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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
myslíte si, že ATOK Revue je součástí mediálního světa? Možná
toho našeho, který pěstujeme tak trochu nostalgicky, protože byl zdrojem
průmyslové revoluce a první velcí průmyslníci byli textiláci. Myslím teď
na Brno, protože jsem byl v neděli na vycházce pořádané Turistickým
informačním centrem. Tématem byly Počátky moravského Manchesteru
a prošli jsme částí brněnského Bronxu (dnešní Cejl), kousek od TZÚ,
kde jsou budovy bývalých velkých textilek. Už dávno slouží jinému účelu,
ale fasády jsou pěkně opravené a např. na tympanonu bývalé
Soxhletovy přádelny (Cejl 68) jsou krásně vidět symboly textilní výroby.
Jinému účelu už také slouží, dříve všeobecně uznávaná, Průmyslová
škola textilní na ulici Francouzské. Od svého založení v roce 1898 byla
zdrojem technických znalostí oboru. Nevydržela však negativní obraz
textilu přiživovaný médii a nezájem žáků 9. tříd o textilní technologie
a stala se součástí Střední školy umění a designu. Procházka ve škole
končila docela zajímavou prohlídkou. Že tam ještě pěstují, alespoň
částečně, textilní design se dalo očekávat, ale že tam uvidíme ruční
tkalcovnu, to jsem nečekal.
Pán středních let, plný nadšení, tam ukazoval asi čtyřicítce
návštěvníků, jak se snaží oživit čtyři listovky a čtyři žakáry
s příslušenstvím. Zdůrazňoval, že je z Kladna a textil je jen jeho hobby.
Má prý doma vlastní stav, který si sám postavil. Taková nostalgie – od
průmyslové revoluce zpět k domácím dílnám. Je to obraz doby – televize
divákům také nabízí „co naše babičky uměly“.
K vytváření negativního obrazu textilu teď dokonce přispívají
i politické dokumenty, a i ty dobře myšlené snahy o ekologickou
budoucnost lidstva. Nový akční plán pro oběhové hospodářství, což je
bohužel Sdělení Komisí, naštěstí už dva roky staré uvádí na str. 10:
„Odhaduje se, že na nové textilní výrobky se na celém světě recykluje
méně než 1% všech textilií“. Zdroj, na který se dokument odvolává (Ellen
McArthur Foundation (2017), A New Textiles Economy (Nová textilní
ekonomika), ale uvádí něco úplně jiného: „… méně než 1% oblečení je
recyklováno zpět do nového oblečení.“
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Takže je před námi nadšenci, jako je ten pán s vlastním stavem,
přesvědčit nejen mediální svět o tom, jak textil přispívá k ochraně
životního prostředí. Kolik tisíc tun textilu se recykluje do jiných výrobků
a jak ty slouží mnohem delší dobu než výrobky oděvní natož pak módní.
Osvěta ve smyslu, že textil nejsou jen oděvy, by možná vedla i k tomu,
že by zelení aktivisté povolili i fast fashion, když se ukáže, že ji textilní
průmysl zrecykluje do výrobků s dlouhou životností.
RNDr. Pavel Malčík
Textilní zkušební ústav, s.p., člen SV ATOK

INFORMACE PRO ČLENY A PARTNERY ATOK O KONÁNÍ
62. VALNÉ HROMADY
Vážení členové, partneři a příznivci ATOK,
správní výbor ATOK rozhodl, že se 62. valná hromada ATOK bude konat
ve dnech pondělí 23. a úterý 24. května 2022 v prostorách
Kongresového centra VEBA, textilní závody a.s.
Oficiální pozvánka s programem jednání Vám bude zaslána s minimálně
měsíčním předstihem. Materiály k jednání obdržíte již tradičně týden
před konáním valné hromady ATOK.
Těšíme se na setkání, za sekretariát ATOK
Mgr. Jiří Česal, výkonný ředitel
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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 co nejdříve
na simin@atok.cz
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU ATOK ZE DNE
1. BŘEZNA 2022
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

ATOK: INFORMACE O REDUKCI PEVNÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL
Dovolujeme si Vás informovat, že ATOK v rámci úsporných
opatření využívá již pouze pevné telefonní číslo 222 361 880.
Telefonní čísla 222 361 882, 222 361 883, 222 361 884 již nejsou
v provozu.
Případně můžete využít naše telefonní čísla na naše mobilní
telefony.
Jiří Česal

