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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
letní prázdniny jsou v plném proudu, řada z vás má za sebou zasloužený
odpočinek na dovolené, ostatní relaxace teprve čeká. Pro náš veletržní tým je letní
období měsícem příprav a finalizace našich tradičních veletrhů módy Styl a Kabo.
Snažíme se, jako každý rok, aby veletrhy přinesly i něco nového, inspirativního.
I když já osobně jsem ve funkci ředitele módních veletrhů jen krátce, věřím, že se nám to
s kolegy bude dařit. Rád bych tímto poděkoval mé předchůdkyni Gabriele Císařové,
která se jako ředitelka dlouhodobě podílela na úspěchu těchto veletržních stálic. Styl
a Kabo totiž přežily řadu krizí a jako jedny z mála se konaly i v období covidu a letos
vstupují již do svého 59. ročníku.
Jsme si vědomi, že předchozí dva roky znamenaly pro oděvní průmysl řadu změn
a většinu firem zasáhly výrazně ekonomicky či existenčně. Výrobci i prodejci si prošli
náročným obdobím a společně vstupujeme do budoucnosti ekonomicky složité
a nepředvídatelné. Zejména v této nejisté době oceňujeme kontinuální spolupráci
s pravidelnými účastníky. Pro firmy nové i ty s dlouhou veletržní historií jsme připraveni
ušít nabídku na míru, věnovat čas dojednání možností, které se na obou stranách nabízí
a maximalizovat benefit, který veletrh může firmě přinést.
Těší mě, že mezi vystavovateli evidujeme firmy, které vidí opět smysl v účasti na
veletrhu a tuto investici vnímají jako užitečnou pro jejich budoucí business. Tato
obnovená důvěra pro nás znamená mnohé. Za prvé podporuje motivaci celého týmu
odvést skvělou práci a přesvědčit navrátivší se firmy, že to byl dobrý krok. Za druhé je to
pro nás jednoznačný signál, že veletrhy mají v propagaci firem stále smysl. Za třetí si
uvědomujeme, že v uplynulých dvou letech musela řada firem překonat velké výzvy
a změnit způsob propagace a sebeprezentace, protože finanční škrty se obvykle promítly
nejdříve do marketingu. Firmy tak leckdy své pravidelné zastoupení na veletrzích rušily.
Nyní se pomalu vrací, a to nám dává naději, že posiluje víra ve smysluplnost veletrhů,
které nemusí sloužit pouze pro prezentaci firem, ale přináší účastníkům příležitost pro
vzdělávání se, relaxaci a networking.
Tak jak jsem již nastínil, veletrh vnímám jako zdroj inspirace, informací
a příležitost pro setkání odborníků. V tomto duchu jsme pro vás připravili ve spolupráci
s renomovanými vizážisty a stylisty několik velmi zajímavých workshopů. Pro
návštěvníky připravujeme odpočinkové chill zóny, chutné občerstvení a příjemné zázemí
pro obchodní setkání. Chceme zkrátka všem pobyt na brněnském výstavišti ve dnech
20-22. srpna co nejvíce zpříjemnit.
Závěrem bych Vás rád pozval i na Mezinárodní textilní výstavu PPM QUILT
SHOW BRNO, která je nově zařazena do našeho portfolia. Jde o největší přehlídku
kombinovaných textilních technik nejen u nás, ale i ve střední a východní Evropě.
V dubnu 2023 proběhne v Brně již 15. ročník. Výstavy se pravidelně účastní přední
autoři a autorky uměleckého nástěnného quiltu. Věřím, že může řadu členů ATOK také
zaujmout.
Moc rád se s Vámi na našich akcích osobně setkám.
Váš Martin Škarka, Veletrhy Brno a.s.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU ATOK DNE 15.7.2022
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

BLÍŽÍ SE SRPNOVÉ VELETRHY STYL A KABO BRNO 20.-22.8.2022

Stánek ATOK: Pavilon P přízemí / C004

bvv.cz/styl-kabo
ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ČOKA: POZVÁNKA NA VELETRH KABO A NA SYMPOZIUM "ZDRAVÁ NOHA A ZDRAVÁ OBUV"
Vážení členové ČOKA,
chceme vás pozvat na veletrh KABO II 2022, který se bude konat na brněnském výstavišti
v termínu 20.-22.8.2022.
Naše asociace připravila společně s a.s. Veletrhy Brno, Nadací Jana Pivečky a Českou podiatrickou
společností rovněž zajímavý doprovodný program.
21.8.2022 – 10.00-10.30 hod. – přehlídkové molo pav. P
Předávání ocenění výhercům soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky 2022
21.8.2022– 10.00 -13.030 hod. – pavilon P, přednáškový sál P1
III. Mezinárodní podiatrické sympozium „Zdravá noha – zdravá obuv“ - podrobný program
sympozia
22.8.2022 – 10.00 – 11.00 hod. – přehlídkové molo pav. P
Přednáška "Nejnovější změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku z pohledu
reklamačního řízení"- přednáší pan Zdeněk Krul
Po celou dobu veletrhů Styl a Kabo budou ke shlédnutí rovněž vitríny s pracemi studentů ze
soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky, postery a plakáty kolekcí obuvi a kožené galanterie vytvořené
studenty odborných škol.
Naše asociace bude mít stánek B 025 v pavilonu P a jste na něm vítáni v po celou dobu veletrhů Styl
a Kabo.

