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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
mluvit o tom, že každá krize se může proměnit v příležitost, je
v současnosti floskule. Schová se za ní kde co. V případě našeho odvětví, které
v posledních sto letech prošlo hlubokými poklesy i vzestupy, se nyní takovému
příměru nemůžeme vyhnout. Strmě rostou všechny vstupy, jako jsou energie,
doprava, balící materiál, suroviny i náklady na zaměstnance. Přesto se u nás
textilnímu průmyslu může dařit a daří. Tedy v případě, že nabízí výrobky
s přidanou hodnotou. Díky novým technologiím i obrovské tradici výzkumu,
umíme v České republice vyrobit a zušlechtit textilie, které jsou vhodné pro
mnoho perspektivních odvětví. Současné textilní výrobky totiž umí nabídnout
vlastnosti, jež byly dříve hájemstvím jiných materiálů. Můžou být nehořlavé,
neprůrazné, výborně izolují, tlumí hluk, vážou vodu či umí ničit bakterie a viry.
Zásadní pro současnost i budoucnost je, že textilie jsou velmi často recyklované
a recyklovatelné. Textilní průmysl tak může být lídrem a inspirací při zavádění
bezodpadové ekonomiky. Právě v textilkách se totiž už dnes daří naplňovat
poslání oběhového hospodářství. Jaké? Zbrzdit či zastavit systém, ve kterém
vzniká velké množství odpadů, a ty vrátit zpět do výroby. Počítá s tím ostatně
i nově představená Strategie pro textilní průmysl Evropské unie. Ta se zaměřuje
na posílení průmyslové konkurenceschopnosti v textilním odvětví právě s pomocí
zaměření na cirkulární ekonomiku a inovace. V Bruselu tak představili nový
udržitelný produktový rámec, který budou prostřednictvím strategie maximálně
podporovat. Dokument stručně shrnují tyto body:
 podpora vývoje a výroby textilních výrobků, které budou součástí
oběhové ekonomiky
 vyřešení odběru textilií jako druhotných surovin
 pomoc při omezení přítomnosti nebezpečných chemikálií ve výrobcích
 přinést textilním podnikům nové příležitosti, díky kterým pro ně bude
výhodné vyrábět udržitelné textilie
S uvedením rámce do praxe se zvýší hodnota textilních výrobků – budou
vnímány jako cenný materiál, který má před sebou více životů. Těší mne, že
k tomu můžeme přispět i my v ATOKu v rámci Platformy pro cirkulární
ekonomiku. Stejně tak, nám v přístupu k evropským zdrojům i know-how pomůže
členství v organizace EURATEX. Jsem proto přesvědčen, že textilní průmysl
V Česku bude nositelem inovací, tak jako tomu bylo za průmyslové revoluce
a později. Těší mě, že u toho budeme společně.
Ing. Robert Šimek
generální ředitel RETEX a.s,
člen Správního výboru ATOK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

TEXPROCESS 2022
Textilními technologiemi, trendy a inovacemi ožije Frankfurt nad Mohanem
Přední mezinárodní veletrh pro zpracování textilu a pružných materiálů Texprocess se vrátí
na výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem po třech letech ve dnech 21. až 24. června
2022! Spolu s ním se návštěvníkům představí také veletrh technický a netkaných textilií
Techtextil a Heimtextil, který se zaměřuje na bytový textil. Více než tisíc přihlášených
zahraničních vystavovatelů slibuje širokou škálu novinek ve výrobě i využití. Po tříleté
přestávce se vystavovatelé i návštěvníci mohou těšit na možnost osobního setkání.
Veletrhy Techtextil a Texprocess nabízejí bohatý doprovodný program a návštěvníci by si
neměli nechat ujít novou mezinárodní startupovou zónu, Denim Future Factory, walk-in fóra
ani předávání ocenění Innovation Awards se zaměřením na udržitelnost. Hlavním tématem
obou předních mezinárodních veletrhů jsou diskuse a přednášky na aktuální témata,
inovativní textilní novinky a udržitelné přístupy.
Téma udržitelnosti je na veletrzích Techtextil a Texprocess hodně vidět zejména díky
platformám Sustainability@Techtextil a Sustainability@Texprocess. Na obou veletrzích
budou odborníci vyhledávat vystavovatele s udržitelnou nabídkou, na veletrhu Texprocess se
představí vystavovatelé s novými technologiemi střihu, procesy barvení šetřícími vodu
a dalšími futuristickými zpracovatelskými technologiemi. O udržitelných zpracovatelských
technologiích a textilních inovacích budou zástupci inovativních firem v textilním průmyslu
diskutovat i na "walk-in" konferencích – Techtextil Forum a Texprocess Forum – na obou
veletrzích. Na Techtextil a Texprocess Innovation Award bude udržitelnosti věnována také
samostatná kategorie.
Návštěvníci letošního ročníku veletrhu Texprocess se mohou těšit na Denim Future
Factory, jeden z taháků veletrhu. Výroba denimu je nejrychleji rostoucím segmentem
v textilním a módním průmyslu a v poslední době se výrazně rozvíjí. Speciální výstava v hale
8.0 na tento vývoj navazuje a představuje inovace ve výrobě a zpracování v celém řetězci
textilních procesů a zaměřuje se na udržitelné přístupy ve výrobě džínoviny. Návštěvníci si
budou moci vyzkoušet nové postupy v každém kroku výroby – od návrhu, střihu, šití, pletení
a vyšívání až po dokončovací práce, IT a logistiku.
Vstupenky platné na všechny tři veletrhy pořídíte na www.visitortickets.messefrankfurt.com.
Více informací o veletrhu najdete na www.texprocess.messefrankfurt.com.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

