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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové,
máme za sebou zvláštní rok a já opět pevně věřím, že vše
zvládneme a posuneme se posíleni dopředu. Optimismus je ostatně
motor, který nás pohání již velmi dlouho. Přečetl jsem si své poslední
úvodní slovo a uvědomil si, že problémy z podzimu – nárůsty cen,
problémy s dopravou – přetrvávají, ještě se ale přidaly energie.
Co jediné vidím jako zásadní plus? Více jsme se semkli s našimi
klienty i dodavateli, jsme na stejné lodi. A ty „ne-férové“ asi všichni
odstřihneme. My jsme v Miletě výrazně zpřísnili finanční disciplínu našich
odběratelů, z našeho názvu prostě zmizelo slovo Banka, které tam řada
z nich chtěla číst. A najednou jde, co léta nešlo. Nikdo z nás nemiluje
zvyšování cen, ale co nebylo průchozí dříve, dnes jde. Nechci, aby to
znělo jako liché, ale každá krize opravdu otevírá nové příležitosti.
Pojďme je využít. Společně. Mluvme spolu více. Většina z nás nejsme
konkurenty. Buďme aktivní a hledejme dlouhodobé spolupráce i doma.
Evidentně nás čekají ještě nepříjemná překvapení i v bankách. Tak
snad mi dovolte odlehčené rozloučení se definicí kdo je bankéř. Bankéř
je kamarád pro dobré počasí. Sice umí půjčit i deštník, ale bude ho chtít
vrátit dříve, než začne pršet.
Držím nám všem palce a těším se na osobní setkání
Otakar Petráček
prezident ATOK a předseda představenstva MILETA a.s.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

NABÍDKA

KATALOGU ČESKÉHO TOP –
VE SPOLUPRÁCI ATOK, CLUTEX A ČTPT
ZAŘAZENÍ DO

ATOK, CLUTEX a ČTPT hodlá v tomto roce opět vydat Katalog
českého textilního a oděvního průmyslu (TOP) v tištěné a elektronické
podobě a to pouze v angličtině, jakožto materiál určený pro propagaci
v zahraniční.
Část nákladu katalogu bude poskytnuta Ministerstvu zahraničních
věcí k distribuci na zastupitelské úřady. Zbytek bude k dispozici firmám
a k propagaci na veletrzích a výstavách a pro dalších zahraniční
propagační aktivity.
Záznam v katalogu v rozsahu 1 strany
členové ATOK, ČTPT a CLUTEX
partnerské firmy
nečlenové

2.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč

Placená inzerce
2., 3. nebo 4. strana obálky
uvnitř katalogu v rozsahu 1 strany

á 20.000,- Kč
á 10.000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
V případě zájmu o zařazení do katalogu
toto zašlete do 17. 2. 2022 na simin@atok.cz

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ŘEŠENÍ

PROBLEMATIKY CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

JE JEDNOU Z HLAVNÍCH PRIORIT ATOK
Jednou z priorit, které se v roce 2022 bude ATOK velmi intenzivně věnovat, je
řešení výzev spojených s uváděním Evropské zelené dohody v život. Témat s ní
spojených je více, my se v eATOK Revue budeme primárně věnovat otázkám
cirkulární ekonomiky v textilní a oděvní výrobě a nakládání s textilními odpady, které
můžeme vnímat i jako cenné suroviny. Toto téma ATOK monitoruje již několik let,
konkrétní aktivní kroky k zapojení do řešení uvedené problematiky učinil ale až
v loňském roce. Těmito kroky byly:
1. založení Platformy ATOK pro cirkulární ekonomiku;
2. opětovný vstup ATOK do Evropské oděvní a textilní konfederace EURATEX
a zapojení do jejích odborných pracovních skupin, a to konkrétně do výborů pro
udržitelné podnikání a inovace a dále do pracovních týmů pro cirkulární
ekonomiku, pro traceabilitu a pro perfluoroalkylové chemické látky (PFAS). Další
pracovní skupiny budou vhodnými odborníky obsazovány v průběhu roku
3. Příprava a podání projektového záměru věnovaného tvorbě systému oběhového
hospodářství v oblasti textilu do evropského programu LIFE. Tento projektový
záměr má ambici přispět k řešení nakládání s textilním materiálem v celém jeho
životním cyklu, a to i s ohledem na očekávané povinné třídění textilního odpadu
na komunální úrovni, ke kterému by mělo dojít od 1. ledna 2025.
Řešení toho, co nás čeká v rámci zavádění „zelených“ norem, vyžaduje velmi
úzkou spolupráci všech účastníků výrobně spotřebního řetězce, ať už se jedná
o výrobce, distributory, obchodníky či spotřebitele. Asociace textilního-oděvníhokožedělného průmyslu (ATOK) je tou nejvhodnější platformou, v jejímž rámci se
uvedená problematika může řešit, protože ji budou řešit zvláště výrobní firmy, kterých
se uvedená problematika nejvíce týká. V tomto ohledu je nutné mít v patrnosti
způsob uvažování tvůrců environmentálních norem, který jde jednoznačně tím
směrem, že odpovědnost za výrobek v celém jeho životním cyklu nese jeho výrobce.
Jiří Česal, ATOK
-----------------------

Cirkulární ekonomika očima Ing. Roberta Šimka Ph.D. –
Předsedy platformy pro cirkulární ekonomiku organizace
ATOK a generálního ředitele společnosti RETEX a.s.
Pojem cirkulární ekonomika zní firmami i v médiích stále častěji. Některé
známé značky ho zavedly do svých strategií a používají ho i jako marketingové
lákadlo pro své výrobky či služby. Ale tím se sousloví někdy vyprazdňuje – stává se
z něj floskule, kterou se kdekdo zaklíná, ale přitom je to často póza. Skutečná
cirkulární ekonomika totiž vyžaduje zodpovědnost i jasnou vizi. Odpad se v tomto
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vidění stává zdrojem a není něčím, čeho je třeba se rychle zbavit. A díky takovému
přístupu je lidem zřejmé, že cirkulární ekonomika není překážkou byznysu, ale
naopak příležitostí. Jako hlavní úkol cirkulární ekonomiky tedy vnímám to, že by měla
zbrzdit či zcela zastavit systém, ve kterém vzniká velké množství odpadů, a ty vrátit
zpět do výroby. Pokud se podaří změnit myšlení těch, kteří v byznysu rozhodují,
tímto směrem, pak se naplní i cíl cirkulární ekonomiky – tedy, že budoucím
generacím zůstanou současné zdroje. A věřím, že zásadně pomoci při proměně
smýšlení o nakládání s odpady může právě Platforma pro cirkulární ekonomiku, která
vznikla v rámci asociace ATOK. Důležité totiž je, že tato Platforma do cirkulární
ekonomiky zapojuje tuzemské odborníky především z oblasti textilního průmyslu
a propojuje je – prostřednictvím členství v respektované mezinárodní organizaci
EURATEX - se zahraničními výzkumníky a lídry v této oblasti. Příkladem může být
podání projektu do programu LIFE.
Robert Šimek, RETEX a.s.
-----------------------