PhDr. Vlasta Mayerová, ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace
Tel.: 577 525 230 | Mob.: 724 613 910 | coka@coka.cz | www.coka.cz

VYŠLA STATISTICKÁ ROČENKA TO
ATOK, CLUTEX A ČTPT

PRŮMYSLU S KATALOGEM FIREM

ATOK, CLUTEX a ČTPT v tomto
roce opět vydali Ročenku
s katalogem českého textilního
a oděvního průmyslu
(TOP) v angličtině, a to jak
v tištěné, tak elektronické
podobě, jako materiál určený pro
propagaci v zahraniční.
Ročenka s katalogem jsou
k dispozici firmám a k propagaci
na veletrzích a výstavách i pro
další zahraniční propagační
aktivity.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

EURATEX ECONOMIC UPDATE: T&C INDUSTRY EVOLUTION DURING
THE FIRST QUARTER OF 2022 AND SHORT-TERM PROSPECTS

Economic
Update
1Q 2022

MZV: MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2022/2023
Po dvou vydáních Mapy strategických
příležitostí, která reagovala na
proměnu
poptávky
ve
světě
v důsledku
pandemie
covid-19,
přichází Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky s Mapou
globálních
oborových
příležitostí
2022/2023.
Tato, v pořadí již šestá verze
publikace, má za cíl zprostředkovat
českým podnikatelům poptávkové
signály ze zahraničí. Dále také
příležitosti vyplývající z proměn ve
světové
ekonomice,
strategické
projekty, které vycházejí z národních
investičních a podpůrných strategií,
a v neposlední řadě rovněž investiční
příležitosti pro české firmy.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

SPONSORSHIP PORTO CONVENTION: SUSTAINABILITY MEETS
COMPETITIVENESS, OCT 13 - 14, 2022
Dear Members of the Board,
We are actively working with our Portuguese member ATP
to prepare an interesting and pleasant convention, on 13-14
October in Porto. As you know, the overall focus will be how
to reconcile competitiveness and sustainability, in the
context of the new EU Textile Strategy. Some initial details
are available on www.portoconvention.eu (more info will be
uploaded early September).
To make the event successful, we need inspiring speakers
but we also need financial resources. That is why we
developed a sponsorship package, giving you the
opportunity to support the event and, more broadly, support
EURATEX’ efforts in promoting the European textiles and
clothing industry.
Attached you will find more details on the different
possibilities; please have a look. Cristina Gatti
(cristina.gatti@euraex.eu) is available to discuss this further,
at your convenience.

Many thanks, and kind regards,
Dirk VANTYGHEM
Director General

INTERNATIONAL SMART TEXTILES CONFERENCE: REGISTRATION DEADLINE ON 19 AUGUST
How do R&D approaches become
intelligent textile-based products?
From September 21 - 23, 2022, experts will
present new technological developments of
smart textiles and concepts for the
successful path to series production at
inmotion 2022. The conference will focus on
solution approaches
for
automotive,
aeronautics
and
personal protective
equipment. » Registration form
Lectures - Discussions - Practical
Workshops - Exhibition
InMotion2022 will take place at the
congress centrum weimarhalle in Weimar.
Day 1 and 2 are available for lectures and
discussions from science and practice,
presenting approaches to solutions for
marketable products. On day 3, you can
design smart solutions to touch in practiceoriented workshops. Accompanying this,
you can also exhibit your own innovations
and participate in matchmaking. The special
feature is that the matchmaking platform is
already opened at TechTextil and you can
initiate contacts on a long-term basis.
program_inmotion2022.pdf
Face-to-face and online
You can follow the scientific program on September 21 and 22 on site or via livestream. However, the workshops on
September 23 and the relaxed discussions during the breaks, the tour of the exhibition or the come-together in the
evening can only be experienced live. In addition, the cultural city of Weimar is definitely worth a trip. For a first
impression, we organize a cultural social program for you with a guided city walk and a guided tour through the
Bauhaus Museum, which will open in 2019.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

OSLAVY 30 LET TZÚ
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

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
2022-01-31--Plan-odpadoveho-hospodarstvi-2015–2024-vyhled-2035.pdf
2022-03-30--A--CS--Strategie-EU-pro-udrzitelne-a-cirkularni-textilie.pdf
2022-03-30--A--EN--Strategie-EU-pro-udrzitelne-a-cirkularni-textilie.pdf
2022-03-30--B--CS--priloha--Strategie-EU-pro-udrzitelne-a-cirkularni-textilie.pdf
2022-03-30--B--EN--priloha--Strategie-EU-pro-udrzitelne-a-cirkularni-textilie.pdf
2022-03-30--CS--EcoDesign-Regulation-(draft).pdf
2022-03-30--CS--EcoDesign-Regulation-(draft)--annex.pdf
2022-03-30--EN--EcoDesign-Regulation-(draft).pdf
2022-03-30--EN--EcoDesign-Regulation-(draft)--annex.pdf
2022-03-30--EURATEX-welcomes-EU’s-ambition-for-a-sustainable-and-competitive-industry.pdf
2022-03-30--EU-Textile-Strategy-Factsheet---Sustainable-and-Circular-Textiles-by-2030.pdf
2022-03-30--Scenarios-textiles-transition-pathway.pdf
2022-04-11--EC-presentaion---Suistainable-and-Circular-Textiles.pdf
2022-05-11--Usneseni-Vlady-o-Planu-odpadoveho-hospodarstvi-2015–2024-vyhled-2035.pdf
2022-05-18--Chybova-zapis--WG-Euratex-k-Narizeni-o-ekodesignu.docx
2022-05-20--Pripominky-ATOK-k-Narizeni-k-ekodesignu-a-k-Evropske-strategii-udrzitelneho-textilu.docx
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
2021-06-08--Spring-Report-2021.pdf
2021-09-21--Visionon-EU-Textile-Strategy.pdf
2021-11-03--Autumn-Report-2021.pdf
2021-12-13--Report-Ecodesign-criteria-for-consumer-textiles.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
2022-04-28--Presentation-Meeting-on-Ecodesign-Requirements-for-Sustainable-Products.pdf
2022-05-02--Action-Map-of-EURATEX.pptx
2022-11-07--Economic-Update-1Q20221779.pdf