POZVÁNKA NA 62. VALNOU HROMADU ATOK
Po zvánka
Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
v souladu se Stanovami ATOK s v o l á v á m jednání 62. Valné hromady ATOK,
které se uskuteční
23.-24. 5. 2022 v Konferenčních prostorách společnosti VEBA v Broumově

Pro g ra m
Neveřejná část 23. 5. 2022 od 13:00 h (prezence účastníků 12:30–13:00 h)
Udělení ocenění Osobnost roku 2021 časopisu Svět textilu a obuvi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení jednacího řádu
Volba komisí (návrhová, mandátová)
Výsledky hospodaření za rok 2021 a zpřesněný rozpočet na rok 2022
Zpráva Dozorčí rady
Všeobecná diskuse – příspěvky členů ATOK
Informace a mandát pro kolektivní vyjednávání na rok 2023
Změny v členské základně
Návrh úpravy stanov ATOK
Zpráva návrhové komise, návrh usnesení
Schválení usnesení
Závěrečná diskuze, závěr

Veřejná část

23. 5. 2022 od 15:00 h

1. Konference k výsledkům a závěrům projektu „Společným postupem sociálních
partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“
2. Prohlídka Kláštera Broumov

Veřejná část

24. 5. 2022 od 9:00 h

3. Veřejné jednání Platformy ATOK pro cirkulární ekonomiku
4. Workshop k aktuálním tématům, která se dotýkají TOP a jsou řešena
na celospolečenské úrovni
5. Workshop k aktuálnímu stavu krajských sektorových dohod
Upozorňujeme na čl. III, odst. 1.2 Stanov ATOK, kdy hlasovací právo, určené dle čl. II, odst.
3.3 Stanov ATOK, nenáleží členovi Asociace, který nemá uhrazeny veškeré závazky vůči
Asociaci.
Ing. Otakar Petráček v. r.
prezident ATOK

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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 co nejdříve
na simin@atok.cz

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ŽÁDOST O ÚDAJE PRO ŽEBŘÍČEK NEJVĚTŠÍCH TO FIREM ZA ROK 2021

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 2021 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/zw6B2yw7Sz9wMDLq8
Kontaktní osoba dotazy je pan Jiří Simín (simin@atok.cz, 737 738 645).
Děkujeme za Vaši vstřícnost při poskytování údajů pro sestavení žebříčku.
Poslední ŽEBŘÍČEK za rok 2020 k nahlédnutí

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

KONFERENCE TEXWASTE A WORKSHOP: POVINNÝ SBĚR TEXTILNÍHO ODPADU
OD LEDNA 2025 – HROZBA NEBO KROK K TRVALE UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

Konference TEXWASTE, která se uskuteční dne 5. 5. 2022 V Hradci Králové a kterou pořádá ČTPT
společně s CIRI, CLUTEX a ATOK.
Byť hlavním tématem konference a následného workshopu je problematika separovaného sběru
textilních odpadů po 1. 1. 2025, dopad konference by měl být daleko širší:


úskalí a problémy v připravenosti textiláků a krajů na povinný sběr textilních odpadů



zkušenosti ze stávajícího systému sběru textilních odpadů



možnosti recyklačních kapacit v ČR, definovat chybějící technologie



jaké technické a technologické možnosti efektivní recyklace v Evropě vznikají a zda by se
daly využít v ČR



tlak na využívání recyklátů v nových textilních výrobcích (i v oblasti technických textilií)



jak se firmy a sdružení připravují na povinný sběr textilních odpadů a využívání recyklátu
v nových výrobcích…
V následném workshopu proběhne řízená diskuse nad problémy uvedených během konference
a hledání cest, jak by se tyto problémy daly řešit.
Akce je určena nejenom pro oděvní a textilní podniky (i pro výrobce technických textilií), ale i pro firmy
zabývající se recyklací textilu, velkoobchody s textilem, zástupce krajů, firmy již nyní realizující sběr
textilních odpadů…
Hlavním cílem celé akce je vyvolat diskusi mezi aktéry z výše uvedených oblastí a společně hledat
možná řešení.
Účast na akci je zdarma. Kapacita sálu je omezená, proto by bylo dobré se registrovat co
nejdříve na konference@ctpt.cz (do e-mailu uveďte Vaši firmu a jména s e-maily účastníků).
Miloš Beran, ČTPT - Česká technologická platforma pro textil, z.s., 724 511 362, beran@ctpt.cz