Cirkulární ekonomika je výzvou pro textilní a oděvní
průmysl
Připravovaná legislativní opatření v oblasti odpadového hospodářství (viz
požadavek Směrnice 2018/851/EU, podle níž jsou členské státy EU povinny zavést
od 1.ledna 2025 tříděný sběr pro textil) se významně dotýkají i textilního a oděvního
výrobkového řetězce. Je nezbytné hledat účinná, ale i efektivní řešení, která
nebudou omezovat rozvoj TOP a přitom pomohou zvrátit stávající neudržitelně nízké
procento opakovaného využití textilních materiálů tak, aby nekončily v odpadech
mířících na skládky či do spaloven. Účinným řešením je dosažení zvratu lineárního
modelu ekonomiky, která zatěžuje jednorázovým využitím enormně stranu
surovinových vstupů, aniž by v celém řetězci, počínaje výrobou a designem
připravovala podmínky pro uzavření cyklu vrácením recyklovaných textilních výrobků
zpět mezi surovinové vstupy a tím vytvářela podmínky pro nezbytný přechod
k cirkulárnímu - okruhovému režimu ekonomiky. Včasná příprava je nezbytná jednak
proto, že textilie, jako objemově významná výrobková kategorie je jednou ze 14
zvýrazněných kategorií v aktivitě Green Deal, zároveň však i proto, že dlouhodobě již
od 70. let minulého století o 3% ročně rostoucí nároky na základní surovinu – vlákna
(při současné spotřebě ca 100mil t/rok, kdy kolem 70% tvoří vlákna syntetická) nelze
krýt za situace, kdy vycházejí z limitovaných fosilních zdrojů a kdy více jak 80%
textilií po ukončení jejich užívání končí bez využití na skládkách či ve spalovnách. Již
ve fázi produkce textilií je proto existenčně nutné hledat cesty k udržitelnosti zdrojů.
Lépe řečeno – řešení musí začínat již v přípravě a designu výrobků tak, aby se trh
levnou „rychlou“ módou, která nestaví na nadčasovém designu, podařilo zbrzdit –
prodloužit životnost a udržet textilie déle v jejich užívání. Očekávají se také vlivy
nových principů trhu (sdílení) a výrazného navýšení opakovaného prodeje („secondhand“). Dematerializace – prodloužení životnosti se dotýká i rostoucích objemů
technických textilií. U velkoobjemových kategorií textilií – jako jsou textilie pro
zdravotnickou péči, seniory či hotelové sítě je třeba pro výrobky s prodlouženou
životností řešit i systémy prádelenské údržby a rozšiřující se zájem o funkčnost
a komfort zajistit postupy pro jejich „reaktivaci“ prádelenskými technologiemi.
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Dnes dominantní postavení bavlny mezi přírodními vlákny není bez rizika co
do dostupnosti pro evropské textilní výrobce (roste lokální spotřeba v produkčních
teritoriích díky rostoucí populaci a její zvyšující se kupní síle, pokles pěstebních ploch
díky
nevratným
klimatickým
změnám
i konkurenci
jiných,
efektivněji
produkovatelných plodin pro bio-ekonomiku). Zachytit je třeba nástup jiných –
obnovitelných přírodních vláken. Z části se nabízí návrat k pěstování a využívání
domestikovaných technických – lýkových plodin, zejména lnu (včetně vlákenného
podílu odpadních stonků lnu olejného) a konopí. Zde je třeba usilovat o komplexní –
bezodpadové využití jejich sklizně (významnou podporu efektivnosti představují
nutriční a zdraví posilující složky, jako nehalucinogenní kanabioidy technického
konopí -CBD). Pro efektivní využitelnost u nás je třeba znovuvybudovat tírenské
kapacity, pro užití v módní produkci a zpracování bavlnářskými přádelenskými
kapacitami i technologii kotonizace. Komplexnímu využití lze napomoci také
uplatněním lýkových vláken jako výztužných matric v (bio)kompositech, rounových
textiliích ale i kupř. příměsích do stavebních hmot. Vedle alternativní suroviny jejich
rozšíření řeší i otázky bio-degradability po ukončení užití. Jinak ale podstatně
významnější úlohu ve změně materiálové skladby vlákenných surovin sehrají nové
nastupující regeneráty celulózy – ať již vyráběné z dřevní lesní biomasy, ale
i založené na zpracování jiných organických obnovitelných a odpadních zdrojů. Mezi
obnovitelné suroviny k produkci regenerovaných celulóz
- viskózového typu
(vyráběných samozřejmě čistými technologiemi) patří i odpadní bavlněné textilie,
jejichž podíl na produkci výchozí buničiny postupně roste (Lenzing - Refibra, Infinited
Fibre - New Cotton, SPINNOVA – výroba zcela bez rozpouštědel). Vedle produkce
z obnovitelných zdrojů ekologický význam celulózových regenerátů zvyšuje také
možnost výroby již v procesu zvlákňování barvených či funkcionalizovaných vláken
(Kelheim – Danufil-DeepDye, Lenzing – FR,…). Odpadají tak ekologicky rizikové
procesy následného zušlechťování. Pro zachování flexibility textilní produkce jsou
však (projekt CLUTEX-InoTEX „MUFCIRC“) důležité možnosti dosažení konečných trhem požadovaných vlastností, srovnatelných s nynějšími konvenčními vlákennými
materiály na existujících provozních zušlechťovacích technologiích. Totéž se týká
dalších nastupujících vláken – ať recyklovaných rPET (většinou z recyklovaných
PET lahví), tak i dalších polymerů, využívajících namísto klasických stavebních
komponent z petrochemických zdrojů nové z obnovitelných bio-zdrojů. Příkladem
mohou být bio-polyamidy, kde jsou využity výchozí komponenty z ricinového oleje
rostlin pěstovaných na neobdělávaných půdách (příklad EVONIC – BioPA 6.10
VESTAMID TERRA HS). Studie barvitelnosti a zušlechťování provedená InoTEX
v projektu CORNET BleNaBis s ITA Aachen prokázala možnost použít obvyklé
postupy pro konvenční syntetický PA.
Z opatření k eliminaci textilií v komunálních odpadech od ledna 2025 nelze
vynechat řešení recyklace směsných materiálů, zejména Ba/PES (odhadem tvoří
35% textilních odpadů). V pokročilém stádiu je několik řešení chemickými postupy –
rozpouštěním směsného odpadu a separací PET a celulózového podílu (proces firmy
Worn Again/UK), získaný PET polymer i celulóza jsou filtrací zbaveny také
obsažených barviv a úpravnických prostředků. Proces se tak liší od řady často
používaných postupů depolymerace syntetického PET podílu, kdy se odpadní PET
depolymeruje na mono- a oligomery jako výchozí složky pro opakovanou polymeraci
PET. Na úroveň provozní technologie s odpovídající intenzitou a výtěžností postoupil
i enzymatický proces recyklace směsí PES/Ba(cel) firmy CARBION/FR.
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Cesty k snižování ekologických zátěží a dnes neméně významné nutnosti
snižovat energetickou náročnost procesů textilní výroby samozřejmě zasahují do
používaných výrobních technologií. Společně s potřebou přecházet na flexibilní
maloobjemové zakázky s parametry reagujícími na požadavky odběratelů nastupují
digitální technologie s řízenými nánosy, které minimalizují mokré přívažky (proti
klasickým vytahovacím a impregnačním postupům, kdy je až 70% energie na
sušicích a fixačních rámech vynaloženo na odpaření vody, jako nosného média).
Nastupující sprejové nánosy umožňují vysokou flexibilitu postupů s minimalizovanou
spotřebou chemikálií a barviv. Stejně jako rychle expandující digitální tisk lze
předpokládat, že tyto technologie povedou k zásadním změnám výrobních systémů,
které naplní koncept malých digitálních výrob a současné zapadají do požadavků na
snižování klimatických zátěží. Aktuální vývoj extrémního růstu cen energií
i chemikálií a barviv včetně jejich problematické dostupnosti podporují rychlejší
návratnost opatření, která vedou k zmiňovaným úsporám. Efektivnost jejich realizace
v inovačních programech textilních výrobců závisí na multidisciplinárních řešeních
a na neodkladné přípravě systémových podmínek pro přechod celého textilního
řetězce k cirkulární ekonomice. Vede přes shromáždění vstupních informací
a analýzu dostupných, nastupujících, ale i dosud chybějících opatření a formulaci
mezioborových zadání pro řešení výzkumem.
Systémový dlouhodobý program pracovní skupiny ATOK s propojením na
připravovaná celoevropská řešení EURATEX a ETP TC se neobejde bez účinné
spolupráce všech výrobců a designatérů, obchodníků a posílené sféry alternativních
zpracovatelů odpadů, kteří zajistí jejich návrat mezi suroviny pro další zpracování.
Společný systémový postup bude nezbytně svázán i s vývojem a zavedením
potřebných standardů pro transparentní definici výrobků z regulérních režimů
cyklické ekonomiky, garantované specifikace jak s textiliemi naložit po ukončení
jejich morální, případně i fyzické životnosti, postupně i zvyšování závazku výrobců ke
zpětnému odběru textilií. Společný koordinovaný program posílí i vyjednávací pozice
s institucemi státní správy, včetně rovnoprávného režimu pro významný podíl
dovozních textilií, které na trh proudí. Jedním z podmiňujících řešení je nalézt
spolehlivé systémy značení textilních výrobků, které ponesou informaci nejen
o výchozím materiálovém složení, ale i historii výrobku v celém výrobním procesu,
které budou určovat možné postupy jejich zpracování po ukončení užívání a tak
poskytnou návod, jak výrazně zvýšit jejich další, respektive zpětné využití a přispět
k eliminaci odpadů.
Jan Marek, INOTEX spol. s r.o.
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU ATOK ZE DNE
4. LEDNA 2022
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