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

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

NOVÉ VYDÁNÍ ČASOPISU MZV – MODERNÍ EKONOMICKÁ DIPLOMACIE

VYDÁNÍ SRPEN 2022

www.export.cz

NEWSLETTER MPSV: ODPOVĚDNÉ ZADÁVANÍ K VEŘEJNÝM NÁKUPŮM
Vážení, posíláme Vám nové vydání
newsletteru
o rozvoji
odpovědného
veřejného zadávání v České republice a EU.
V tomto čísle přinášíme aktuality a ohlédnutí
za akcemi, které proběhly v uplynulém
měsíci.
Zájemcům rovněž připomínáme registraci na
dvoudenní konferenci 3. a 4. října 2022
v Kongresovém centru České národní banky.
Na obě akce se registrujte na stránkách
Institutu OVZ zde (upozorňujeme, že na
každý den je nutné se přihlásit zvlášť).
Inspirativní čtení a příjemné letní dny Vám
přeje,
tým
projektu
„Odpovědný
přístup
k veřejným nákupům – Strategické
zadávání veřejných zakázek“ Ministerstva
práce a sociálních věcí
Vaše náměty, připomínky, dotazy k příspěvkům či
k tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek,
prosím
posílejte
na
sovz@mpsv.cz
nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách
www.sovz.cz.
Projekt Odpovědný přístup k veřejným nákupům –
Strategické
zadávání
veřejných
zakázek
je
spolufinancován
Evropskou
unií
prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ČOKA: NABÍDKA ON-LINE KURZU MARKETINGOVÝ PRACOVNÍK PRO E-SHOPY
Vážení členové ČOKA,
nabízíme Vám možnost zúčastnit se zajímavého a nově koncipovaného kurzu pro vedoucí pracovníky.
Je to momentálně velmi žádané a TOP téma. Velmi prestižní jsou i lektoři, kteří kurzy školí – medailonky viz
příloha.
Obsah nabízeného kurzu - štíhlá výroba, inovace, ekonomické minimum pro manažery
(viz příloha) můžeme operativně doplnit i o další témata, která by vás zajímala (viz níže).
Kurz chceme zahájit v září a končit bude v listopadu, (maximálně začátkem prosince t.r.). Jedná se
o otevřený kurz pro všechny členy ČOKA v rámci projektu OPZ. Kurz bude realizovaný jen online formou, kterou
jste již měli možnost si vyzkoušet a mnoho členů jí dává přednost.
K dispozici Vám budou opět zkušení lektoři, kteří jsou schopni operativně zodpovědět všechny Vaše
dotazy. Kurz by byl vždy 1x za 14 dní.
Prosíme Vás nyní o urychlené nahlášení Vašeho zájmu o tento kurz, nejlépe i počet osob a jména následně Vám sdělíme i termíny kurzu.
Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení, 2
dny
 Pozice leadera v organizaci a strategický (C2)
leadership.
 Sebepoznání (MBTI a StrengthsFinder). Pomoc
v rozvoji druhým (koučink a mentoring, shadowing)
a nástupnictví.
 Situační leadership a empowerment.
 Strategie pro nejisté časy – plánování ve scénářích
(Scenario Planning).
 Inovační dilema. Bariéry adopce produktu/služby. Zdroje
inspirace a inovačního myšlení (Design Thinking,
Human Centered Design, Jobs to Be Done).
Komunikace změn, metody řešení problému (Problem
Solving), 2 dny
 Change management – principy a způsob řízení.
 Principy efektivní vnitrofiremní komunikace změny.
Členění zaměstnanců dle person.
 Mapa komunikačních kanálů. Komunikace vertikální
a horizontální. Tvorba komunikačního plánu.
 Skladba týmu (MBTI, StrengthsFinder) a jeho kalibrace
(Assessment Center).
 Řešení konfliktů v týmu (Thomas Kilman).
LEAN management: průvodce principy štíhlé výroby, 2 dny
 LEAN přístup. Seznamte se
 Principy a myšlenky Lean managementu
 Přidaná hodnota. Klíčové kritérium procesu Lekce
k vyzkoušení
 7 druhů plýtvání. Příležitost pro vaše zlepšení
 Toyota 4P model. Filozofie LEANu
 Neustálé zlepšování. Nikdy nekončící proces
 Rozvoj lidí a partnerů. Podmínka růstu organizace
 Strukturované řešení problémů. Klíčová dovednost firmy
 LEAN principy, které implementujeme
 Brašna řemeslníka. Základní metody leanu

Jak na inovace, 1 den
 Jak vznikají inovace
 Kreativita vs. inovativnost
 Kreativita a inovativnost ve vašem týmu
 Kreativní návyky
 Jak generovat inovace bez peněz a s lidmi,
kteří nemají čas Lekce k vyzkoušení
 Jak rozpohybovat „průměrnou firmu”
 Měření inovací: Kdy nápad opustit a kdy do
něj jít naplno
 Firemní inovační kultura
Ekonomické minimum pro manažery, 2 dny
 Podnik a finanční řízení
 Charakteristika podnikových financí
 Hlavní úkoly finančního řízení podniku
 Manažerské účetnictví
 Výsledovka, rozvaha, cash flow - jejich
propojení a souvislosti - příklady
 Nákladový controlling
 Jak zvýšit rentabilitu podniku
 Členění nákladů
 Kalkulace
 Finanční controlling
 Hlavní úkoly finančního controllingu
 Jak řídit pracovní kapitál
 Finanční analýza – ukazatele rentability,
aktivity a likvidity
 Finanční plánování podniku
 Proč je nezbytné plánovat
 Účinné nastavení kontroly, tj.
odpovědnosti za jednotlivé části rozpočtu
a nastavení motivace

Zjistěte, zda jste dost „LEANí“?

PhDr. Vlasta Mayerová, ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace
Tel.: 577 525 230 | Mob.: 724 613 910 | coka@coka.cz | www.coka.cz
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ČOKA: NABÍDKA ON-LINE KURZU MARKETINGOVÝ PRACOVNÍK PRO E-SHOPY
Vážení členové ČOKA,
vzhledem k Vašemu zájmu o on-line školení a kurzy jsme pro Vás naplánovali kurz Marketingový
pracovník pro e-shopy. Nicméně tento velmi žádaný kurz je určen pro všechny, kteří se ve firmách marketingem
zabývají či chtějí mít znalosti z této oblasti.
Ti, kteří již on-line kurzy absolvovali, oceňují, že nemusí nikam jezdit a přesto mají kvalitní školení,
mohou komunikovat s profesionálním lektorem a mohou se ho na cokoliv zeptat. Je možné si rovněž připravit
i dotazy dopředu.
Navíc se všech kurzů nemusí účastnit stejná osoba, ale pracovníci se mohou na kurzech vystřídat.
Co Vám nabízíme?
HLASTE SE NÁM PROSÍM JIŹ NYNÍ!!!!!!
MARKETINGOVÝ/-Á PRACOVNÍK/-CE PRO E-SHOPY
1. modul – STRATEGICKÝ MARKETING
Termíny: 12. a 27.9.2022
 Strategie firmy
 Strategie určuje postup
 SMART cíl vytyčuje směr
 Jak pracovat s rozpočtem
 Úloha času při plánování
 Dlouhodobé cíle
 Střednědobé cíle
 Krátkodobé cíle
 Akční plány
 Předpoklady naší strategie
 Model PUSH
 Model PULL
 Model RUN
 Komunikační strategie
 Generická strategie
 Preemptivní strategie
 Strategie unikátní prodejní
vlastnosti
 Strategie image značky
 Strategie positioningu
 Rezonanční strategie
 Emocionální strategie
 Informační strategie
 Analýzy
 Vnitřní analýza
 Vnější analýza
 Sumarizace
 Komunikační mix
 Reklama
 Osobní prodej
 Procesy rychle a přehledně
 Podpora prodeje
 Vztahy s veřejností
 Přímý marketing
 POS marketing

