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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři a kolegové,
Dostalo se mi opět cti přispět úvodním slovem do časopisu e-ATOK revue. Když
jsem přispíval poprvé, ve světě, a i v České republice, řádila pandemie. Obávali jsme se
o své zdraví, zdraví a životy svých blízkých, příbuzných, přátel, kamarádů a kolegů
v práci. V současné době, v době mého dalšího úvodního slova, zasáhla Českou
republiku energetická krize. Ceny energií stoupají do výšin, o kterých se nám ani
v nejhorších snech nezdálo. Opět nás začíná naplňovat obava. Řada z nás se strachuje,
zda zaplatí účty, zda nás v rámci nutných úspor nepropustí z práce či dokonce z toho,
zda nezavřou firmu, ve které pracuji. Prostě období nejistoty a obav přetrvává.
I na univerzitě na nás dopadá energetická krize, a tak se univerzita připravuje na
velké šetření. Z novin už možná víte, že se zimní semestr zkracuje o jeden týden a bude
končit před Vánocemi. Délka letního semestru sice bude zachována, ale bude se
posouvat do jara. Období „bez výuky“ pokryje dva zimní měsíce – leden a únor, kdy
budou probíhat zkoušky, státnice a další činnosti spojené s životem na univerzitě.
V případně nutnosti v těchto měsících bude ale silně omezeno vytápění. Doufám však,
že k tomu nedojde.
Minule jsem vám všem přál alespoň jednu pozitivní zprávu denně. Dnes vám
mohu opět jednu nabídnout já. Na Textilní fakultu se zapsalo letos opět kolem 250
studentů, což je setrvalý stav již více než pět let. Svědčí to o tom, že studium „textilu“ je
stále v povědomí a studenti textilní programy považují za zajímavé. V tvrdé konkurenci
mnohem atraktivnějších programů to považuji za dobrou zprávu.
Přeji Vám všem, abyste energetickou krizi ustáli.
Vladimír Bajzík
děkan Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

INFORMACE PRO ČLENY A PARTNERY ATOK O KONÁNÍ
63. VALNÉ HROMADY
Vážení členové, partneři a příznivci ATOK,
správní výbor ATOK rozhodl, že se 62. valná hromada ATOK bude konat
ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v prostorách kongresového centra
v budově sídla ATOK, Těšnov 5, Praha 1.
Oficiální pozvánka s programem jednání Vám bude zaslána s minimálně
měsíčním předstihem. Materiály k jednání obdržíte již tradičně týden
před konáním valné hromady ATOK.
Z důvodu usnášeníschopnosti a tedy i uskutečnění jednání valné
hromady, kdy musí být účast více než poloviny členských organizací
(osobně a distančně dohromady), si dovolujeme požádat ty, kteří se
jednání nemohou nebo nechtějí zúčastnit, k poskytnutí plné moci pro
Vaše zastupování, děkujeme za spolupráci.
Těšíme se na setkání, za sekretariát ATOK
Mgr. Jiří Česal, výkonný ředitel

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU ATOK DNE 6.9.2022
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

NABÍDKA OTEVŘENÝCH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
"VZDĚLÁVÁNÍM K ROZVOJI ČLENŮ ATOK" ZDARMA

V RÁMCI

PROJEKTU

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
dovolte mi pozvat Vás a Vaše zaměstnance na otevřené kurzy v rámci projektu z výzvy
110 "Vzděláváním k rozvoji členů ATOK":
1) Jak se lépe soustředit a vše si pamatovat – Získejte nejnovější poznatky
o fungování mozku a moderních technikách duševní práce, především paměti
a koncentrace.


Místo konání Brno: 3. - 4 . 11. 2022 (8:00 - 15:30) - EDUnesto, Veselá 14, 602 00
Brno

2) Jak se nezbláznit z rostoucích cen aneb kde můžete ušetřit – Hledáte způsoby, jak
efektivně hospodařit s výplatou v době všeobecného zdražování?


Místo konání Zlín: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

3) Emoční inteligence – Kurz je zaměřen na rozvoj emočních a sociálních kompetencí.