NOVINKY

Z OBLASTI

PODPORY

KULTURNÍCH

A

KREATIVNÍCH

PRŮMYSLŮ (KKP) A KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ (KKO)

Bylo vyhlášeno několik výzev k předkládání projektů z programu
Horizont Evropa a z Programu Digitální Evropa, rovněž z průřezové
iniciativy Nový evropský Bauhaus.
Zároveň Vás srdečně zveme do národního kola soutěže
Creative Business Cup, které se odehraje 10.3. v Ostravě (registrace)
a bude vysílána živě.
Ing. Markéta Mentelová
Sektorový manažer pro kreativní průmysly
296 342 745 | 606 022 512 | marketa.mentelova@czechinvest.org
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NAVŠTIVTE ATOK NA VELETRHU STYL BRNO 19.-22.2.2022

Stánek ATOK: Pavilon P přízemí / C004

bvv.cz/styl-kabo
INFORMACE JSOU ZÁKLAD. PŘIJĎTE SI PRO NĚ NA STYL
Dovolujeme si Vás pozvat na návštěvu společného stánku nás
„textiláků“, kde bude vystavovat CLUTEX – klastr technické textilie,
SOTEX GINETEX CZ a Textilní zkušební ústav, s.p. Stánek naleznete
v sousedství ATOKu, takže budete mít všechny odborné textilní
organizace na jednom místě.
Veletrh se koná 19. až 22. února 2022
a naleznete nás ve stánku č. C 03.
Podrobnosti o veletrhu naleznete www.bvv.cz/styl-kabo
Těšíme se na Vás!

www.CLUTEX.cz

www.SOTEX.cz
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www.tzu.cz

NOVINKY Z EVROPSKÉ FEDERACE PRŮMYSLU SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ
(FESI) – LEDEN 2022
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
Novinky z komise FESI Trade Steering Committee