2. modul – MARKETING A PSYCHOLOGIE
Termíny: 11. a 24.10.2022
 Psychologie barev
 Teplé vs. studené barvy
 CMYK a RGB není žádný LOL
 Jaké použít nástroje
 Praktické příklady z praxe
 Psychologie tvarů
 Design vnímáme již od dětství
 Kolo je pokrok
 Lego budování
 Určení našeho zákazníka
 Zákazník B2B vs. B2C
 Decision maker
 Kdo kecá do rozhodování?
 Racionalita rozhodování zákazníka
 Logika vládne
 Emoce vítězí
 Zákaznické potřeby
 Co zákazník potřebuje?
 Co zákazník chce?
 Nevědomí o existující potřebě
 Vyvolání potřeby
 Marketing persony
 SBU - strategické obchodní
jednotky
 Kdo je můj zákazník
 Zákazník je víc, než jen jméno
a adresa
 Jak vytvořit marketingovou
personu?
 Strategie oslovování zákazníků
 Budujeme vztahy
 Networking
 Direct marketing

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

3. modul – JAK BUDOVAT A ŘÍDIT MARKETINGOVÉ
AKTIVITY
Termíny: 15. a 28.11.2022
 Vlastní tým vs. outsourcing
 Activity in-house
 Výhody a nevýhody
 Kombinované modely
 Praktické příklady
 Personalistika
 Jaké lidi potřebuji
 Kde sehnat ty správné lidi
 Jak stanovit kompetence,
zodpovědnost
 Školení
 Outsourcing
 Nabídka marketingových služeb
 Dodavatelé marketingu
 Agentury
 Freelanceři
 Nastavení vhodných marketingových aktivit
 Rozpočet vs. cíle
 Procesy rychle a přehledně
 Dopady a výsledky
 Plánování
 Marketing jako neustálý proces změny
 Plánovaná priorizace aktivit
 Vyhodnocení

Nebo lze ještě zařadit, pokud o to budete mít zájem,
inspirační modul:
Další možný modul: PŘÍSTUPY A NASTROJE
MARKETINGU – INSPIRACE A PŘÍKLADY V PRAXI
 digitál versus offline
 ATL versus BTL
 hromadný versus cílený marketing
 inbound marketing
 outbound marketing
 agilní přístup v marketingu
 lean, MVP a POC
 Business Model Canvas
 Lean Canvas

PhDr. Vlasta Mayerová
ředitelka
Česká obuvnická a kožedělná asociace
Tel.: 577 525 230
Mob.: 724 613 910
coka@coka.cz
www.coka.cz

54. KONFERENCE STCHK S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ „TEXCHEM - REGIOTEX 2022“
Příští 54. konference STCHK s mezinárodní účastí „TEXCHEM - REGIOTEX
2022“ se uskuteční pod záštitou náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Pavla
Bulíčka ve dnech 10.-11.11. 2022 v sále zastupitelstva KÚ KHK Hradec Králové.
Konference je pořádána STCHK ve spolupráci s regionální agenturou CIRI KHK
a přinese aktuální informace o aktuálních trendech inovací tak, jak byly vytýčeny ve
strategickém dokumentu Evropské komise „EU Strategy for Sustainable and Circular
Textiles“ (COM (2022) 141 fin, 30.03.2022) a z něho vycházející zásadně aktualizované
Strategické inovační agendy ETP FTC (Evropské technologické platformy textil),kterými je
stanoven program revitalizace textilního průmyslu v Evropě. Využití této příležitosti
s plánovanou podporou ve výši 5mld EUR z rozpočtu EU je příležitostí také pro posílení
pozice TOP v ČR. Proto se na ni zaměřuje i strategie národní – ČTPT a předpokládá
i propojení s regionálními inovačními strategiemi RIS3. Vynechána nebude akutní
problematika hospodaření s textilními odpady (řešená pracovní skupinou ATOK) a přechodu
na cyklickou ekonomiku (CE).
Protože o úspěšnosti záměru rozhodnou zejména naše aktivity VaVaI, prostor bude
věnován představení inovačních aktivit firem a výzkumných organizací – příspěvky
zasílejte na marek@inotex.cz či chybova@inotex.cz do 14.10.22. Bude také možnost
využití konsultačních stánků a propagačních billboardů v předsálí….
Poznamenejte si termín do vašich diářů.
Těšíme se na vaši, zejména aktivní účast
Jan Marek – předseda STCHK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ČOKA: OBUVNICKÁ ROČENKA 2022