776 894 274

Jiří Simín

737 738 645

Lenka Svobodová

606 454 151

Děkujeme za pochopení a omlouvám se za způsobené komplikace
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TZ ATOK: EKONOMICKÝ VÝVOJ TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO
PRŮMYSLU ZA ROK 2021
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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VELETRHY STYL A KABO ZDŮRAZNILY TREND UDRŽITELNOSTI

Veletrhy STYL a KABO se uskutečnily na brněnském výstavišti od 19. do 21. února 2022.
Odborníci a obchodníci z textilní a obuvnické branže potvrdili, že jsou pro ně veletrhy
důležitým obchodním nástrojem. Ocenili zejména příležitost setkat se s partnery
a zákazníky. Na výstavišti se představily kolekce více než 226 značek.
„Veletrhy Styl a Kabo zahájily veletržní sezónu 2022 na brněnském výstavišti a potvrdily svůj
význam pro vystavovatele i návštěvníky. V době, kdy mnoho oborů čelí nedostatku inovativních
exponátů, je potěšitelné, že textilní i obuvnický průmysl mají stále co představit. Průběh veletrhů
také potvrdil potřebu osobního kontaktu v dodavatelsko – odběratelských vztazích, což potvrzuje
dlouhodobě množství vystavovatelů. Možnost zažít novinky všemi smysly je nenahraditelná
a věřím, že srpnový ročník obou unikátních veletrhů umožní návštěvníkům takový zážitek již
v době ryze postcovidové," uzavírá třídenní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží generální
ředitel Veletrhů Brno Tomáš Moravec.
Módní veletrhy STYL a KABO se za svou existenci staly nenahraditelným B2B marketingovým
nástrojem pro tuzemskou i zahraniční módu. „Oslovovat nejen koncové spotřebitele, ale
i obchodní partnery bylo vždy jedním z hlavních principů veletrhů. V módním průmyslu je osobní
B2B platforma velmi důležitá a nezastupitelná,“ dodává k aktuálnímu ročníku ředitelka módních
veletrhů Gabriela Císařová.
V pavilonu P čekaly odborné návštěvníky nejnovější kolekce oděvů, módních doplňků, obuvi
i kožené galanterie reprezentované přes 100 vystavovatelů z 10 států. Do Brna přijeli nejen
výrobci a prodejci z České republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska,
Turecka, Maďarska, Řecka, Rumunska a Portugalska.
Certifikaci Žirafa obdržely tři firmy
Česká obuvnická asociace, která je garantem projektu, který nese název „Žirafa – zdravotně
nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“, předala na únorovém veletrhu KABO tuto certifikaci
třem firmám: HP Čechtín s.r.o., Konsorcium T+M s.r.o. a RAK spol. s r.o.
Cena Nadace Jana Pivečky
Na únorovém veletrhu KABO vyhlášen další ročník soutěže Cena Nadace Jana Pivečky, kterou
realizuje od roku 2007 Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou
asociací a společností Veletrhy Brno. Účastní se jí mladí návrháři obuvi a doplňků z kůže.
Vítězové soutěže vyhlášené v únoru 2022 budou ocenění v srpnu 2022 v rámci doprovodného
programu veletrhu KABO v Brně.
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Udržitelnost i přírodní materiály
Stejně jako v předchozích letech představili někteří vystavovatelé kolekce vytvořené
z recyklovaných a k životnímu prostředí šetrných materiálů. Produkce těchto výrobků respektuje
zásady cirkulární ekonomiky. Na veletrhu se také projevila rostoucí obliba barefootové obuvi.
Přírodní materiály reprezentovala na veletrhu například společnost H & D: „To, co je silným
trendem ve lněné konfekci, převádíme do silnějších těžších materiálů zimní konfekce dámských
šatů. Šaty jsou nadčasové, sluší mnoha postavám a je důležité chytnout ten správný střih,“
doplňuje obchodní ředitelka společnosti H & D Monika Havlová. S produkty vyrobenými s filozofií
zero waste přijela na veletrh značka Blue Shadow, výrobky z přírodních materiálů představila
i firma Lamido. A kdo by si přál naprostý unikát, a ještě chtěl podpořit trend cirkulární ekonomiky,
může si objednat výrobu z vlastního dodaného materiálu, například džínoviny u firmy Personality.
„Z vašich oblíbených džín se tak může stát třeba slušivá čepice s kšiltem, zvaná
pekařka“, popisují manželé Duvnjak, kteří stojí za rodinnou firmou Personality.
STYL a KABO se vrátily do půlroční periody
Únorové veletrhy STYL a KABO se konaly s půlročním odstupem od loňského srpnového
ročníku. Vystavovatelé návrat do pravidelného cyklu hodnotí kladně, veletrhy v jejich
marketingovém mixu hrají nezastupitelnou úlohu. „Jsem velmi ráda, že se STYL a KABO opět
konají. Naše zákaznice nám totiž v covidové pauze dávaly vědět, že by nás opět rády viděly, aniž
by musely jezdit přes půl republiky do severních Čech,“ potvrzuje důležitost brněnských veletrhů
módy Jiřina Matoušová z firmy WERSO.