NOVÉ VYDÁNÍ NEWSLETTERU O ROZVOJI ODPOVĚDNÉHO
VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A EU
Nové vydání newsletteru o rozvoji odpovědného
veřejného zadávání v České republice a EU.
V newsletteru nabízíme krátké ohlédnutí za rokem
2021 s novelou zákona o zadávání veřejných
zakázek, vybrali jsme pasáže z koaliční smlouvy,
které se týkají OVZ, samozřejmě nechybí ani
příklady dobré praxe a novinky a inspirace ze
zahraničí.
Inspirativní čtení, příjemné dny a hodně zdraví
Vám přeje tým projektu „Odpovědný přístup
k veřejným nákupům – Strategické zadávání
veřejných
zakázek“
Ministerstva
práce
a sociálních věcí.
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ATOK ZÍSKAL AUTORIZACI U HK ČR PRO OBORY TEXTILNÍ, ODĚVNÍ
VÝROBA A KOŽEŠNICTVÍ
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TZÚ: NABÍDKA SEMINÁŘŮ JARO 2022
Nabídka seminářů, které se konají v sídle TZÚ, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno.
V případě zhoršení epidemiologické situace bude školení probíhat online na
platformě WEBEX.
Datum

Oblast

8.3.2022

Systémy
kvality

15.3.2022

Systémy
kvality

16.3.2022

Textil

17.3.2022

Systémy
kvality

22.3.2022

Textil

23.3.2022
24.3.2022
29.3.2022
30.3.2022
12.4.2022
13.4.2022
27.4.2022
10.5.2022
11.5.2022

Téma

www.tzu.cz/csn-en-iso-45001-2018-systemymanagementu-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-pracipozadavky-s-navodem-k-pouziti-2
www.tzu.cz/metrologie-v-praxi-6
www.tzu.cz/seminar-pro-vyrobce-oop-osobni-ochranneprostredky-pronajimatele-a-obchodniky-7
www.tzu.cz/prechod-organizace-certifikovane-nasystem-managementu-kvality-podle-revidovanehovydani-normy-csn-en-iso-90012016-2
www.tzu.cz/zboziznalstvi-13

Prádelenství, www.tzu.cz/hygienicke-minimum-v-provozu-pradelny-1
čistírenství
www.tzu.cz/jak-na-spravne-oznacovani-odevu-povinneTextil
informace-na-etiketach-dle-pravnich-predpisu-4
Textil
www.tzu.cz/zkousky-a-interpretace-vysledku-zkousek-8
www.tzu.cz/reklamace-z-pohledu-vyrobce-prodejce-aTextil
soudniho-znalce-9
Systémy
www.tzu.cz/manazer-kvality-qms-ems-6
kvality
www.tzu.cz/interni-auditor-enms-dle-normy-csn-en-isoSystémy
kvality
50001-2019-2
Prádelenství, www.tzu.cz/zboziznalstvi-v-pradelenske-a-cistirenskečistírenství praxi-6
www.tzu.cz/seminar-pro-vyrobce-oop-osobni-ochranneTextil
prostredky-pronajimatele-a-obchodniky-kategorie-1udrzba-oop-1
Prádelenství, www.tzu.cz/system-kontroly-bio-kontaminace-včistírenství pradelnach-rabc-7

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.
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MPO: MOŽNOST

VYUŽITÍ CELNÍCH SUSPENZÍ (POZASTAVENÍ CEL

U DOVOZU SUROVIN A KOMPONENTŮ, JEŽ SE V

EU NEVYRÁBĚJÍ),

KTERÉ BY VÁM MOHLO SNÍŽIT DOVOZNÍ NÁKLADY

Dovolujeme si Vás informovat, že žádosti o nové autonomní
celní suspenze/kvóty, popř. žádosti o změnu již platných suspenzí/kvót
(platnost od ledna 2023) je možné zaslat nejpozději do 10. února 2022.
Bližší informace o způsobu podání žádostí, stejně jako o systému
autonomních celních suspenzí, naleznete na Chyba! Odkaz není
platný..
V případě dotazů mě, prosím, kontaktujte.
S pozdravem
Tomáš Hurych
Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací
T +420 224 852 975 | hurych@mpo.cz | www.mpo.cz
Na Františku 32, 110 15 Praha 1

TEXTIL+MODE: ROZHOVOR

S PREZIDENTKOU NĚMECKÉ

TEXTILNÍ A ODĚVNÍ KONFEDERACE
Die Betriebe der Textil- und Bekleidungsindustrie haben ein turbulentes Jahr hinter
sich. aktiv sprach mit Ingeborg Neumann, Präsidentin von textil + mode, über den
Fachkräftemangel und die Herausforderung, in Zukunft klimaneutral zu produzieren.

1/3: Stimme der Branche: Unternehmerin und Verbandspräsidentin Ingeborg Neumann.Bild:
Thomas Imo/photothek.net
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2/3: Kostentreiber: Containerstaus wie
hier in Shenzhen (China) lassen
Frachtgebühren explodieren.Bild:
picture alliance/dpa/MAXPP

3/3: Hoffnungsträger: In
Windrädern stecken auch
Vorprodukte aus technischen
Textilien.Bild: RWE

Die Textil- und Bekleidungsbranche hat ein turbulentes Jahr hinter sich:
Gebrochene Lieferketten und explodierende Beschaffungspreise machten den
Betrieben enorme Probleme. Zudem steht der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft
an. aktiv sprach darüber mit Ingeborg Neumann. Sie ist seit 2013 Präsidentin des
Gesamtverbands textil+mode.
Wie kaum eine andere Industriebranche sind die Bekleider und der
Modehandel von den Lockdown-Maßnahmen betroffen. Wie geht es den
Unternehmen im zweiten Corona-Winter?
Die im Dezember beschlossenen Einschränkungen für den Handel verpassen
den Bekleidungsherstellern erneut einen schweren Dämpfer. Wir alle wissen: Der
Handel ist kein Infektionstreiber – dennoch muss er einmal mehr ausbaden, dass es
politisch und beim Impfen auf breiter Front Versäumnisse in der PandemieBekämpfung gab.
Und wie steht es um die Textiler?
Dort
haben
die
Unternehmen
mit
gebrochenen
Lieferketten,
Rohstoffengpässen und Preisexplosionen zu kämpfen. Wenn Sie 20-mal mehr für
einen Container mit Vorprodukten aus Asien zahlen und alles teurer wird, müssen
Sie diese Preissteigerungen eigentlich an ihre Kunden weitergeben. Das können wir
aber nicht, weil wir sonst nicht mehr wettbewerbsfähig wären! Schließlich
erwirtschaften wir 40 Prozent unserer Umsätze im Export.
-------------„Wir können Wandel, wir können Klimaneutralität! Aber dazu brauchen
wir ausreichend grüne Energie zu international wettbewerbsfähigen Preisen”
-------------Das alles wirkt sich vermutlich auch auf die Beschäftigung aus?
Stimmt. Die lag zuletzt um 3,1 Prozent unter dem Wert des Jahres 2020.
Bemerkenswert aber ist, dass all unsere Umfragen trotzdem noch einen
ungebrochenen Optimismus in der Branche zeigen. Gerade auch in der von Corona
so gebeutelten Bekleidungsindustrie. Viele Unternehmer mussten im vergangenen
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Jahr Umsatzrückgänge von durchschnittlich 20 Prozent wegstecken. Und trotzdem
haben viele versucht, die Beschäftigten zu halten, auch mithilfe von Kurzarbeit.
Dazu kommt noch die Sorge, nicht genug junge Fachkräfte zu finden.
Tatsächlich ist der Fachkräftemangel ein Dauerthema. Wir lassen bei den
Ausbildungsanstrengungen nicht nach: Die Branche insgesamt bildet pro Jahr rund
2.000 junge Menschen in dualen Ausbildungsberufen aus. Außerdem beschäftigt uns
natürlich die Klima- und Energiepolitik.
In diesem Punkt tut sich ja was. Die EEG-Umlage
Koalitionsvertrag ab 2023 wegfallen – auch für die Unternehmen.