POZVÁNKA S PROGRAMEM A INFORMACEMI

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

GREENDEAL – PŘEHLED DOKUMENTŮ V CLOUDOVÉM PROSTŘEDÍ MS ONEDRIVE
Jednání Platformy ATOK pro cirkulární ekonomiku
1992-06-04--UN_Framework_Convention_on_Climate_Change.pdf
1997-12-11--Kyoto_Protocol.pdf
1998-06-25--Aarhuska_umluva.pdf
2000-02-17--COMMISSION_DECISION_European_pollutant_emission_register_(EPER).pdf
2001-22-05--Stockholmska_umluva.pdf
2011-03-29--Protocol_on_Pollutant_Release_and_Transfer_Registers_(PRTR).pdf
2016-04-22--Paris_Agreement.pdf
2018-05-30--Smernice_EP_o_odpadech.pdf
2019-11-25--Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material--Market-Report_2019.pdf
2019-12-11--Zelena_dohoda_pro_Evropu_(EGD).pdf
2020-03-11--Novy_akcni_plan_pro_obehove_hospodarstvi.pdf
2020-03-11--Novy_akcni_plan_pro_obehove_hospodarstvi-PRILOHA.pdf
2020-04-01--Basel_Convention-Revised_2019.pdf
2020-08-01--Rotterdam_Convention-Revised_2019.pdf
2021-01-05--EU_strategy_for_textiles--ROADMAP.pdf
2021-06-10--Perspectives_for_EU_textiles.pdf
2021-09-10--EURATEX-Vision-on-EU-Textile-Strategy.pdf
2021-10-02--EURATEX-Background-Information-of-WG-Circular-Economy.pdf
2021-10-04--Stanovisko-KZPS-k-Zelene-dohode-pro-Evropu--balicku-FIT-for-55.pdf
2021-11-14--Strategicky-ramec-cirkularni-ekonomiky-CR-2040.pdf
2021-11-26--Nove-strategicke-aktivity-ATOK-k-projednani.pdf
2021-11-30--Publikace-EK-00--Informace-od-MPO.pdf
2021-11-30--Publikace-EK-01--Study-of-textile-fibres-recycling.pdf
2021-11-30--Publikace-EK-02--Data-EU-textile-ecosystem-and-its-competitiveness.pdf
2021-12-02--Vyhodnoceni-dotazniku-Materialove-slozeni-produkce-v-TOP.pdf
2022-03-30--A--Strategie-EU-pro-udrzitelne-a-cirkularni-textilie.pdf
2022-03-30--B--priloha--Strategie-EU-pro-udrzitelne-a-cirkularni-textilie.pdf
2022-03-30--EcoDesign-Regulation-(draft).pdf
2022-03-30--EURATEX-welcomes-EU’s-ambition-for-a-sustainable-and-competitive-industry.pdf
2022-04-11--EC-presentaion---Suistainable-and-Circular-Textiles.pdf
odkazy.docx

www.atok.cz/161--pro-cleny.htm

EURATEX – PŘEHLED DOKUMENTŮ V CLOUDOVÉM PROSTŘEDÍ MS ONEDRIVE
2020-06-15--Facts-Key-Figures-2020-LQ.pdf
2020-06-19--Activity-Update-LQ.pdf
2021-09-21--Visionon-EU-Textile-Strategy.pdf
2021-12-31--Who-is-Who.pdf
2022-01-31--High-energy-costs-undermine-crucial-transformation-of-the-TC-industry.pdf
2022-02-22--European-textile-industry-needs-to-grow-its-role-on-global-markets.pdf
2022-03-02--EURATEX-asks-the-EU-to-control-the-rise-in-oil-and-gas-prices.pdf

www.atok.cz/161--pro-cleny.htm
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WTIN: GLOBAL DIGITAL TEXTILE CONFERENCE 2022

ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ČLENSKÁ FIRMA HLEDÁ STROJE NEBO MOŽNOST JEJICH VYUŽITÍ
Hľadáme, kto by mal na predaj alebo možnosti využitia vpichovacieho
ihlového stroja, máme požiadavku na výrobu netkanej textílie z vlny.
A tiež hľadáme ručné žakárové stavy spoločne s vytľkačkou.
Daniela Danielis, owner wnoozow
+420 775 970 191, hello@wnoozow.com
Instagram, Facebook

EVROPSKÁ KOMISE 30. BŘEZNA VYDALA „STRATEGII EU
PRO UDRŽITELNÉ A CIRKULÁRNÍ TEXTILIE“
„EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles“

ČESKY + příloha

ANGLICKY + příloha
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MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VÝSTAVA TANZANIA TRADE SHOW 28 – 2 JULY, 2022

We invite you to participate at 46th Tanzania Trade Intl Fair 2022, International Trade
Exhibition, the region's largest showcase of foreign products, equipment & machinery. The
event will take place in Dar es Salaam from 28th June – 2nd July, 2022. It is a great
opportunity to expand your business across Africa and the world.
46th Tanzania Trade Intl Fair 2022
28 June – 2nd July 2022
Saba Saba Trade Fair, Dar Es SalaamShow
10:30 AM to 6:30 PM Daily
The booth will include one table, two chairs, one electrical socket, two spot lights & fascia
with company board.

www.brightexh.com/Tanzania
For More Details please contact us on info@brightexh.com
or call/watsapp +971 50 8721510.