Řekli o veletrzích
Vlasta Mayerová, ČOKA
Oceňuji, že jsou nyní v únoru na veletrhu opravdu pěkné designové stánky, kvalitní vystavovatelé
a kvalitní nabídka. Je důležité, že stále existuje místo, kde se ještě nyní potká velké množství
firem z oboru. Vymizeli takoví ti, když to řeknu škaredě – trhovci. Co se týče návštěvnosti, víkend
bývá dobrý, ale pondělí je tradičně problém.
Ondřej Fotr, Fotr fashion
Na veletrzích STYL a KABO jsme po patnácté. Přijeli jsme sem poprvé po dvou letech, dříve jsme
vystavovali pravidelně. Nevěděli jsme, co od účasti očekávat, protože spousta lidí je finančně
vyčerpaná. Jsme ale příjemně překvapení z návštěvnosti. Vrátili se nám zákazníci a polovinu
objednávek máme od zákazníků nových, se kterými je perspektiva dlouhodobé spolupráce. Původně
jsme chtěli jezdit jen jednou za rok, ale po zhodnocení účasti přijedeme i letos v srpnu.

Jiřina Matoušová, WERSO
Jsme český výrobce luxusního spodního prádla z francouzských materiálů a na veletrh jezdíme
pravidelně. Jsem velmi ráda, že se STYL a KABO opět konají. Naše zákaznice nám totiž v covidové
pauze dávaly vědět, že by nás opět rády viděly, aniž by musely jezdit přes půl republiky do severních
Čech.

Pavel Trněný, Casa Moda
Společnost Casa Moda je na českém trhu patnáct let a stejně dlouho jezdíme i do Brna. Veletrh STYL
jsme zatím nikdy nevynechali. Účast se nám vyplatila loni v létě, ze kterého jsem měl kvůli opatřením
strach. Nakonec pro nás však byla účast úspěšná.

Markéta Čaníková, Marco Tozzi
Kabo je pro nás stále důležitá platforma, nicméně mi vadí, že některé větší značky jsou na hotelích
a parazitují na tom, že se zrovna konají ve stejný termín tyto veletrhy. Byla bych ráda, kdyby zde bylo
ještě více obuvnických značek. Ale co je pro nás velmi důležité je vzájemné setkávání. Lidé z branže
se potkávají sdělují si dojmy, jak se komu vede, co se prodává. A tady ta možnost je, což je i jeden
z důvodů, proč na Kabo jezdíme pravidelně.

Marcela Zábojníková, Caprice
Byla bych ráda, kdyby se veletrh Styl a Kabo vrátil i k modelu přehlídek. Naši nákupčí se sice na nás
těší, ale jsou vždy rádi, když si obchodní cestu trochu i zpestří. Lidi to nabudí a hned je lepší
atmosféra. S Kabem jsme spokojeni. Účast pro nás byla dobrá a určitě budeme na veletrhu i nadále.
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Zuzana Solanesová, Otter-Distribution
Na veletrh Kabo jezdíme pravidelně a je pro nás důležitá i péče, jak z hlediska obchodního, tak
marketingového. Myslíme si, že posílení mediální podpory může v Brně hodně vystavovatelů udržet.

bvv.cz/styl-kabo
Stánek ATOK s prezentací nového člena CityZen s.r.o.
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PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ČLENA ATOK – CITYZEN S.R.O.