soll

laut

Das ist richtig, kompensiert aber nicht unsere nationalen Mehrbelastungen für
fossile Energien. Garnhersteller, Textilveredler, Vliesstoffhersteller, wir alle brauchen
Energie zur Herstellung unserer Produkte. Solange wir aber nicht ausreichend
grünen Strom und grünen Wasserstoff haben, müssen diese Kosten, die unsere
internationalen Mitbewerber eben nicht haben, ausgeglichen werden.
Wie gut ist denn die Textil- und Bekleidungsindustrie auf den grünen
Umbruch vorbereitet?
Unsere Unternehmen haben ja nicht erst gestern angefangen, sich mit
Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Sie sind bis weit in viele andere
Branchen hinein technologische Problemlöser! Sie stellen hocheffiziente Filter her,
die Luft und Wasser reinigen. Mit Textilbeton kann man ressourcenschonend bauen.
Viele unserer Firmen entwickeln biobasierte und kreislauffähige Materialien. Wir sind
Weltmarktführer bei technischen Textilien, und wir verfügen in Deutschland über eine
exzellente Textilforschung. Nach einer Umfrage aus dem letzten Sommer beträgt bei
einem guten Fünftel der Unternehmen der Umsatzanteil mit nachhaltigen Produkten
bereits über 50 Prozent. Und fast alle Unternehmen planen, ihre nachhaltigen
Produktanteile noch weiter auszuweiten.
Könnte dabei die Digitalisierung helfen?
Absolut. Die Digitalisierung eröffnet vielen Betrieben ganz neue Wege – auch
bei der Nachhaltigkeit. Allerdings wissen wir aus unseren Umfragen auch, dass diese
Umstellung für jeden Mittelständler eine enorme Herausforderung darstellt. Das
Tempo ist immens – und das ganze Thema natürlich auch eine Kostenfrage.
Bietet der Koalitionsvertrag da ausreichend Lösungen?
Die neuen Regierungsparteien haben die Problemlagen an vielen Stellen
richtig beschrieben, allerdings fehlen oft konkrete Lösungsansätze. Deshalb sagen
wir: Auf diesem Vertrag lässt sich durchaus aufbauen. Es kommt jetzt darauf an, wie
die Ziele umgesetzt werden.

Článek převzat z portálu www.aktiv-online.de, kde vyšel dne 17.1.2022.Autor:
Anja van Marwick-Ebner
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EURATEX: EU-UK TRADE FIGURES CONFIRM – BREXIT HAS
BEEN A “LOSE-LOSE” DEAL FOR THE TEXTILE INDUSTRY

Brussels, 17 January 2022 – Latest trade data (JanuarySeptember 2021) show a dramatic drop of imports and exports of
textile goods between the EU and UK, with significant losses for
companies on both sides. The situation is likely to get worse, as the
full customs regime between UK and EU has entered into force on
1 January 2022. EURATEX calls on the European Union and the
United Kingdom to effectively cooperate to remove the issues in the
EU-UK Trade agreement that prevent smooth trade flows.
All the sectors have been already suffering a significant loss in the
past year and textiles has been no exception. Compared to the same
period in 2020, between January and September the EU recordeda
dramatic fall in imports (-44%, corresponding to almost € 2 billion) and in
exports (-22%, corresponding to € 1.6 billion). The data show that the
most impacted EU countries on the export side are Italy, Netherlands,
Belgium and Germany while on the import side the most impacted
countries are Germany, Ireland and France. Among the T&C sectors,
clothing articles are facing the most severe drop in both imports and
exports, corresponding to a total trade loss of more than € 3.4 billion over
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the 9 months period. Despite these alarming figures, the UK continues to
be the most important export market for EU textiles and clothing.
Concerning the impact on the UK textiles sector, in May 2021
the UK Fashion and Textile Association’s (UKFT) surveyed 138
businesses, including leading UK fashion brands, UK textile
manufacturers, wholesalers, fashion agencies, garment manufacturers
and retailers.


The results of the survey showed that:
71% currently rely on imports from the EU



92% are experiencing increased freight costs



83% are experiencing increased costs and bureaucracy for customs
clearance



53% are experiencing cancelled orders as a result of how the EU-UK
agreement is being implemented



41% had been hit by double duties



The vast majority of the surveyed companies declared they are
looking to pass the increased costs on to consumer in the next 6-12
months

The above situation is expected to get worse. Since 1 January, full
customs controls are being implemented. It means that export and import
rules have become stricter: products should already have a valid
declaration in place and have received customs clearance. Export from
Britain to the EU must now have supplier declarations and the
commodities codes changed.
EURATEX calls on the European Union and the United Kingdom to
effectively cooperate to address, solve and remove the issues in the EUUK Trade agreement that currently prevent smooth trade flows between
the two sides of the Channel. It is causing considerable losses for textile
companies both in the EU as well as in the UK.

www.euratex.eu
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EEA REPORT NO 15/2021: PROGRESS TOWARDS PREVENTING
WASTE IN EUROPE — THE CASE OF TEXTILE WASTE PREVENTION

Waste prevention is the best waste management policy option,
according to the waste hierarchy, the EU's main rule for the environmental
ranking of waste management policies. Its main objective is to reduce waste
generation, the environmental impacts of waste management and the
hazardousness of the waste generated. It is mainly expressed as the
aspiration to break the link between waste generation and economic growth
(decoupling). To support this objective, the EU and all is Member States have
put in place legislation that promotes activities in products' life cycles aimed at
reducing the amount of waste generated. At the national level, these policies
are described in national or regional waste prevention programmes, which
have been in place in most of the countries examined since at least 2013.

