních, ekonomických a ekologických změn. Na cíle udržitelného rozvoje se odkazuje i na prvním
běhu akce val:ue a od roku 2023 budou cíle udržitelného rozvoje dokonce pro účast firem podmínkou.
S touto strategií má val:ue přinést nové impulsy pro transformaci módního sektoru, více zacílit tuto
platformu na udržitelnou budoucnost a vytvořit nové příležitosti pro vystavovatele, kteří zde mohou
upozornit na své závazky v oblasti udržitelnosti a získat tím konkurenční výhodu.
Zaregistrujte se nyní a buďte součástí prvního běhu val:ue
Val:ue zve mezinárodní módní komunitu k účasti na nové akci. Módní značky a obchodníci s módou
mohou být díky val:ue v pomyslných startovních blocích již ve chvíli, kdy se začne formovat
transformace odvětví. Od 18. do 20. ledna 2022 bude Frankfurt žít mottem "uvažovat o módě jinak".
Další podrobnosti a registrace: www.value.messefrankfurt.com
Instagram: https://www.instagram.com/value.frankfurt/
Facebook: https://www.facebook.com/value.frankfurt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/val-ue/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC765CqmfgDRFzLgGsZp3ysA
Frankfurt Fashion Week
Na Frankfurt Fashion Week se schází komunita fanoušků módy a životního stylu. Celá akce je ekosystémem složeným z veletrhů, konferencí,
přehlídek a akcí zaměřených na témata budoucnosti, zejména udržitelnost a digitalizaci. Na Frankfurt Fashion Week se ve dnech 18. až 20. ledna
2022 setkají exekutivní pracovníci, začínající i etablované firmy a guru mezinárodního módního byznysu. Za akcí stojí čtyři silní partneři: iniciátory
jsou společnost Messe Frankfurt, největší světový organizátor veletrhů, kongresů a akcí s vlastním výstavištěm, a Premium Group, pořadatel
největšího evropského veletrhu módy, zatímco hostiteli jsou Frankfurt a německá spolková země Hesensko. www.frankfurt.fashion
O Messe Frankfurt
Společnost Messe Frankfurt je největším světovým organizátorem veletrhů, konferencí a eventů s vlastními výstavními prostorami. Společnost
zaměstnává kolem 2450 lidí v devětadvaceti pobočkách po celém světě. V roce 2020 byl roční obrat 257 milionů eur, zatímco v roce 2019 byl ve
výši 736 milionů EUR. I v těžkých časech způsobených pandemií koronaviru dokázala Messe Frankfurt zůstat globálně propojena se svými
zájmovými průmyslovými odvětvími. Díky pevným a širokým vazbám s relevantními sektory a široké, ale pevně provázané mezinárodní obchodní
síti dokáže celá skupina poskytovat vysoce efektivní podporu svým zákazníkům a jejich obchodním zájmům v oblastech Fairs & Events, Locations
a Services. Jednou z hlavních korporátních výhod je robustní globální obchodní síť. Naše komplexní nabídka služeb, poskytovaných fyzicky
i online, zajišťuje, že se naši zákazníci po celém světě mohou spolehnout na trvale vysokou kvalitu a flexibilitu při plánování, organizaci
a provozování svých akcí. Neustále rozšiřujeme své digitální odborné znalosti o nové obchodní modely a naše široká nabídka služeb zahrnuje
pronájem výstavních prostor, realizaci veletržních staveb, marketing, lidské zdroje a catering. Společnost Messe Frankfurt sídlí ve Frankfurtu nad
Mohanem. 60 procent jejích akcií vlastní město Frankfurt a zbývajících 40 procent drží spolková země Hesensko. Další informace na stránkách:
www.messefrankfurt.com

Anna Roubíková

Tel. +420 733 715 663

www.czechrepublic.messefrankfurt.com

anna.roubikova@happymaterials.com

www.value.messefrankfurt.com
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CLUTEX ZÍSKAL CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABEL SILVER
Ocenění získal klastr na základě úspěšného posouzení čtyř oblastí – Struktura
klastru, Management+Správa+Strategie+Financování, Servis+Aktivity, Dosažené
výsledky+Uznání. Celý proces přípravy trval zhruba půl roku.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě i samotném auditu podíleli:
Líba Fouňová, Gábina Krupincová, Eva Dvořáková, Helena Janotová, Petra Dufková
a Laďka Zaklová.
Jedná se o formální hodnocení dobrého fungování CLUTEXu, také nám toto
ocenění přinese snadnější přístup k mezinárodní projektové spolupráci a otevře nám
dveře k dalšímu rozvoji klastru a oboru.

www.clutex.cz
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SEKTOROVÉ

DOHODY

PRO

TEXTILNÍ,

ODĚVNÍ,

KOŽEDĚLNÝ

A OBUVNICKÝ PRŮMYSL

SEKTOROVÉ DOHODY
pro textilní, oděvní, kožedělný
a obuvnický průmysl

Sektorové dohody, které jsou uzavírány mezi krajskými úřady, úřady
práce, reprezentanty zaměstnavatelů a školami, mají za cíl přizpůsobit
výuku na středních odborných školách a učilištích požadavkům firem
působících v daných krajích.
Krajské sektorové dohody již byly uzavřeny v krajích:
Královehradecký, Olomoucký, Jihomoravský, Plzeňský, Zlínský
V případě zájmu o přistoupení k sektorové dohodě v některém z uvedených krajů piště
na simin@atok.cz
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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.
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PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍM K PODPOŘE ČLENŮ ATOK
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PROJEKT MODISTO – STANDING
FASHION AND DESIGN

FOR

SUSTAINABLE

Číslo projektu: 2020-1-ES01-KA202-081939
Cíle projektu:
 Vypracovat e-kurz, který bude sloužit jako podpora pro učitele
odborného vzdělávání a přípravy. Tématem kurzu je ekodesign
a udržitelnost a jeho využitím určeným pro odvětví oděvů a módy.
 Podporovat
a šířit e-learningový kurz v centrech odborného
vzdělávání a přípravy ve čtyřech partnerských zemích.
 Zpřístupnit zdroje e-learningového kurzu otevřeně a propagovat je na
mezinárodní úrovni jako otevřený vzdělávací zdroj.


Koordinátor projektu: ASECOM (Španělsko)
Rozpočet: 515 tis. Kč
Doba trvání projektu: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022 Stav
projektu: Realizován v rámci programu EU Erasmus+
Role ATOK v projektu: Partner
Kontaktní osoba v ATOK: Mgr. Jiří Česal (cesal@atok.cz)
Www: https://proyecto-modisto.eu/cs
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PROJEKT CONFYE

www.CONFYE.eu/cs

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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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