CityZen
Šijeme bavlněné oblečení s unikátními vlastnostmi
Společnost jsme založili roku 2018 v Chrudimi, kde také sídlíme. Zabýváme se
oděvnictvím. Šijeme oblečení, na kterém není vidět pot, odolá i takové špíně, jakou je
červené víno nebo káva, a díky unikátním vlastnostem snižuje tělesný zápach. To
vše přitom na bavlněném materiálu. Může za to patentovaná úprava CityZen®,
kterou vynalezl jeden z našich zakladatelů. V současnosti máme 30 kmenových
zaměstnanců a naše výrobky koupíte v Česku a na Slovensku. V současnosti
pracujeme na expanzi do dalších zemí.
Čím je naše oblečení jedinečné
Naše patentovaná úprava má účinek na
obě dvě strany materiálu. Vnější strana je
díky hydrofobní úpravě chráněna proti
skvrnám a špíně. Kapaliny po ní volně
stečou a nezanechají stopu. Vnitřní
strana zase silně saje, absorbuje vlhkost
a rozvádí ji do velké plochy. Tím zajišťuje
rychlé odpaření tělesné vlhkosti přes
pleteninu ven. Proto vás propocené
oblečení nebude tolik studit. Kombinace
těchto efektů zaručuje příjemný pocit při
nošení,
snižuje
tělesný
zápach
a poskytuje materiálu jeho největší
výhodu – mokré skvrny po pocení nejsou
na líci vidět.
V současnosti šijeme pánská trika
s krátkým
a dlouhým
rukávem,
polokošile, košile a boxerky, pro dámy
trička s krátkým rukávem ve dvou
variantách, dále s tříčtvrtečním rukávem,
Plus Size trička a polokošile. V pánské
i dámské
variantě
nabízíme
ještě
neviditelná trička pod košili. Všechno
naše oblečení disponuje zmiňovanými
vlastnostmi a sortiment budeme dále
rozšiřovat.
Veškeré informace o výrobě, značce a nabídce najdete na stránkách našeho eshopu cityzenwear.cz.
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PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ČLENA ATOK – LINDA HAVRLÍKOVÁ

Linda Havrlíková pracuje s českou ovčí vlnou, ze které vyrábí vlněná sukna
vhodná zejména pro svrchní oděvy v oděvním průmyslu. Pod vlastní značkou
navrhuje oděvy na míru z těchto vlněných látek. Koncept textilní i oděvní tvorby
podporuje lokální trvale udržitelný rozvoj. Základním pilířem tvorby Lindy Havrlíkové
se stává využití obnovitelných lokálních možností k produkci oděvů, tedy ovčí vlny
jako zdroj pro textilní výrobu a vodní energie ze soukromé malé vodní elektrárny jako
zdroj pro samotné šití oděvů a provoz oděvního studia.
Vlněná sukna následují tradiční technologii zpracování vlny v textilním
průmyslu a snaží se o její obnovu v našem oděvním průmyslu. Vlněné materiály jsou
udržitelné a přívětivé k přírodnímu prostředí. Jedná se o 100% vlnu. Suroviny
i výroba jsou lokální a tedy podporují český průmysl. Materiály nepodléhají žádným
certifikátům, ale i přesto následují etickou cestu zpracování, jsou hypoalergenní
a biologicky rozložitelné.
Linda Havrlíková také spustila se svým kolegou projekt Naše vlna, zabývající
se komplexním zpracováním české ovčí vlny v rámci zemědělství, ekologie a údržby
krajiny, textilního průmyslu a designu. Naše vlna zhodnocuje ovčí vlnu pomocí třídění
podle její kvality a navrhuje její další využití. Mimo jiné se věnuje osvětě o tomto
přírodním, obnovitelném materiálu a v současné době rozšiřuje nabídku vlněných
produktů a meziproduktů, které při zpracování vznikají.
Více na nasevlna.cz.
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KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ NA ROK 2022 JE ZÁVAZNÁ
PRO DALŠÍ ZAMĚSTNAVATELE

Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022, uzavřená 14. 12.
2021 mezi Asociací textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
a Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu Čech a Moravy (OS TOK) a zveřejněná v částce 5/2022 Sbírky
zákonů České republiky, je s účinností od 1. 3. 2022 závazná pro všechny
zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem
Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE: 13 – Výroba textilií, 14 –
Výroba oděvů a 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků. Závaznost KSVS
je obsažena ve sdělení MPSV vydaném pod č. 31/2022 v částce 17/2022
Sbírky zákonů České republiky ze dne 16. 2. 2022.