Chyba! Odkaz není platný.
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ČNB: PROČ JE INFLACE V SOUČASNOSTI VYSOKÁ A JAK
DLOUHO TU S NÁMI BUDE?

Odpoutání meziroční spotřebitelské inflace od 3% horní hranice
tolerančního pásma inflačního cíle a její rychlý růst během druhé poloviny
loňského roku až na prosincových 6,6 % vyvolává řadu otázek. Nejde jen o to, kam
a proč může inflace ještě dále vzrůst v dalších měsících, ale také kdy a z jakých
příčin poleví. Odpovědi na tyto otázky se pokusíme nastínit v tomto blogu.
Nemalou část inflačních tlaků dovážíme, to je ale jen část příběhu.
Globální a s ní i evropská ekonomika se stále vypořádávají s probíhajícími vlnami
pandemie koronaviru. Po propadu ekonomik v roce 2020 nastalo loni ve vyspělých
zemích až překvapivě solidní hospodářské zotavení. Nenaplňovaly se tak četné
pesimistické scénáře dalších rozsáhlých uzavírek potenciálně vedoucích k dalším
propadům hospodářství. Ekonomiky se však překvapivě dlouho potýkají s přetrvávajícími
problémy globálních dodavatelských a výrobních řetězců. Za nimi stojí řada faktorů
počínaje úzkými kapacitními hrdly námořní dopravy přes výpadky produkce čipů až po
nedostatek kvalifikované pracovní síly v některých zemích. To sužuje průmyslovou
výrobou a zpožďuje dodávky na spotřebitelský trh. Spotřebitelské klima se přitom loni
v Evropě včetně ČR po předchozím propadu výrazně zlepšilo, když spotřebu domácností
podpořilo utrácení odložených úspor spolu s pokračujícími bezprecedentními fiskální
stimuly. Ty sice na počátku pandemie bránily možnému pádu ekonomik do recese, loni
však již působily výrazně proinflačně.[1] Zvýšená poptávka po průmyslovém i spotřebním
zboží se ocitla v prostředí zpožděných dodávek a nedostatku materiálů a komponent.
Inflační taky ještě dramaticky zvýšilo skokové zdražení zemního plynu i elektřiny, které
se velmi rychle promítlo do produkčních cen zahraničních obchodních partnerů.
Ty v posledním půlroce narůstaly překvapujícím tempem a spolu s tím byly směrem
nahoru opakovaně výrazně přehodnocovány i jejich výhledy, což se týkalo i ČNB.
Do domácích cen se loni propsal především růst cen dovezeného zboží,
drahé energie se projeví až letos.
I přes silnější korunu v domácí inflaci vidíme růst cen zboží jako oděvy, nábytek či
automobily. Naproti tomu vysoké ceny energií se u nás, na rozdíl od řady jiných zemí, do
značné míry v inflaci projeví teprve začátkem letošního roku. Neplatí to jen pro
spotřebitele, ale částečně i pro náklady domácích firem. Těm loni narostly ceny
nakupovaných energií zatím zhruba v poloviční míře oproti eurozóně a další zvýšení
nákladů je nejspíše před nimi. Domácí spotřebitelé dosud – i přes pád řady z nich do
režimu dodavatele poslední instance (nově započtený do indexu spotřebitelských cen
ČSÚ) – zatím těžili z dočasného prominutí DPH u elektřiny a plynu. To v lednu skončilo
a současně vlivem vysokého nárůstu cen elektřiny a plynu na světových burzách
došlo k výrazné úpravě ceníků u nejvýznamnějších dodavatelů. Spolu s nárůstem cen
tepla a dalších položek regulované ceny v lednu skokově zrychlí podle aktuálních
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odhadů z prosincových -2,9 % na 13 %, což proti loňskému prosinci samo o sobě urychlí
meziroční inflaci o 2,2 procentního bodu. V dalších měsících se dynamika regulovaných
cen ještě dále mírně zvýší téměř ke 14 %, přičemž největší nárůst se očekává u dodávek
elektřiny (27,7 %) a plynu (21,7 %).
Domácí poptávkové tlaky opětovně zesilují.
Pro aproximaci inflačních tlaků plynoucích z domácího trhu práce a s nimi
spojeného poptávkového klimatu využíváme v ČNB indikátor LUCI,[2] agregující
informace z mnoha časových řad. Ten ukazuje, že přehřívající se trh práce v průběhu
pandemie zchladil jen částečně a přetrval v proinflační poloze. Odeznívání
hospodářských dopadů uzavírek z prvních dvou vln pandemie a s tím spojené
zotavování ekonomiky vede od počátku loňského roku opět k nárůstu poptávky po práci,
snižování nezaměstnanosti a od poloviny roku 2021 otáčí i dynamiku fundamentálního
mzdového růstu[3], což má za následek opětovné zrychlování LUCI. Podzimní analýza
s využitím LUCI[4] je schopna vysvětlit domácími faktory zhruba polovinu zrychlení inflace
během loňského léta, když nadprůměrný vliv poptávkou tažené inflace je viditelný
především u tržních služeb. Loňské ekonomické oživení samozřejmě není specificky
českou záležitostí. Cyklickou sladěnost našeho trhu práce pozorujeme s řadou okolních
zemí, kde rovněž momentálně panuje historicky nadprůměrné napětí na trhu práce.
V souhrnu za eurozónu jako významnou měnovou oblast je však situace dosti odlišná
a indikátor LUCI zde zatím na rozdíl od tuzemska nesignalizuje nadměrné inflační tlaky,
a to i přes výrazně uvolněnou měnovou politiku ECB.[5]
Graf – LUCI(vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky od rovnovážné úrovně)