ABF, A.S.: NABÍDKA SPOLEČNÉHO STÁNKU NA VELETRHU OUTDOOR BY ISPO
V MNICHOVĚ 12.-14.6.2022
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
společnost ABF, a.s., která bude realizovat
český stánek na veletrhu Outdoor by ISPO ve
dnech 12. - 14. 6. 2022 v Mnichově nabízí
realizaci společného stánku českých firem.
Veletrh Outdoor by ISPO je největší evropskou outdoorovou výstavou zaměřenou na
horolezectví, bouldering, turistiku, kempování, vodní sporty, horskou cyklistiku, jógu atd.
Akce je součástí projektu NOVUMM v gesci CzechTrade na návrh ATOK. Informace
o akci, spolu s předběžnou cenovou kalkulací a podmínkami účasti jsou v příloze.
V případě zájmu o účast ve společném stánku kontaktujte Ing. Milana Kuchtu,
vedoucího zahraničního obchodu ABF, a.s., 225 291 129, 724 137 914, kuchta@abf.cz.
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OETI: ZMĚNA KONTAKTNÍ OSOBY PRO ČR
Vážení čitatelia,
radi by sme Vás informovali, o zmene zastúpenia inštitútu OETI – Institut fuer
Oekologie, Technik und Innovation GmbH Vienna, pre Českú republiku.
Od Apríla 2022 sa Ing. Dana RÁSTOČNÁ-ILLOVÁ, PhD. stala COUNTRY
MANAGER OETI CZECHIA, so sídlom Těšnov 5, 110 00 Praha.
Ing. Dana RÁSTOČNÁ-ILLOVÁ, PhD. má ukončené vysokoškolské vzdelanie
v odbore Chemická technológia vlákien a textilu na Chemicko-technologickej fakulte
STU v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila na Ústave polymérnych materiálov
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v odbore Technológia
makromolekulových látok. Viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti skúšobníctva
a certifikácie a zároveň v oblasti výskumu inovovaných progresívnych technológií
zameraných na funkcionalizáciu textilných materiálov. Má skúsenosti z riešenia
výskumných projektov a zároveň je autorkou, resp. spoluautorkou publikácií
v karentovaných CC časopisoch a publikácií v CA časopisoch.
Princípom skúšania a certifikácie medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX® so sídlom
v Zürichu sa venuje približne 14 rokov.

Ing. Dana Rástočná Illová, PhD.
COUNTRY MANAGER OETI CZECHIA
dana.rastocna-illova@oeti.biz
+421 910 540 650
www.oeti.at
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BVV: PERSONÁLNÍ ZMĚNA VEDENÍ VELETRHU STYL A KABO
Vážení vystavovatelé,
dnes je poslední den mého působení ve společnosti Veletrhy Brno.
Odcházím z firmy, která byla po dobu 30 let mým druhým domovem a částečně
i rodinou.
Většinu svého profesního života jsem strávila s Vámi – vystavovateli STYL a KABO,
a to dlouhých 18 let, kdy jsem v roce 2004 převzala kormidlo po mé předchůdkyni
paní Dagmar Telecké.
Byly to roky krásné, inspirativní, kreativní, někdy i samozřejmě náročné (a i to
patří ke každé práci), a to nejen díky mému týmu, ale i díky Vám – vystavovatelům.
Nikdy na tuto dobu nezapomenu a jsem vděčná, že jsem mohla být v zákulisí příprav
tak krásných veletrhů.
Přeji Vám všem do dalších let hodně pracovních úspěchů, hodně klientů
a zájem o Vaše produkty a služby.
A pevně věřím, že veletrhům STYL a KABO zůstanete i nadále věrní a loajální.
Můj tým bude pokračovat ve spolupráci s Vámi i nadále, jen již pod novým
vedením – kormidlo od 1. 5. 2022 přebírá můj kolega pan Martin Škarka
(mskarka@bvv.cz) a pevně věřím, že i pod jeho vedením budou veletrhy STYL
a KABO místem, kam budete jezdit rádi a které Vám budou přínosem.
Děkuji Vám za spolupráci (i když to zní trochu jako klišé, je to míněno
upřímně), veletrhy STYL a KABO byla moje "srdcovka".
Srdečně,
Gabriela Císařová
Ing. Gabriela Císařová, ředitelka projektů STYL-KABO, OPTA, PPM BRNO
Veletrhy Brno, a.s. – www.bvv.cz ||| styl@bvv.cz, kabo@bvv.cz
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MPO: PROGRAMY PRO MSP „VYNUCENÁ
A „STANDARDNÍ ZÁRUKA“