HAPPY MATERIALS: DOTAZNÍK K VELETRHŮM MESSE FRANKFURT V ROCE 2022
Rádi bychom vás informovali o nadcházejících veletrzích společnosti Messe Frankfurt.
Po uklidnění epidemiologické situace nás ve druhém čtvrtletí letošního roku čeká ve
Frankfurtu hned pět veletrhů.
V souvislosti s návratem veletrhů bychom vás rádi požádali o vyplnění velmi
krátkého anonymního dotazníku: https://forms.gle/DEiSLjwjMRBRT2KX8
Jako první nás čeká koncem dubna Prolight + Sound následovaný květnovým veletrhem
IFFA. V červnu se můžete těšit na společně konané textilní veletrhy Techtextil,
Texprocess a Heimtextil! Druhá půlka roku patří veletrhům Automechanika, Light +
Building a Cleanzone.
Aktuální informace najdete na našem webu, Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo
Instagramu.
Předem děkujeme za vaši spolupráci, zpětnou vazbu a podporu v nelehké době
pandemie.
Petr Florián – Happy Materials, s.r.o.
Oficiální obchodní zástupce Messe Frankfurt v ČR a SR
T: + 420 233 355 246 | petr.florian@messefrankfurt.cz
www.czechrepublic.messefrankfurt.com
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VELETRH TECHNICKÝCH TEXTILIÍ CINTE TECHTEXTIL CHINA 2022

European Zone at Cinte Techtextil China 2022: a platform full of business
opportunities
The European Union has been one of the most important trading partners for China.
According to the General Administration of Customs of the People’s Republic of
China, the country’s total imports from the EU in 2021 increased 19.9% year-on-year
to USD 310 billion, with machinery, chemicals and more being some of the major
imports. In wake of strong Chinese recovery from the pandemic, the demands for
advanced offerings of European suppliers have never been greater, and the technical
textiles and nonwovens sectors are no exception.
Cinte Techtextil China 2022 will be held at the Shanghai New International Expo
Centre from 6 – 8 September 2022. As a comprehensive trade fair with renowned
internationalism, the fair offers a European Zone with premium booth location for
overseas exhibitors to explore the vibrant Chinese market.
Hot topics:
Success stories with Cinte Techtextil
Increased demands for European excellence
Find us on social media
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VELETRH TEXTILNÍCH STROJŮ: ITMA 2023 SPACE APPLICATION
RESPONSE EXCEEDED EXPECTATIONS