Výrazné oživení české ekonomiky během léta a podzimu inflační tlaky dále
citelně zvyšuje.
Poslední data ukazují, že domácí ekonomické oživení bylo v loňském druhém
pololetí rychlejší než očekávala ČNB. S tím související poptávka po práci se promítla i do
výraznějšího tlaku na růst mezd. Nedostatek komponent v průmyslu sice stále citelně
brzdí návrat ekonomiky k předcovidové úrovni, nicméně podzimní odstávky
v autoprůmyslu byly oproti původním očekáváním výrazně kratší. Domácnosti postupně
rozpouštěly část dříve nuceně vytvořených úspor z předchozích vln pandemie. Tomu
napomáhal i loňský vysoký objem vládních covidových výdajů, který se v dominantní
míře do ekonomiky přelil právě skrze domácnosti. Rychlejší nárůst příjmů z mezd
i podnikání se promítl do výrazně rychlejší dynamiky spotřeby. Příjmová situace českých
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domácností tak doposud dovolovala obchodníkům a poskytovatelům služeb promítat do
cen nárůst jejich nákladů a částečně si vynahradit ztráty či ušlé zisky z období uzavírek.
Poptávkou tažené inflační tlaky tak nyní oproti dřívějším odhadům hodnotíme jako ještě
výraznější. Sílu domácích inflačních tlaků ostatně dokládá i dosavadní vývoj inflace,
která je oproti podzimní prognóze zhruba o jeden procentní bod výše. Větší část tohoto
rozdílu lze vysvětlit rychlejším růstem cen dováženého zboží a polotovarů, nicméně
určitou část lze připsat i domácím faktorům, a to i přes rychlejší obnovení produktivity
práce.
Domácí inflaci citelně táhne tzv. imputované nájemné, v němž se projevuje
přehřátý nemovitostní trh.
Specifickou odlišností našeho národního konceptu inflace (CPI) cílovaného ČNB
oproti harmonizovanému indexu EU (HICP) je zahrnutí nákladů vlastnického bydlení (tzv.
imputovaného nájemného), které tvoří zhruba desetinu spotřebního koše[1]. Tento
metodologický rozdíl v našem případě zvyšuje rozdíl mezi národním a harmonizovaným
indexem v posledních měsících zhruba o 0,9 procentního bodu. Národní koncept indexu
spotřebitelských cen v ČR v inflaci na rozdíl od HICP zachycuje náklady domácnosti na
rekonstrukce a samostavitelství obydlí a ceny nových nemovitostí pořizovaných na
klíč.[2] Imputované nájemné rostlo v prosinci meziročně o 14,7 %. Jeho výrazné
zrychlování ve druhé polovině loňského roku táhl nejen dramatický nárůst cen
stavebních materiálů, zčásti způsobený jejich nedostatkem z důvodu zhoršeného
fungování výrobních řetězců během pandemie, ale též růst cen nemovitostí přesahující
20 %. Tento vysoký růst cen nemovitostí odráží vedle nabídkových faktorů (zdlouhavá
doba povolování staveb, nedostatek pracovníků ve stavebnictví, rostoucí ceny vstupů)
též vysokou poptávku po nemovitostech. Tu umožňují kromě solidní finanční situace
domácností také donedávna nízké – a v reálném vyjádření dokonce záporné – úrokové
sazby z hypotečních úvěrů.
Nemalá část domácích inflačních tlaků má setrvalejší charakter a sama od
sebe neodezní.
U poptávkových tlaků obecně nelze očekávat, že bez adekvátní reakce měnové
autority či hypotetické výrazné restrikce ze strany fiskální politiky z inflace vyprchají tak
snadno a rychle, jako například pouhé jednorázové zvýšení cenové hladiny energií.
Dosavadní solidní příjmová situace českých domácností v prostředí nižšího celkového
ekonomického výkonu jasně vytváří převis poptávky a související inflační tlaky.
Nicméně situace není triviální ani z nákladového pohledu. V loňském roce došlo
k výraznému růstu cen zahraničních výrobců, které představují významnou část nákladů
domácích podniků. Pokud by takový růst byl pouze dočasný, měnová politika by na něj
nemusela výrazně reagovat. Naše analýzy však již v průběhu loňského roku ukázaly, že
tento nákladový růst nebyl tažen pouze dočasnými vlivy, ale že v něm měly významnou
roli fundamentální inflační tlaky.[3] Následný vývoj prokázal, že poruchy globálních
výrobních řetězců trvají déle, než bylo očekáváno, a v kontextu oživování ekonomické
aktivity a poptávky vedou problémy v dodávkách k nedostatku materiálů a komponent
a k dříve nečekanému k cenovému růstu v této oblasti nákladů. Výrazné zdražení energií
na komoditních burzách, ke kterému došlo na podzim, postupně ještě nad to dopadá jak
na firmy, tak na domácnosti.
Hospodářské oživení v ČR navíc na rozdíl od eurozóny probíhá v podmínkách
opětovného přehřívání trhu práce, který není dostatečně saturován domácí pracovní
silou, ani dostatečně rychlým přílivem pracovníků z jiných zemí. Firmy přitom mohou díky
příznivé poptávkové situaci promítnout do cen rostoucí náklady včetně mzdových.
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Trvalejší cenové tlaky rovněž představuje přehřátý nemovitostní trh (viz výše příspěvek
imputovaného nájemného k celkové inflaci).
Významným rizikem při inflaci, která dosahuje dlouho nevídaných hodnot,
je přeliv do výrazného přehodnocení inflačních očekávání podniků i domácností.
Inflační očekávání byla dlouhou dobu v souladu s dvouprocentním inflačním cílem
ČNB. Pokud by však v důsledku přetrvávající vysoké inflace (počátkem letošního roku
se inflace začne pohybovat nebezpečně blízko 10 %, viz dále) došlo k jejich znatelnému
odpoutání od inflačního cíle, bylo by velmi pravděpodobné, že by tu s námi vysoké
hodnoty inflace zůstaly po delší dobu. Snaha domácností zajistit se proti inflaci by se –
vedle tendence urychlit spotřebu a pořídit si položky dlouhodobé spotřeby co nejrychleji
ještě za nižší cenu – odrazila ve mzdových požadavcích, kterým by zaměstnavatelé
v prostředí nedostatku pracovní síly v řadě případů – byť neradi – museli vyhovět. Růst
mzdových nákladů by se pak následně přirozeně snažili promítnout do cen. V prostředí
vysoké inflace a neukotvených inflačních očekávání by zároveň hrozilo, že by jakýkoliv
růst cen, který by dříve byl jednorázový, dále ovlivňoval inflační očekávání a přispíval
k setrvalé inflaci. Následná snaha o zkrocení rozjeté mzdově-inflační spirály by pak byla
makroekonomicky nákladná.
Co lze od inflace čekat na počátku letošního roku?
Již nyní s velkou jistotou víme, že se inflace v letošním lednu dále znatelně zvýší.
Aktuálně odhadujeme, že v lednu inflace skokově zrychlí na 9,2 % a v únoru dále
vystoupá na 9,6 %. Skokově a výrazně vzrostou výše zmíněné regulované ceny, jejichž
růst se letos udrží nad 13 %. Setrvačnost inflačních tlaků v prostředí solidní poptávky
bude v nejbližších měsících dále zrychlovat jádrovou inflaci, a v rámci ní především ceny
ve službách, a to až k 10 %. Udrží se i nadprůměrný růst cen potravin, tažený kromě
poptávkové situace momentálně vysokými světovými cenami agrárních komodit. K inflaci
přispěje dílčí měrou i další zvýšení spotřebních daní na tabák. Naproti tomu aktuálně
vysoký růst cen pohonných hmot již dosáhl vrcholu a začne zvolňovat. Předstihové
indikátory naznačují, že tradiční lednové přecenění zboží a služeb bude letos opět
výrazné. Ceníky internetových obchodů, jejichž prostřednictvím sledujeme ceny
potravinářského zboží, naznačují opakování výrazného cenového skoku podobného
loňskému lednu. Rovněž aktuální šetření EK (Business and Consumer Survey) pro ČR
ukazuje na výrazně kladná a v čase narůstající salda u služeb spojených s jídlem
a nápoji, ubytování a dále téměř v celém maloobchodě. Jedinou výjimkou zůstávají ceny
pohonných hmot. Jakékoliv numerické odhady jsou však v aktuálním prostředí
předmětem zvýšené nejistoty.
K návratu inflace k 2 % významně přispěje měnová politika.
ČNB byla jednou z prvních centrálních bank, které identifikovaly významné
proinflační dopady krize spojené s pandemií COVID-19 a začala již na podzim roku 2020
vpředhledícím způsobem komunikovat očekávané zvýšení sazeb od poloviny roku 2021.
K tomu od června 2021 také přistoupila. V odpovědi na růst inflačních tlaků pak ČNB ve
zbytku roku rázně sazby zvyšovala až na 3,75 % v případě klíčové dvoutýdenní repo
sazby.
Prognóza z podzimu 2021 tak očekávala, že k žádoucímu obratu inflace a jejímu
významnému poklesu dojde kolem poloviny letošního roku. K tomu mělo přispět jak
výrazné zpomalení růstu zahraničních výrobních cen a odeznění vysoké dynamiky cen
ropy, tak – vlivem zpřísnění měnové politiky – zvolnění domácích zdrojů inflace, neboť
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firmy i domácnosti by měly začít zohledňovat nárůst reálných úrokových sazeb
a postupně přestat akceptovat dosavadní zdražování.
Analýza nových dat od podzimní prognózy však ukazuje na vyšší a déletrvající
inflační tlaky plynoucí z domácí ekonomiky i z rychlejšího cenového růstu v zahraničí. To
v nemalé míře již naznačil graf rizik inflační prognózy pro prosincové měnověpolitické
zasedání bankovní rady ČNB.[4] Nejvíce tímto směrem působí pozorovaná vyšší inflace
a její nejbližší výhled, rychlejší hospodářské oživení doprovázené současně výraznějším
oživením mezd. Přitom problémy v globálních výrobních řetězcích nejspíše přetrvají
v průběhu celého letošního roku, což bude v menší míře brzdit další nárůst produktivity
práce.
Podzimní scénář návratu inflace ke 2% cíli se ale nemusí významně měnit.
Razantní a adekvátní reakce měnové politiky je předpokladem obratu ve vývoji inflačního
vývoje a zachování důvěry firem a domácností v dlouhodobou cenovou stabilitu
a stabilitu měny. Dokud nedošlo k nárůstu inflačních očekávání, pak zpřísnění měnové
politiky již nyní účinně ovlivňuje rozhodování domácností a firem v oblasti úspor,
spotřeby a investic, a vede k ochlazování nadměrné poptávky. Následně se tento stav
přenese do poptávky po práci a bude mít stabilizující dopad i na trh práce směrem
k dlouhodobě udržitelné dynamice. Ve stejném směru bude působit i kurz koruny, jehož
posilování odráží značný úrokový diferenciál ve srovnání s eurem a dolarem a tlumí
dovážené cenové tlaky. Makroobezřetnostní opatření ČNB v oblasti nastavení limitů
úvěrových ukazatelů při poskytování hypotečních úvěrů od 1. dubna 2022, které se
dotkne poskytování některých typů hypoték, vedle toho pravděpodobně přispěje
k zchlazení trhu nemovitostí a z něho plynoucích cenových tlaků.
[1]