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ“

MPO ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) připravilo
z programu Záruka 2015–2023 pro podnikatele ze zpracovatelského
průmyslu záruku ke komerčním úvěrům „Vynucená změna dodavatele
energií“ (viz https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-2015-az-2023/vynucenazmena-dodavatele-energie/). Tento produkt je určený pro ty malé a střední
podniky, kterým stávající dodavatelé energií přestali poskytovat svoje
služby (dodávky elektřiny nebo plynu) z důvodu náhlého ukončení své
činnosti, a byly tak případně nuceny odebírat po přechodnou dobu energie
od dodavatele poslední instance, a následně uzavřely smlouvy s novým
dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich došlo k nárůstu jednotkových
cen energií (záloh) o více než 100 % ve srovnání s jednotkovými cenami
(zálohami) původního dodavatele. Výše záruky představuje až 80 % jistiny
zaručovaného úvěru. Výše zaručovaného úvěru činí max. 2 mil. Kč.
Úvěrem lze uhradit provozní výdaje, zejména výdaje na energie (dodávky
elektřiny a plynu). Doba ručení je 2 roky, bez poplatků a ceny za poskytnutí
záruky. Příjem žádostí je od 17. 12. 2021 do 30. 11. 2023.
Další záruční program je Expanze – záruky, „Standardní záruka“ (viz
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/bezne-aktivity/).
Program
usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k investičním
a provozním úvěrům od komerčních bank a dalších úvěrujících institucí.
Záruku lze využít k úvěru, kterým lze financovat buď provozní výdaje (např.
mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury,
pořízení zásob a materiálu apod.) nebo projekt investičního charakteru.
Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny úvěru. Výše zaručovaného
úvěru je 4–40 mil. Kč. Doba ručení je poskytována až na 7 let, bez poplatků
a ceny za poskytnutí záruky. Pokud v projektu převažují nemovité věci, až
na 10 let. Datum ukončení příjmu žádostí je 30. 6. 2023.

www.MPO.cz
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MPO: VÝZVA PODPOŘÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 4 MILIARDAMI 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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MPO: NOVÉ ŽÁDOSTI O CELNÍ SUSPENZE A KVÓTY – MOŽNOST PODÁNÍ
NÁMITKY

V rámci pravidelných informací k systému autonomních celních suspenzí
a kvót (pozastavení dovozních cel) Vám zasíláme seznam nových žádostí a žádostí
o změnu již platných celních suspenzí. Platnost těchto opatření bude v případě jejich
schválení od ledna 2023.
V případě, že Vaše společnost vyrábí totožný výrobek/surovinu nebo blízký
substitut a schválením některé z žádostí by byla ohrožena konkurenceschopnost Vaší
firmy, lze vůči žádosti podat námitku, a to nejpozději do 13. června 2022. Námitku je
možné vznést také vůči již platné celní suspenzi – v tomto případě však nejpozději do
13. května 2021.
Pro uplatnění námitky, prosím, využijte přiložený formulář námitky a vyplněný ve
formátu MS Word ho zašlete na adresy hurych@mpo.cz,
j.sevcik@cs.mfcr.cz
a v.liskova@cs.mfcr.cz.
Námitka bude předána firmě, která je žadatelem o danou celní suspenzi.
Následovat by měla výměna technické/odborné dokumentace a rozhodnutí, zda daný
komponent nebo surovina vyhovuje žadateli po stránce kvality.
Více informací o systému celních suspenzí, včetně seznamů již platných
pozastavení a kvót, naleznete na webu MPO https://www.mpo.cz/cz/zahranicniobchod/spolecna-obchodni-politika-eu/pozastaveni-cel-na-suroviny-apolotovary/autonomni-celni-suspenze-a-celni-kvoty--10962/
V případě dotazů kontaktujte: Tomáš Hurych, Odbor obchodní politiky a mezinárodních
ekonomických organizací – T +420 224 852 975, hurych@mpo.cz

www.MPO.cz
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ODBORNÝ ČLÁNEK SPRINGER NATURE: TO WASTE OR NOT TO WASTE:
QUESTIONING POTENTIAL HEALTH RISKS OF MICRO- AND NANOPLASTICS
WITH A FOCUS ON THEIR INGESTION AND POTENTIAL CARCINOGENICITY
ABSTRACT: Micro- and nanoplastics (MNPs) are recognized as emerging
contaminants, especially in food, with unknown health significance. MNPs passing
through the gastrointestinal tract have been brought in context with disruption of the
gut microbiome. Several molecular mechanisms have been described to facilitate
tissue uptake of MNPs, which then are involved in local inflammatory and immune
responses. Furthermore, MNPs can act as potential transporters (“vectors”) of
contaminants and as chemosensitizers for toxic substances (“Trojan Horse effect”).
In this review, we summarize current multidisciplinary knowledge of ingested MNPs
and their potential adverse health effects. We discuss new insights into analytical and
molecular modeling tools to help us better understand the local deposition and
uptake of MNPs that might drive carcinogenic signaling. We present bioethical
insights to basically re-consider the “culture of consumerism.” Finally, we map out
prominent research questions in accordance with the Sustainable Development
Goals of the United Nations.
Published: 22 March 2022
ODKAZ NA ČLÁNEK

TZ HK ČR: PODNIKATELÉ

PŘEDPOKLÁDAJÍ, ŽE ZA MATERIÁL A ENERGIE LETOS

ZAPLATÍ O DESÍTKY PROCENT VÍCE NEŽ LONI.