Over 93 per cent of space booked by application deadline
17 March 2022 – ITMA 2023, the 19th showcase of the world’s largest textile and garment
technology exhibition is on track to occupy 12 halls of the Fiera Milano Rho exhibition complex.
The exhibition has drawn enthusiastic response from leading textile and garment technology
manufacturers, according to CEMATEX (European Committee of Textile Machinery
Manufacturers), the show owner of ITMA.
More than 93 per cent of the exhibition space has been sold by the application deadline of 15
March 2022. A total of 1,364 applicants from 42 countries have booked over 111,000 square
metres of net exhibition space.
Mr Ernesto Maurer, President of CEMATEX, said: “The response to ITMA 2023 has exceeded
our expectations despite the economic and geopolitical uncertainties confronting the global
business community. We appreciate the strong endorsement from the industry. The space
booking status shows the industry’s confidence in ITMA as the best global launch pad of the
latest technologies and innovations.”
Mr Charles Beauduin, Chairman of ITMA Services, the organiser of ITMA 2023, added: “After
weathering over two years of the pandemic, the global business community is eager to get down
to real business. Businesses are looking at long-term investments in key technologies to remain
competitive. As the world’s most established showcase of its kind, ITMA is the quintessential
platform for the industry to buy and sell, and to collaborate face-to-face.”
Mr Dinesh Boloor, Chief Sales Officer, Lohia Corp Limited agreed: “We are eagerly looking
forward to ITMA 2023 as it is an ideal global platform for us to showcase our complete range of
end-to-end solutions for the production of polypropylene multifilament yarns for various technical
applications. During the pandemic, it has been difficult for us to leverage any major exhibitions for
face-to-face interactions with our existing and potential customers, and ITMA 2023 offers that
leverage.”
Many companies have taken advantage of the quiet business environment during the last two
years to research and develop more innovative solutions. Hence, they are all set to use ITMA
2023 to unveil their technologies. Mr Beauduin advised, “We would like to urge those who have
not applied for space to do so soonest to get into their preferred sectors as space is filling up
rapidly.”
Top countries and sectors
CEMATEX applicants have booked over 65 per cent of the space. The three countries with the
highest number of applicants are Italy, Germany and Spain. From the rest of the world, the top
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countries are China, Turkey and India. The top sectors based on applicant numbers are finishing,
spinning, weaving, printing, knitting, winding and nonwovens.
With sustainability and circularity high on the agenda for many textile and garment makers, the
recycling sector has attracted keen interest. Applying to exhibit at ITMA for the first time is
Recover Textile Systems.
Recover’s CEO, Alfredo Ferre said: “Our recycled cotton fibres help reduce the environmental
impact of cotton garments and is an essential strategy to achieve the climate targets set for 2030.
We have participated in several forward-thinking industry initiatives that help attain our vision of
‘circular fashion for all’.
“We are exhibiting at ITMA 2023 for the first time and sees ITMA as an ideal platform for us to
showcase our products, and to meet and collaborate with all the stakeholders in the sustainability
and circularity space.”
Supporting organisations
Industry collaboration is also pivotal to the success of the global textile and garment industry, and
the organiser has reached out to various trade and professional associations. ITMA 2023 has
already garnered the support of over 80 industry organisations.
They include global and regional organisations such as Asia Dyestuff Industry Federation, Better
Cotton Initiative, European Apparel and Textile Confederation, European Specialist Printing
Manufacturers Association, International Apparel Federation, International Textile Manufacturers
Federation and Sustainable Apparel Coalition. For the full list of supporting organisations, please
visit https://itma.com/about-itma/supporting-organisations.
ITMA 2023 will be held at Fiera Milano Rho, Milan, from 8 to 14 June 2023. The exhibit profile
has been expanded to include a dedicated chapter on textile reinforcement structures for
composites. More information can be found on www.itma.com. For participation enquiries, please
email: application@itma.com.
About CEMATEX & ITMA
The European Committee of Textile Machinery Manufacturers (CEMATEX) comprises national
textile machinery associations from Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Spain,
Sweden, Switzerland and the United Kingdom. It is the owner of ITMA and ITMA ASIA.
Considered the ‘Olympics’ of textile machinery exhibitions, ITMA has a 71-year history of
displaying the latest technology for every single work process of textile and garment making. It is
held every four years in Europe.
About ITMA Services
Headquartered in Brussels with a subsidiary in Singapore, ITMA Services is the appointed
organiser of ITMA 2023 and future ITMA branded exhibitions. It is managed by professionals with
extensive experience in organising ITMA and other major trade exhibitions around the world. It
aims to maintain and expand ITMA’s unique selling proposition and relevance to a global
audience.
Issued by CEMATEX and ITMA Services.
Contacts:
Ms Cornelia Buchwalder
CEMATEX
Tel: +41 44 384 48 12
Email: info@cematex.com
www.cematex.com

Ms Daphne PoonITMA Services
M: +65 94789543
Email: daphnepoon@itma.com
www.itma.com
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STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2022 BUĎTE SOUČÁSTÍ A VYBERTE SI SVÉ MÍSTO VČAS!

Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom vás pozvali k aktivní účasti na 33. ročníku největšího českého stavebního veletrhu FOR
ARCH, který se uskuteční v termínu 20.–24. 9. 2022 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Po nuceném dvouletém útlumu se veletrhy opět probouzí do normální kondice. Jarní veletržní sezóna
byla zahájena a z již proběhlých veletrhů vás můžeme informovat a s radostí konstatovat, že
„VELETRHY ŽIJÍ“.
Nálada na veletrzích je velmi pozitivní. Obchody mezi vystavovateli a návštěvníky probíhají
a návštěvnost předčila naše očekávání. Vidět plné uličky lidí každý den, usměvavé návštěvníky
i vystavovatele, to je ten správný pocit pro nás všechny!
Největší český stavební veletrh FOR ARCH je tradičním místem setkávání stovek vystavovatelů napříč
stavebními obory s tisíci spokojených návštěvníků z řad odborníků i široké veřejnosti. Na podzim
nabídne kompletní nomenklaturu oborů, a navíc unikátní souběh s veletrhem nábytku FOR INTERIOR.

HLAVNÍ OBORY VELETRHU FOR ARCH
● stavební prvky a materiály ● dřevostavby ● vytápění ● elektro a zabezpečení ● bazény, sauny & spa

BUĎTE JIŽ „OPRAVDU VIDĚT“ A OBJEDNEJTE SI VČAS SVÉ ATRAKTIVNÍ MÍSTO NA
VELETRHU!

JEŠTĚ SE NEZNÁME?

UŽ U NÁS MÁTE "SVÉ MÍSTO"?

Využijte nezávazné poptávky k účasti na
veletrhu.

Využijte zvýhodněných cen a přihlaste se již
nyní!

>> POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ <<

>> PŘIHLÁŠKA NA VELETRH <<

V případě dotazů či konkrétní cenové kalkulace kontaktujte svého manažera z oboru.
Více informací o veletrhu najdete na www.forarch.cz.
Těšíme se na viděnou při veletrhu FOR ARCH!
Za celý obchodní tým
Kateřina Maštalířová
ředitelka OT stavebnictví

M: +420 606 040 871
mastalirova@abf.cz
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CO PODLÉHÁ SANKCÍM VÝVOZU DO RUSKA?
Veškeré informace ohledně sankčního režimu na webových
stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/rozsireni-sankcniho-rezimu-vuci-rusku--266107/
Konkrétně
v odkazu
https://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce/aktualne-osankcich.html v příloze „Nařízení Rady (EU) 2022/427“ je NAŘÍZENÍ
RADY (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině.
Dle čl. 3, 1. „Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat,
převádět nebo vyvážet zboží nebo technologie uvedené na seznamu
v příloze II bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, či nikoli, jakékoli
fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku, včetně jeho
výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu, nebo pro použití
v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu.“
V příloze II je uveden seznam výrobků, na které se vztahují
sankce. Kódy nomenklatury pro textilní výrobky – viz „PŘÍLOHA XVIII
SEZNAM LUXUSNÍHO ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 3h“:


bod 8 - Kabáty a pláště nebo jiné oděvy, oděvní doplňky a obuv (bez
ohledu na použitý materiál)



bod 9 - Koberce a tapiserie, též ručně vyrobené



bod 21 - Výrobky a potřeby pro sport, včetně lyžování, golfu, potápění
a vodních sportů
Informace MPO jsou pravidelně aktualizovány.

V případě dalších dotazů na oblast celní lze využít infolinku
Generálního ředitelství cel, což je Poradenské a informační centrum
Celní správy ČR, které zvládá širokou škálu dotazů z oblastí kompetencí
Celní správy ČR.
Tel: 261 331 919, e-mail: informace@cs.mfcr.cz
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MPO: AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S INVAZÍ
RUSKA NA UKRAJINU
Invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu v noci z 23. na 24. února
2022 dramaticky zhoršila bezpečnostní situaci ve východní Evropě.
Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších informací, které se vztahují ke
krizové situaci.

www.businessinfo.cz

JOBS4UA.CZ

– TRŽIŠTĚ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO
ZAMĚSTNANCE Z UKRAJINY

Tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance z Ukrajiny. Nabídky od
státem prověřených zaměstnavatelů z celé České republiky.
Stránka je navržená pro ověřené nabídky zaměstnání a férové podmínky
pro zaměstnance z Ukrajiny.
Přidat i svoji nabídku můžete na www.jobs4ua.cz
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MPO: VÝZVA MPO PODPOŘÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY.
ALOKACE JE 4 MILIARDY KORUN
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu fotovoltaických
systémů z Národního plánu obnovy. Výzva má přispět ke zvýšení energetické
soběstačnosti firem a úspoře provozních nákladů.
Cílem je rozvoj fotovoltaických systémů s možností akumulace a související náhrada
fosilních zdrojů energie.
„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů,
kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši
energetickou závislost na Rusku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Plánovaná alokace této výzvy ve výši čtyř miliard korun je rozdělena na dvě aktivity. Na
aktivitu A, kde žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu, jsou připraveny tři
miliardy korun. Jedna miliarda korun pak podpoří aktivitu B, kde má žadatel v nájmu pouze
část nemovitosti (např. střechy).
Podpora všech firem bez ohledu na velikost
„V souladu s tím, co říkám od svého nástupu do funkce, je prioritou této výzvy co nejvíce
podpořit zejména malé a střední podniky z aktivity A. V případě nevyčerpání alokace pro
malé a střední podniky je ale možné finanční prostředky realokovat i pro větší
podniky,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Zmíněná výzva je průběžná a nesoutěžní. Příjem žádostí spustí MPO 22. března a podávat
je bude možné až do 30. června 2022. Výzva je otevřena pro všechny podniky, MPO tak
podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké.
Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu je 35 procent a na akumulaci 50 procent
(v případě Prahy 45 %) pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových
způsobilých výdajů (CZV) projektu.
Maximální výše výdajů je stanovena na základě max. měrných cen systémů FVE
a akumulace. Reálná výše bude v případě dosažení nižších, než maximálních CZV,
stanovena dle dosažených výdajů. Projekty jsou omezeny velikostí 1 MWp (včetně)
instalovaného výkonu FVE a velikostí akumulace v kWh maximálně do výše instalovaného
výkonu FVE v kWp.
Na základě diskuze s Evropskou komisí MPO upozorňuje na zásadní změny ve výzvě oproti
avízu:


Při stanovení výsledných výdajů budou v případě dosažení nižších než maximálních CZV
vypočtených na základě měrných jednotkových nákladů dle textu výzvy, vstupovat do
výpočtu výše podpory nižší, skutečně dosažené náklady.



V případě výběru dodavatele, u kterého existuje riziko potenciálního střetu zájmů (bod 10
výzvy), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace. Zároveň
žadatel předloží další dvě cenové nabídky na shodné parametry instalace od subjektů,
vůči kterým není ve střetu zájmů. Poskytovatel akceptuje způsobilé výdaje ve výši
odpovídající nejnižší z předložených cenových nabídek.



Současně MPO upozorňuje na drobnou úpravu interpolačních křivek měrných
způsobilých nákladů oproti draftu výzvy.
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ČOKA

ON-LINE

SEMINÁŘ:

ZÁSADY

UDRŽITELNOSTI

OBUVNICKÉ VÝROBY, 5.4.2022
Vážení členové ČOKA,
pouze pro Vás jako pro naše členské firmy jsme připravili v rámci
projektu „Rozvoj obuvnického klastru“ on-line seminář „Zásady
udržitelnosti obuvnické výroby“.
Přednášejícím bude ing. Michal Špaček – světově uznávaný
obuvnický expert (životopis). Termín školení je dán dle časových
možností ing. Špačka při jeho pobytu v ČR.
Pevně věřím, že Vy osobně nebo i další pracovníci, kteří mají u vás
ve firmě na starosti výrobu, se k našemu školení připojíte!!!
Seminář proběhne dne 5. 4. 2002 (úterý) v době od 9.00 do
13.00 hod. On-line připojení na platformě Teams bude možné od
8.50 hod.
Po členy ČOKA je seminář opět ZDARMA – stačí jen, abyste
nám zaslali jména a e-maily, na které máme zaslat link pro připojení se
ke školení. Podrobný program školení naleznete v příloze.
Již nyní nám můžete poslat i dotazy na téma „udržitelnosti“, na
které Vám může ing. Špaček v závěrečném bloku odpovědět.
PhDr. Vlasta Mayerová, ředitelka
Česká obuvnická a kožedělná asociace
Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín
Tel./fax: +420 577 525 230
Mob.: +420 724 613 910
E-mail: coka@coka.cz
www.coka.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.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍM K PODPOŘE ČLENŮ ATOK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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

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.