OBUVNICKÁ
ROČENKA
2022

SNIŽTE SI NÁKLADY PŘI CESTÁCH DO CIZINY. DO ZÁŘÍ POŽÁDEJTE O VRÁCENÍ DPH
Daň z přidané hodnoty, kterou uhradí v jiném členském státě EU, nemohou zástupci tuzemských firem
uplatnit v českém přiznání. O peníze přesto nepřijdou. Do konce září ovšem musejí přes Finanční správu
ČR požádat o vrácení daně za rok 2021.
Platí to v případě plátců daně z přidané hodnoty, kteří v zahraničí „použijí přijaté plnění pro účely svého podnikání
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti“.
Čeští podnikatelé tak mohou získat zpět DPH, kterou zaplatili při cestách do zemí EU při ubytování,
v restauracích či při nákupu benzinu a nafty.
Kdo může například žádat o vrácení DPH?
Nárok na vracení daně mají například plátci DPH, jejichž zaměstnancům vznikly v souvislosti se služebními
cestami v zahraničí náklady spojené s dopravou (např. jízdné v taxíku, veřejné hromadné dopravě, náklady na
pohonné hmoty či silniční poplatky), ubytováním nebo odbornými školeními. Každá země má ovšem vlastní
pravidla. Nárok má například i firma, která pořídila zboží v jiném členském státě Evropské unie, jež zůstalo na
území tohoto členského státu, nebo podnik, který se prezentuje na veletrzích v jiných členských státech EU.
Podnikatelé ovšem musejí o vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb v jiném členském státě EU zažádat,
a to prostřednictvím elektronické žádosti (viz níže).
„Žádost je nutné podat do 30. září 2022 a tuto lhůtu není možné prodloužit. Po uplynutí lhůty nárok na vracení
DPH zaniká. Pokud Vaše firma nakoupila plnění s místem plnění v jiných členských státech, na která byla
uplatněna tamní DPH, je už v srpnu nejvyšší čas začít žádost připravovat,“ připomíná Jevgenija Bajzíková
z Komory daňových poradců ČR.
„V případě, že žádáte o vrácení daně poprvé, je nutné si ponechat také časovou rezervu pro žádost o přístup
k aplikaci pro vracení DPH, jejíž vyřízení může Finanční správě trvat až 15 dnů,“ doplňuje poradkyně.
Kromě členských států Unie vracejí českým firmám DPH u vybraných položek například i Kanada či Norsko. Do
odchodu z EU se stejná pravidla uplatňovala i v případě Velké Británie. Brexit ovšem přinesl změnu
Co musíte splňovat?
Nárok na vrácení DPH má každá tuzemská firma, která není k dani z přidané hodnoty v příslušné zemi
registrována, nemá zde sídlo, provozovnu a trvale zde nepodniká. Pravidla pro vrácení stanovuje vždy konkrétní
stát. Tato možnost je výhodná například pro exportéry. Vývoz se totiž za podnikání na území země, jejíž trh
zásobují, nepovažuje.
Podmínkou je to, aby měl žadatel v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil
(například při nákupu benzinu či za ubytování v hotelu) a přiložil je k příslušné žádosti, kterou posílá pouze přes
Finanční správu.
Žadatel musí:
 být registrovaný jako plátce DPH v ČR

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.



mít sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku (a nemít jej v jiném členském státě EU (státě
vracení)
 mít zaručený elektronický podpis
 v daném období pro vrácení DPH neuskutečňovat pouze plnění osvobozená od DPH
Poznámka: V období pro vrácení DPH nesmí plátce uskutečnit “dodání zboží ani poskytnutí služby ve státě
vrácení daně, které se považuje za dodané nebo poskytnuté v členském státě vrácení daně”. Výjimkou jsou
zdanitelná plnění podléhající reverse charge a přepravní služby nebo vedlejší služby osvobozené od DPH.
Částka musí být vyšší než 50 eur za rok. O vrácení DPH ze zaplacené částky přes 400 eur mohou podnikatelé
žádat častěji než jednou ročně, ale maximálně čtyřikrát – tedy ne za období kratší než tři měsíce. Podrobnosti
najdete v paragrafu 82 zákona o DPH.
Jednotlivé členské státy navíc mohou mít nastaveny vlastní limitní hodnoty částek DPH, od kterých lze žádat
o vrácení DPH. Jde zejména o země, kde se neplatí v eurech (například v Dánsku je limit 400 respektive 3000
dánských korun)
V zákoně o DPH se mimo jiné dočtete, že veškeré náležitosti spojené s vracením daně z ciziny řeší Finanční úřad
pro hlavní město Prahu, nikoli váš místně příslušný, se kterým běžně komunikujete.
Jak na to?
Pro vrácení DPH je třeba podat elektronickou žádost prostřednictvím portálu České daňové správy. K tomu je
třeba mít:
 elektronický podpis,
 oprávnění k přístupu do aplikace (vydá správce daně plátce, přidělení oprávnění může trvat až 15 dnů)
Žádost odešlete elektronicky datovou zprávou do 30. září za předešlý rok, ta je pak předána konkrétnímu státu
k vyřízení. Kvůli zmíněné patnáctidenní lhůtě není dobré otálet a je výhodnější řešit vrácení peněz s dostatečným
nejméně měsíčním předstihem, tedy už v srpnu.
Vyrozumění v jazyce dané země
Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR (FS), kde najdete informace, jak
postupovat, i příslušné formuláře. K žádosti patří i zaručený elektronický podpis.
Finanční správa upozorňuje, že žádosti podané jiným způsobem nemohou být předány členským státům
k vyřízení. Pokud již odeslaný dokument obsahuje chyby, musíte podat takzvanou opravnou žádost. I ta je
k dispozici na webu FS. Na počátku se musí podnikatel do elektronického systému vracení DPH registrovat.
Pokud platil v určeném období daň ve více zemích, bude mít s vracením více práce.
„Podnikatel nebo firma podává právě tolik žádostí s přiloženými doklady a vyčíslenou DPH, v kolika zemích má
účty. Následně obdrží vyrozumění v jazyce té země, zda byly podmínky splněny. Obnos je případně vrácen v její
měně,“ upozorňuje daňová poradkyně TaxVision Blanka Štarmanová. Pokud žádáte o vrácení DPH například
v Maďarsku, nepřijde vám vyrozumění v angličtině, ale v maďarštině a dostanete forinty.
Pokud nechce podnikatel poněkud komplikovaný postup absolvovat sám, kompletní vyřízení žádosti si lze
objednat za poplatek u odborníků.
Místně příslušný finanční úřad zpracuje žádost o přístup do aplikace nejpozději do dvou týdnů. „Žadatel bude
vyrozuměn prostřednictvím SMS zaslané na mobilní telefon (čeští operátoři), který uvede v žádosti, v případě
zamítnutí bude uvedeno i rozhodnutí správce daně,“ upřesňuje FS ČR. Případný přeplatek dostane podnikatel do
120 dnů od uplynutí lhůty, která je popsána v odstavci 5 paragrafu 82b.
„Lhůta pro rozhodnutí o celé žádosti o vrácení daně v případě vyžádání si doplňujících údajů však neuplyne dříve
než za 6 měsíců ode dne obdržení žádosti o vrácení daně správcem daně, maximálně však činí osm měsíců,“
píše se v zákoně.
Komu se žádost vyplatí?
„Vrácení daně ze zahraničí se vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do
zemí EU, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné
částky tvoří DPH například při účasti firem na zahraničních veletrzích. Dopravcům zase DPH zvyšuje náklady při
nákupu pohonných hmot,“ vyjmenovává poradkyně TaxVision.
Každá země má vlastní pravidla. Žádný stát nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol, dárky, starožitnosti či užité
umění. Někteří členové osmadvacítky poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní
spotřebu (např. taxislužby). V mnoha členských zemích není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů.
Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země
dokonce nevracejí ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům.
Zejména menší firmy mohou díky vrácené DPH ušetřit nemalé peníze, ale ne vždy tuto možnost využívají. „Menší
firmy a podnikatelé o možnosti vrácení všeobecně moc nevědí, a pokud platili výdaje v jiné zemi včetně DPH
a nepožádají o vrácení, připravují se tím o značné peníze,“ varuje Blanka Štarmanová.
Autor: Jakub Procházka
Článek převzat z portálu BusinessInfo.cz, kde vyšel dne 18. 7. 2022.
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PRŮZKUM SP ČR: UDRŽITELNOST SE STÁVÁ NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ BYZNYSU
Podniky si uvědomují, že tlak na jejich udržitelné chování roste a aktivně se udržitelnosti
věnují. Zároveň roste počet firem, které v udržitelnosti vidí obchodní příležitost nebo způsob,
jak zvýšit svoji konkurenceschopnost.
Potvrzují to v průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, do kterého se jich zapojilo celkem sto.
Většina z nich se již začíná připravovat na novou unijní legislativu CSRD, která od roku 2024 zpřísní
pravidla pro transparentnost, rozsah a detail podávaných zpráv a přinese další administrativu s tím
spojenou.
V šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR 87 % podniků potvrdilo, že se aktivně udržitelnosti
věnují. 60 % dotázaných pak udržitelnost vnímá jako velmi důležitou pro konkurenceschopnost firmy.
Průzkum také ukázal, že podniky si rychle osvojují koncept ESG (z anglického „Environmental, Social,
and Governance“). To i potvrzuje fakt, že 70 % z nich vnímá udržitelnost jako komplexní přístup
k naplňování ESG.