NĚKTERÉ PODNIKY SNIŽUJÍ SVÉ MARŽE

Praha, 20. dubna 2022 – Ceny materiálů, meziproduktů a služeb včetně dopravy letos
podnikatelům nejčastěji podraží o desetinu až pětinu. K tomu vzrostou ceny energií
a pohonných hmot, nejčastěji do 50 %. V důsledku zdražování materiálů, energií a pohonných
hmot tak své výrobky a služby bude nuceno zdražit více než osm z deseti podnikatelů. Řada
podniků ale také sníží své marže. Podnikatelé se tak budou snažit růst cen alespoň částečně
absorbovat a spotřebitelskou inflaci tím tlumit. Vyplývá to ze šetření, v němž se Hospodářská
komora dotazovala svých členů na to, jaký vývoj cen očekávají.
Naprostá většina – celkem 94 % podnikatelů – uvedla, že v porovnání s loňským rokem jim
ceny vstupů, jako jsou materiály, meziprodukty a služby zásadní pro podnikání, bez energií a mezd,
letos vzrostou. Největší nárůsty cen očekávají podniky působící ve zpracovatelském průmyslu
a ve stavebnictví. Polovina firem počítá s nárůstem cen vstupů o 10 až 20 %, zhruba třetina
odhaduje meziroční nárůst cen vstupů o více než pětinu.
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Co se týká cen energetických vstupů včetně pohonných hmot, situace je ještě závažnější.
Téměř všichni respondenti (97 %) čekají meziroční nárůst cen. Neexistuje ani jediná firma, která
by předpokládala, že cena energií a pohonných hmot letos klesne. Polovina podnikatelů očekává
meziroční nárůst energetických vstupů vyšší než o 50 %.
Celá třetina respondentů ze zpracovatelského průmyslu uvedla, že ceny energetických
vstupů jim letos vzrostou o více než 100 %. Největší nárůsty cen hlásí zejména velké firmy.

Kvůli vysokým cenám energií a materiálů letos zvýší prodejní ceny svých produktů
a služeb více než 8 z 10 podniků (84 %). Ceny na stejné nebo dokonce na nižší úrovni než
v loňském roce se bude snažit udržet zbytek firem.
Rovná polovina firem uvádí, že jejich prodejní ceny letos vzrostou o více než desetinu.
Nejvyšší nárůsty cen se objeví především ve stavebnictví, významnou roli v tomto segmentu
ekonomiky hraje nedostatek materiálu, součástek i pracovní síly, což dále negativně ovlivňuje válečný
konflikt na Ukrajině. Dovoz základních surovin a zásadních meziproduktů vázne a zároveň
stavebnictví přichází o kvalifikované ukrajinské pracovníky, kteří opouštějí ČR, aby bojovali na frontě.
„Přestože se v podstatě všem podnikům zvýší ceny vstupů, a to velmi výrazně, nemalá část
respondentů přistoupí i ke snížení svých marží, týkat se to bude především menších firem. Růst cen
vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, tento přístup podnikatelů bude
dopady tohoto růstu na spotřebitele tlumit,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír
Dlouhý.
Podle Hospodářské komory se situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu
stává neudržitelnou jak pro domácnosti, tak pro podniky. Proto navrhla vládě kroky, jak domácnostem,
podnikům a obcím snížit cenu energií a zabránit i dramatickému růstu cen v následující topné sezoně.
Vláda by se podle Hospodářské komory měla soustředit i na dosud neuvažovaná řešení. Navrhuje
kupř. výjimky pro používání burzovních cen při prodeji energií, majetkový vstup ČR do
vznikajících LNG terminálů nebo vytvoření mechanismu k zajištění strategických zásob
zemního plynu. Vláda by měla zvážit i vlastní těžbu plynu z břidlic nebo prodloužení provozu
uhelných tepláren.
Do šetření Hospodářské komory realizovaného v druhé polovině března 2022 se zapojilo 398
zástupců všech hlavních odvětví ze všech krajů České republiky. Na anketu odpovídaly mikro,
malé, střední ale i velké podniky.
Miroslav Diro – Tiskový mluvčí Hospodářské komory České republiky
M: +420 724 613 088 • diro@komora.cz • www.komora.cz
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FESI: NOVINKY Z EVROPSKÉ FEDERACE PRŮMYSLU SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ – DUBEN 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).