Místo konání Zlín: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

4) Kritické myšlení vs bullshit – Vydejte se na cestu k rozpoznání věrohodných
informací od žvanění a zastírání.


Místo konání Zlín: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

5) Prezentační dovednosti – Staňte se mistrem prezentací a naučte se nejnovější
techniky a postupy pro úspěšné prezentování informací a myšlenek.


Místo konání Zlín: Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

Více informací o kurzu naleznete na webu společnosti CE-PA:
https://ce-pa.cz/kalendar-akci/228-jak-se-lepe-soustredit
https://ce-pa.cz/kalendar-akci/227-jak-se-nezblaznit
https://ce-pa.cz/kalendar-akci/224-emocni-inteligence
https://ce-pa.cz/kalendar-akci/226-kriticke-mysleni
https://ce-pa.cz/kalendar-akci/208-prezentacni-dovednosti
Akce je pro členy ATOKu organizována z dotačních prostředků. Vzdělávání se
odečítá z de minimis společnosti (na 3 roky máte částku 200 000 Eur), za kurz tedy
neplatíte nic – pouze Vám ATOK přefakturuje DPH za kurz, které si uplatníte u finančního
úřadu.
V případě Vašeho zájmu prosím o zarezervování si školení do pátku 7. 10. 2022 u paní
Ivany Pouzarové – projekt110@atok.cz, 604 167 921, abychom společně stihli ještě
vyřídit administrativní úkony.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PŘEDSTAVENÉ NOVÉHO ČLENA ATOK – NIL TEXTILE (NILMORE®),
VÝROBCE CIRKULÁRNÍHO TEXTILU

Společnost NIL Textile spouští vlastní pletárnu a šicí dílnu zaměřenou na
výrobu inovativních recyklovatelných textilií (kukuřice, recyklovaná
bavlna, recyklovaný oceánský odpad, …) a oděvů z nich. Zaměřuje se
především na výrobu pro jiné firmy a značky. Produkty společnosti jsou
výsledkem dlouholetého vývoje udržitelných materiálů a jejich recyklace
prostřednictvím projektů s VUT v Brně a Technickou univerzitou
v Liberci.
Vznikl tak plně cirkulární textilní koncept, kdy NIL Textile produkty vyrobí,
zákazníci je mohou používat po libovolně dlouhou dobu a následně je vrátit
skrze NIL Circular System a společnost je recykluje technologií molekulární
recyklace. V tomto cirkulárním systému společnost nabízí nejen tvorbu
oděvních fashion kolekcí, ale rovněž firemního oblečení. V portfoliu
momentálně mají NILPLA® (cirkulární kukuřice), NILCOTT® (recyklovaná
+ recyklovatelná bavlna), NILPET® (cirkulární polyester) a CIRPAD
(recyklovaný oceánský odpad + recyklovatelný) materiály, ze kterých
prodávají plošné textilie (jednolíc, interlock, výplněk, piké, …) i finální oděvy
(trička, mikiny, polokošile, …).
Díky cirkularitě materiály dosahují v rámci výrobní a odpadní fáze až 86%
úspory CO2 emisí oproti polyesteru, 98% úspory vody oproti bavlně
a eliminují odpad. „Našim cílem bylo na trh přinést plně cirkulární textilní
koncept, díky kterému mohou firmy snížit svou uhlíkovou stopu a vyhovět
blížícím se požadavkům Zelené dohody a dalších evropských legislativ. To
se nám po letech vývoje povedlo a nyní to posouváme na novou úroveň i díky
vlastním výrobním kapacitám,“ říká Mikuláš Hurta, výkonný ředitel NIL Textile.
Textilní průmysl je jedním z nejvíce zatěžujících planetu, je zodpovědný za
10 % celosvětových skleníkových plynů a 20 % globálního znečištění vody.
V reakci na tento stav Evropská unie udává textilním producentům tzv.
prodlouženou zodpovědnost výrobců (EPR = Extended Producer
Responsibility). Ta říká, že do roku 2025 budou všichni textilní výrobci
zodpovědní za konec životního cyklu jejich produktů – jinými slovy budou jejich
produkty recyklované a zároveň recyklovatelné, nebo v opačném případě se
na ně bude vztahovat povinnost platit recyklační daň. Řešení firmy NIL Textile
je možností, jak tyto legislativní požadavky splnit a vydat se na cestu
zodpovědného podnikání. Více najdete na www.niltextile.com.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PŘEDSTAVENÉ NOVÉHO ČLENA ATOK – M - SERVIS KŘÍŽ, S.R.O.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