Přes dvě třetiny podniků se udržitelnosti věnují z vlastního přesvědčení. Více než 40 % firem
jako důvody uvádí rovněž snahu zvýšit svoji atraktivitu u zákazníků, obchodních partnerů
i zaměstnanců, zvýšit svoji konkurenceschopnost a kontrolovat náklady a vypořádat se s přicházející
legislativou. Každá třetí tuzemská firma již v udržitelnosti spatřuje obchodní příležitosti. „Zejména
environmentální pilíř a klimatická neutralita je něco, co dnes zdaleka neřeší jen EU, ale v podstatě
celý svět. Přináší to novou legislativu a tomu se musí přizpůsobit i jednotlivé podniky a jejich
byznysové strategie. Podniky jsou si vědomy, že musí převzít zodpovědnost za dopady své činnosti
na prostředí, ve kterém působí. A že to od nich očekávají zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlády
i neziskovky. Zároveň to ale nesmí podtrhnout jejich konkurenceschopnost,“ říká Petr Jonák, člen
představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, který ve Svazu vede expertní tým pro udržitelnost.
„Koncept ESG vnímáme především jako komplexní měření rizik a odolnosti byznysu firem
i z pohledu ochrany životního prostředí, respektu ke společnosti a správného nastavení governance.
Přílišná regulace je rozhodně rizikem, na které se zaměřujeme. Ale správně nastavené a realizované
ESG strategie mohou firmám přinést konkurenční výhody a nové trhy,“ doplňuje Jonák.63 % firem má
také vypracovanou strategii a cíle pro oblast udržitelnosti, přičemž všechny se svou strategií
pravidelně seznamují své zaměstnance. Hlavní motivací podniků k systematickému přístupu
v udržitelnosti je nejčastěji vlastní přesvědčení, konkurenceschopnost a udržení nákladů, snaha zvýšit
svoji atraktivitu u zákazníků a obchodních partnerů, přilákat investice a také snaha vystupovat jako
lepší zaměstnavatel. Cíle udržitelného rozvoje OSN zná rámcově polovina dotázaných, většina z nich
se na některé konkrétní cíle zaměřuje. Nejčastěji se jedná o odpovědnou výrobu a spotřebu, zdraví
a kvalitu života a také diverzitu a rovné příležitosti pro ženy a muže.
Nová směrnice zavádí pro podniky řadu nových povinností
Řada podniků se bude muset udržitelnosti v příštích letech věnovat cílevědoměji
a systematičtěji. Aktuálně připravená unijní směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD)
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totiž modernizuje pravidla týkající se sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti
reportovat. Požadavky na podávání zpráv budou postupně zaváděny pro různé kategorie firem. Malé
a střední podniky kótované na burzách budou mít povinnost podávat zprávy až od roku 2026,
s možností opt-out (výjimka z práva EU) do roku 2028. První skupina velkých společností bude muset
nová pravidla poprvé použít za finanční rok 2024, tedy ve zprávě zveřejněné v roce 2025.