FESI external newsletter no. 6 - April 2022









Salomon increases sustainable products for Spring/Summer 2022 range
EOG publishes new report on Single-Use Plastics Project
Adidas unveils its first hoodie made from wood fibres
VF Corp announces achievement of traceability mapping goal
French Presidency's conference on a Green and Sustainable Deal for Sport
FESI holds the first workshop of the LIFE Recycle Your Boots project
Publication of EU proposal on Corporate Sustainability Due Diligence
Public consultation on the unintentional release of microplastics

VELETRH DESTINATION AFRICA, NOVEMBER 2022, CAIRO, EGYPT
Destination Africa is an annual
international
pan-African
B2B
sourcing event for the textile
industries in Egypt. It brings
together the African Textile, Apparel
and Home Textiles manufactures in
ONE place with the international
buyers to strengthen the business
opportunities and trade activities on
a global level. The event consists of
a regional exhibition with African
countries pavilions.
Destination Africa has witnessed
an outstanding success with
a growth of 74% visitors since 2016,
resulting in an increase in the
exhibitors’ number, the exhibiting
space, and the number of local,
regional and international visitors.

www.destination-africa.org
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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

WEBOVÁ

APLIKACE

MOVAPP.CZ:

NÁSTROJ,

KTERÝ

S ODSTRAŇOVÁNÍM JAZYKOVÉ BARIÉRY MEZI UKRAJINCI A

POMŮŽE

ČECHY

Pod vlajkou Česko.Digital vznikla nová aplikace MOVAPP.CZ, na které spolupracují
expertní dobrovolníci z různých odvětví v čele s kapitánem Martinem Hassmanem.

Aplikace MOVAPP | Česko.Digital

S rostoucím počtem ukrajinsky mluvících spoluobčanů v České republice a jejich
začleňováním do běžného života vzniká potřeba překonání jazykové bariéry, a zde
nabízí svou pomoc movapp.cz. Několikatýdenní nepřetržitá práce týmu začíná být
ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

vidět a webová aplikace je více a více využívána a doporučována. Není to ale jediný
cíl. Již nyní se pracuje na mobilní aplikaci a na vytvoření verze pro Slovensko
a Polsko.
Lidé z Ukrajiny neustále přicházejí do České republiky, kde nacházejí azyl před
válkou. První, na co tito lidé obvykle narazí, je jazyková bariéra. Řada z nich mluví
jen svým rodným jazykem. I přes tuto překážku se snaží rychle adaptovat v novém
prostředí a integrovat do běžného života. To mj. znamená domluvit se v běžných
životních situacích, jako je nakupování, kontakt s učiteli, lékaři apod. Proto vznikla
a dál se rozvíjí webová aplikace movapp.cz, která má usnadnit dorozumívání nejen
Ukrajincům, ale i Čechům.
Základní informace k pomoci Ukrajincům v ČR v ukrajinštině
Potřebujete se rychle a jednoduše naučit základní slovíčka, základní komunikační
fráze, pomoci dětem pro snazší komunikaci ve škole i mimo ni, ať už jste Čech, nebo
Ukrajinec? Webová stránka obsahuje jak ukrajinskou, tak českou jazykovou verzi.
V současné chvíli je aplikace rozdělena do tří sekcí:
1. Slovíček obsahuje přes 700 frází rozčleněných do kategorií dle životních situací.
2. V sekci pro děti jsou obrázky a základní slovíčk s možností tisku, který slouží jako
omalovánky a pomůže zapamatování.
3. Díky sekci Abeceda se mohou Češi snáze učit ukrajinskou cyrilici a Ukrajinci zase
českou abecedu.
Všechny tři sekce obsahují zvukové nahrávky pro správnou výslovnost.

Celá webová aplikace je velmi jednoduchá a intuitivní. Movapp.cz však cílí nejen na
občany, ale dokáže pomoci i institucím, které s ukrajinsky mluvícími lidmi pracují.
Může se tak stát základním výukovým materiálem, který je zcela zdarma.
V současné chvíli pracuje rozrůstající se tým na rozšíření nástrojů k procvičování
a rozcestníku pro materiály k učení. Na cestě je mobilní aplikace a také verze pro
slovenský a polský jazyk.
„Dostáváme zprávy, jak Movapp pomáhá. Do jedné školky přišlo několik ukrajinských
dětí a paní učitelku zachránilo, že si na mobilu stránku otevřela a mohla se s dětmi
rychle sblížit. Další máme od Ukrajinců, kteří přišli nedávno do ČR, a od učitelů, kteří
učí Ukrajince češtinu. Ti všichni nám pomáhají Movapp dále zlepšovat,“ říká autor
aplikace MOVAPP Martin Hassman.
Zpráva ze dne 8. 4. 2022 převzatá z portálu BusinessInfo.cz,
který redakčně upravil tiskovou zprávu komunity Česko.digital.
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ČOKA: ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY PRO ČLENY ČOKA NA VELETRHU KABO II 2022
Vážení členové ČOKA,
jistě jste zaznamenali, že již nyní je možné se hlásit na veletrh KABO II 2022. Také pro
srpnový běh veletrhu KABO byly pro členy ČOKA sjednány zvýhodněné podmínky při
účasti na veletrhu.
•
•
•
•