Na toto proinflační působení upozornil již blog na webu ČNB Nehraje se o nic
menšího, než je důvěra lidí v cenovou stabilitu, Petr Král, listopad 2021.
[2]
Blíže viz box Rozšíření indikátoru LUCI v ZOI IV/2019.
[3]
Fundamentální tržní mzda je v ČNB kalkulována z oficiálně vykázané mzdy
v tržních odvětvích, a to očištěním o některé jednorázové statistické efekty související
s pandemií (vliv ošetřovného, karantén a částečných náhrad mezd) a o mimořádné
odměny ve zdravotnictví a sociálních službách.
[4]
Blíže viz box Do jaké míry domácí poptávkové klima a trh práce ovlivňují
aktuální růst spotřebitelských cen?, ZoMP podzim 2021.
[5]
Blíže viz tematická kapitola Odezva trhu práce v EU na pandemický šok optikou
indexu LUCI; Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2021.
[6]
Jde o hypotetické nájemné vlastníků obydlí, které by vlastníci inkasovali, kdyby
ho pronajímali, respektive platili z něho nájem jako nájemníci.
[7]
Viz box Odlišnosti v měření růstu spotřebitelských cen z pohledu národního
konceptu (CPI) oproti harmonizovanému indexu EU (HICP), ZoMP podzim 2021.
[8]
Viz box Co stojí za silným růstem produkčních cen v průmyslu, ZoMP léto
2021.
[9]
Graf rizik inflační prognózy pro 8. situační zprávu 2021.

Článek převzat z portálu www.cnb.cz, kde vyšel dne 17.1.2022.Autoři: Hájková
Dana a Šnobl Radek
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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.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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
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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

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