Z dotázaných firem 71 % potvrdilo, že má povědomí o této nové povinnosti. Nyní začne
z pohledu podniků nejdůležitější fáze celého procesu z hlediska uvedení nových pravidel do praxe –
vypracování standardů pro jednotlivé oblasti, které určí postupy a detaily podávaných zpráv. Komise
k těmto standardům otevřela veřejnou konzultaci, přičemž na podzim plánuje zveřejnit svou zprávu,
která se stane základem pro jejich vypracování ze strany EFRAG (poradního orgánu EK pro finanční
výkaznictví). Z průzkumu vyplynulo, že firmy od Svazu průmyslu nejvíce vítají pomoc v prosazování
a hájení jejich zájmů při vzniku této směrnice, ale nyní budou potřebovat i expertní pomoc se
samotnou přípravou na tento nefinanční reporting a také sdílení best practices.
„U směrnice CSRD jsme postupovali jako vždy – nejdříve děláme vše pro to, aby nová
legislativa nepoškodila konkurenceschopnost našich podniků a aby měly dost času na přípravu. Když
je směrnice finálně schválená, děláme vše pro to, aby se na její účinnost naše firmy připravily,“ říká
člen představenstva Petr Jonák. Firmy podle něj zároveň mají vědět, že samotný reporting a jeho
metodika jsou celosvětově „work in progress“.
„Když začala ruská agrese na Ukrajině, tak ESG experti reálně řešili, jestli by zbrojaři neměli
mít vyšší ESG skóre. Známý je i spor Elona Muska, kterému se nelíbilo vyřazení ekologické Tesly
z žebříčku S&P 500, což je mimochodem krásný důkaz, že ESG není jen o životním prostředí, ale
také o sociálních podmínkách zaměstnanců nebo o celém governance pilíři,“ dodává Jonák.
Směrnice o udržitelnosti podniků v oblasti náležité péče
Směrnicí o podávání zpráv o udržitelnosti podniků však tlak Evropské komise a Evropského
parlamentu na podniky nekončí. V následujících měsících Svaz zaměří svoje úsilí na projednávání
návrhu směrnice na udržitelnost podniků v oblasti náležité péče, který bude jedním z klíčových návrhů
projednávaných v rámci českého předsednictví v Radě EU. Pracovat se bude na zpřesnění definic,
jasné metodologii, uchopitelnosti, adekvátnosti a reálnosti požadavků návrhu, který zajistí podnikům
rovné podmínky a právní jistotu. Firmám podle průzkumu chybí příklady dobré praxe. Svaz průmyslu
chce proto zajistit výměnu a sdílení zkušeností firem, které si už udržitelnost vzaly za svou nebo které
mají náskok třeba i díky tomu, že jsou součástí nadnárodních korporací.
Další aktivity Svazu průmyslu v oblasti udržitelnosti
Svaz průmyslu vnímá, že s tématem udržitelnosti se bude čím dál více pojit takřka jakákoliv
evropská legislativa, bez ohledu na její přesah do oblasti životního prostředí. Každou takovou
legislativu se snaží Svaz registrovat a seznámit s ní své členy. S konceptem udržitelnosti se setkáme
v chemické legislativě, odpadové legislativě, v energetice, v předpisech okolo ovzduší i klimatu, ale
třeba také v oblasti obchodování na vnitřním trhu.
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Co se týče posledního jmenovaného, aktuálně bude Svaz bedlivě sledovat vývoj zejména
v oblasti připravovaného nařízení k ekodesignu pro udržitelné produkty (ESPR), které má postupně
určit podmínky a limity v jednotlivých aspektech udržitelnosti pro možnost uvedení vybraných výrobků
a jejich skupin na evropský trh. Cílem předpisu je také maximalizovat transparentnost informací
o životním cyklu výrobků, zejména co se týče jejich dopadů na životní prostředí a možnosti navrácení
zpět do oběhu. Pod udržitelnost spadá také např. oblast diverzity a inkluze. Svaz průmyslu plánuje
například praktické workshopy, které mohou výrazně přispět k nastavení inkluzivních personálních
politik firem. Jednou z cest k udržitelnosti je také vyšší rozšíření principů cirkulární ekonomiky. Jako
první krok k cestě za oběhovým hospodářstvím se Svazu podařilo do nového zákona o odpadech
prosadit např. zvýšení poplatků za skládkování z 500 korun na 1850 korun za tunu odpadu. Pouze
taková motivace ale nestačí. V Česku je potřeba zejména vybudovat dostatečné recyklační kapacity
a rozšířit trh s recyklovanými výrobky. To může podpořit i stát. Svaz průmyslu se také podílí na
diskusích o povinném zálohování PET lahví a plechovek v ČR. Co se týče nedávných aktivit, Svaz
průmyslu uspořádal na téma recyklace seminář, který hostila společnost DAIKIN. Odborníci z firem,
státních i zájmových organizací, představili možnosti recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj.
SP ČR chtěl touto cestou zdůraznit důležitost využívání druhotných surovin, zvýšit osvětu i propojovat
subjekty. Svaz průmyslu se chystá k tématu udržitelnosti nadále stavět zodpovědně a jeho úkolem je
prosazovat nastavení politik a legislativy tak, aby byla realistická a adekvátní z pohledu nových
požadavků na podniky vůči dopadu na životní prostředí a aby příliš nezatěžovala firmy do míry, která
by jakkoliv ohrožovala jejich konkurenceschopnost.
Autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
Článek převzat z portálu BusinessInfo.cz, kde vyšel dne 26. 7. 2022.

FASHEXPO – AFRICA FASHION EXPO, 05 – 07 JULY 2023, KENYA

The first ever international fashion and textiles event aims at boosting the domestic textile, apparel and
fashion industry of Kenya. FASHEXPO will serve as a platform for manufacturers, retailers, brands,
wholesalers, distributors, traders and retail chains to enhance business by coming under one roof and
networking, so as to meet potential buyers/suppliers. This exhibition will be held within the framework of
KENYA INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION (KITE) 2023. Apart from its own massive consumption to
cater Kenya's 52 million population, the country exported $340 million (Sh3.4 billion) worth of goods to the
U.S. only. The Kenya Vision 2030 identified the T&C sector as the driver of Kenyan industrialization.
Apart from the local industry and foreignbrands in the country, the event has also attracted interest from
manufacturers abroad like Italy, France, U.K., India, Turkey, Thailand, Indonesia, China & Pakistan.