•
•

Přednostní výběr umístění figury pro členské firmy ČOKA v pavilonu P v části
KABO
Garance stálé ceníkové ceny za pronájem plochy při přihlášení člena i po
uzávěrce přihlášek, tj. i po termínu uzávěrky 10. 6. 2022 budou platit ceny DO
termínu dle platného ceníku (od 11. 6. jsou ceny standardně o 10 % vyšší)
Členům ČOKA nebude účtována přirážka za tvar expozice (standardně ve výši
5 %)
Posunutí splatnosti faktur za přidělenou výstavní plochu: 75 % z celkové
fakturované částky je třeba uhradit nejpozději do zahájení montáže veletrhu, tj. do 17.
srpna 2022 a 25 % je třeba uhradit nejpozději do 16. 11. 2022. Podmínkou pro
poskytnutí této výhody je přihlášení na veletrh do termínu uzávěrky 10. 6. 2022
Zvýraznění členů ČOKA v tiskovině pro návštěvníky Mapa firem a značek –
v hodnotě 5 000 Kč
1 ks povolení Volného vjezdu pro každou členskou firmu zdarma – 1 volný vjezd
má standardně hodnotu 1 500 Kč

Viz také dopis od ing. Gabriely Císařové.
Pokud se chcete veletrhu KABO II 2022 účastnit,
doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

PhDr. Vlasta Mayerová, ředitelka
Česká obuvnická a kožedělná asociace – www.coka.cz
T: 577 525 230, M: 724 613 910, coka@coka.cz

BUSINESSINFO.CZ NOVÁ

FACEBOOKOVÁ SKUPINA PRO INDIVIDUÁLNÍ RADY,

NEBO ŘEŠENÍ PROBLÉMU S PODNIKÁNÍM OD ODBORNÍKŮ A ZDARMA

Portál BusinessInfo.cz s má od začátku roku novou facebookovou skupinu
Ověřené návody a rady pro podnikatele, která zdarma nabízí exkluzivní
poradenský obsah.
Cílem skupiny je vytvořit bezpečné diskuzní prostředí, kde bude v roli expertního
poradce nejen BusinessInfo.cz, ale zkušenosti si mohou její členové předávat navzájem
v rámci diskuse.

Připojte se do neveřejné FB skupiny a ptejte se našeho týmu
Zaručené informace z první ruky se budou týkat aktuálních témat i všeobecné
podnikatelské problematiky. K vybraným tématům budou zváni také odborníci, kteří
budou odpovídat na vaše dotazy.
Nemáme chatboty, ale poradí vám konkrétní lidé. Skupina je neveřejná, tudíž příspěvky
uvidí jen její členové.
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ITA: CORDIALLY INVITATION TO THE 5TH BIOTEXFUTURE FORUM - SHAPING THE
FUTURE OF THE BIO-BASED TEXTILE VALUE CHAIN
In the framework of the BMBF innovation space BIOTEXFUTURE we would
like to inform you that there are only 23 days left until the 5th BIOTEXFUTURE
Forum set to take place digitally over Zoom on May 18th,2022. (1-5 PM CEST)
The main topic of the upcoming BIOTEXFUTURE Forum will be “Shaping the
future of the bio-based textile value chain” with speakers joining us from the
Federal Ministry of Education and Research, European Commission, nova-Institute
and more. Expect interesting updates from projects of the innovation space, inspiring
keynotes, and a panel discussion.
If you want to know more about the upcoming event, take a look at the
attached preview or visit the online agenda HERE.
If you did not register yet, click HERE to sign up for the BIOTEXFUTURE
Forum free of charge.
BIOTEXFUTURE is an innovation space funded by Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) for a duration of 5 years. We are collaborating with
industrial and scientific partners who share our vision to convert the textile value
chain from petroleum- to bio-based and strive every day to create the change needed
in the industry.
Since November 2019, adidas is co-leading the program in collaboration with
the Institut für Textiltechnik and Institute of Sociology of the RWTH Aachen
University. The Institut für Textiltechnik is the core of the ITA Group International
Centre for Sustainable Textiles focussing on the holistic biotransformation of textile
technology. Their aim is to use biological principles for small-scale value-added
processes.
If you have any questions, please feel free to reach out to Sea-Hyun Lee.

ITA Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University
Otto-Blumenthal-Straße 1, 52074 Aachen, Germany
www.ita.rwth-aachen.de
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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 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.
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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

CO PODLÉHÁ SANKCÍM VÝVOZU DO RUSKA?
Veškeré informace ohledně sankčního režimu na webových stránkách www.mpo.cz.
Konkrétně v odkazu www.financnianalytickyurad.cz 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 – 261 331 919, informace@cs.mfcr.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
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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.