www.expogr.com/fashexpo
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2022 CINTE TECHTEXTIL CHINA - SHOW POSTPONEMENT
5 August 2022
Jason Taylor
Tel. +852 2230 9296
jason.taylor@hongkong.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com.hk
www.techtextilchina.com
CTC22 postponement eng

Press release

Organisers announce deferral of Cinte
Techtextil China 2022
In light of the evolving pandemic circumstances in Shanghai, Cinte Techtextil China
will no longer be taking place from 6 – 8 September at the Shanghai New International
Expo Centre. A new date for the technical textile fair will be announced in due course.
Ms Wendy Wen, Managing Director of Messe Frankfurt (HK) Ltd, explained: “After
discussions with stakeholders, and in support of the government’s pandemic control
measures, we have decided to postpone Cinte Techtextil China 2022 to a later date. The
safety of fairgoers is of paramount importance to the fair’s ongoing success, and we are
working tirelessly to provide an efficient sourcing platform for the technical textile industry.
I would like to thank all participants for their sustained support and understanding.”
Cinte Techtextil China’s product categories cover 12 application areas, which
comprehensively span a full range of potential uses in modern technical textiles and
nonwovens. These categories also cover the entire industry, from upstream technology and
raw materials providers to finished fabrics, chemicals and other solutions. This scope of
product groups and application areas ensures that the fair is an effective business platform
for the entire industry. The 2021 edition attracted 366 exhibitors and recorded 14,868 visits.
The fair is organised by Messe Frankfurt (HK) Ltd; the Sub-Council of Textile Industry,
CCPIT; and the China Nonwovens & Industrial Textiles Association (CNITA).
To find out more about the fair, please visit: www.techtextilchina.com. For more information
about Messe Frankfurt’s textile fairs worldwide, please visit: www.texpertise-network.com.
-endNotes to editors:
Download this press release
https://cinte-techtextilchina.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/press/pressreleases/2022/CTC22_postponement.html
Further press information & picture material
https://cinte-techtextilchina.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/press.html
Follow Cinte Techtextil China on social media
https://www.facebook.com/cinte.techtextil.china
https://www.linkedin.com/company/cinte-techtextil-china

Messe Frankfurt (HK) Ltd
35/F, China Resources Building
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong

Newsroom
Information from the international textiles sector and Messe Frankfurt’s textile fairs worldwide can be found at: www.texpertisenetwork.com
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UZTEXTILE EXPO OCTOBER 12-14, 2022 IN TASHKENT, UZBEKISTAN
Dear Ladies and Gentlemen,
On behalf of the international exhibition companies Iteca
Exhibitions and ICA Eurasia, let us express your
Association our highest esteem and invite it to
participate in or visit the unique international business
platform in Uzbekistan - 5th Central Asian
International Exhibition for Textile and Fashion
Industries “UzTextile Expo Autumn 2022”, which will
be held in October 12-14, 2022 in Tashkent,
Uzbekistan.
Uzbekistan being a constantly growing consumer market
and having a population that has surpassed 35 million is
nowadays one of the most rapidly developing textile and
clothing manufacturing markets in the world. It occupies
6th place in the world for cotton production and
nowadays 100% of cotton fibre is being processed
domestically. There are over 7000 enterprises operating
in the industry, out of them 1250 are exporters. Annual
exports volume exceeds $ 3 bln. Uzbek manufacturers
are granted wide range of tax, customs, nontariff
privileges, which support the local producers in their
activities. At the same time, the market is open for
imports of yarn, fabrics, textile haberdashery, trims,
ready clothing, footwear and fashion accessories.
UzTextile Expo is the unique international exhibition of the country's textile and fashion industry
which is supported by the relevant industrial ministries and associations. Its target audience
consists of the industry specialists, business owners and top management of related businesses,
producers, exporters and importers, wholesale and retail trade chains’ representatives, buyers,
fashion designers, engineers, etc. 95% of the visitors are industry experts. The exhibition’s content
is enriched by the extensive business programme with participation of international experts and
Special Buyers programme for overseas buyers, rounds of B2B and B2G talks, fashion shows, etc.
Every year the exhibition showcases the achievements and new seasonal trends from domestic
and international manufacturers along the entire production chain - from yarn to ready-made
clothing and accessories.
The Spring session of the exhibition – UzTextile Expo Spring 2022 gathered 120 international
companies from 9 countries in 9 relevant sections. It was attended by over 5100 professional
visitors, including 816 buyers and wholesale/retail traders from 26 countries of the world.
The official website of the Exhibition is www.textileexpo.uz. More information can be provided upon
the request (email address: textileexpo@iteca.uz).
With this letter, we would like to ask you to help in drawing attention to “UzTextile Expo
Autumn 2022” International Exhibition by informing and attracting relevant members of the
Association to exhibit or visit the event.
With best regards, Nigora Khasanova
General Director Iteca Exhibitions

UzTextile EXPO 2022 Flyer
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VELETRH TEXTILNÍCH STROJŮ ITMA ASIA + CITME 2022: ONLINE
VISITOR REGISTRATION IS NOW OPEN

Combining the strengths of the established ITMA and CITME brands. ITMA ASIA +
CITME is returning to Shanghai for its 8th edition. Industry buyers can source advanced
manufacturing technologies from some 950 exhibitors and glean first-hand insights on the
latest trends at the region's biggest textiie and garment technology showcase.

www.itma.com

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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.
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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
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CENÍK INZERCE V ELEKTRONICKÉM ČASOPISE E-ATOK
REVUE
Časopis e-ATOK Revue je rozesílán na cca 400 elektronických adres, přičemž je adresován na
představitele a vrcholový management firem.

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

10 000 Kč

½ strany A4 (propagační leták nebo článek)

5 000 Kč

Partneři ATOK
1 strana A4 (propagační leták nebo článek)

15 000 Kč

½ strany A4 (propagační leták nebo článek)

10 000 Kč

Nečlenové ATOK
1 strana A4 (propagační leták nebo článek)

30 000 Kč

½ strany A4 (propagační leták nebo článek)

15 000 Kč

Poznámky:
-

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

-

V případě opakované inzerce lze dohodnout individuální slevy.

-

Uzávěrka pro dodání materiálů je sedmý den v každém měsíci.

-

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

Ceník všech služeb ATOK

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