www.m-servis-kriz.cz

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ČLENA ATOK – ÚSTAV CHEMICKÝCH
PROCESŮ AV ČR

Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP AV ČR) je veřejnou institucí, která
se zaměřuje na výzkum v oblasti chemie, nových materiálů a řadu
inženýrských oborů. ÚCHP se převážně soustřeďuje na aplikovaný výzkum,
jehož poznatky lze aplikovat do konkrétních výstupů se společenskými
dopady. Jedním z oddělení ÚCHP je Oddělení environmentálního inženýrství
zaměřující se hlavně na výzkum v oblasti využití odpadů. Pro Oddělení jsou
důležité nejen atypické odpady jako popílky a škvára, ale i komunální odpady
jako plasty, biologické odpady, elektroodpady, textilní odpady aj. Oddělení řeší
analýzy materiálových toků odpadů a legislativního prostředí a vývoj
inovativních recyklačních metod.
Textilní výrobky jsou součástí každodenního života obyvatelstva
a v posledních letech jejich spotřeba rapidně narůstá v souvislosti
s fenoménem rychlé módy a zvyšující se životní úrovní obyvatelstva. Spolu
s rostoucí poptávkou po textilních výrobcích roste i množství textilních odpadů,
které jsou zdrojem skleníkových plynů a problémem pro recyklaci kvůli
různorodosti za výroby použitých materiálů, chemikálií a doplňků.
Od roku 2021 se ÚCHP AV ČR věnuje projektu CEVOOH (Centrum
environmentálního
výzkumu:
Odpadové
a oběhové
hospodářství
a environmentální bezpečnost), kde hlavním cílem je poskytnout MŽP odborné
zázemí pro přechod České republiky z lineárního na cirkulární model
ekonomiky. Hlavními tematickými oblastmi jsou odpadové a oběhové
hospodářství problematických materiálových toků, kam mezi jiné patří textilní
odpady. Na projektu spolupracuje osm výzkumných univerzit a organizací
z celé ČR. Ve středu zájmu jsou oblasti jako analýza materiálových toků
surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních
surovin ve výrobě, maximální materiálová využitelnost odpadů, vedlejších
produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování
nejen environmentálních, ale i sociálně–ekonomických procesů.
V souvislosti s textilními odpady se zabýváme zejména analýzou
materiálových toků, určením dopadů textilních odpadů na životní prostředí
ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

a vývoji metod pro zpracování textilních odpadů. V rámci první etapy řešení
proběhly ve spolupráci s CENIA a VUT analýzy materiálových toků
a nakládání s textilními odpady na základě dat z ISOH. Produkce textilních
odpadů z domácností narostla od roku 2010 desetinásobně. Na základě
oficiálních dat převládá u odpadů z domácností recyklace jako hlavní způsob
nakládání s těmito odpady před spalováním a skládkováním. I v případě
průmyslových textilních odpadů došlo k výraznému nárůstu. Ovšem z pohledu
zpracování je situace u těchto odpadů opačná, kdy převládá skládkování
a spalování nad recyklací, přestože jsou průmyslové textilní odpady
homogennější než komunální.
V roce 2021 ÚCHP a ATOK zahájily spolupráci v oblasti zpracování dat
o produkci textilních výrobků a zpracování průmyslových textilních odpadů
v ČR. Tato spolupráce je nezbytná pro dosažení cílů projektu CEVOOH, ale
zejména pro nastavení vhodných podmínek v ČR pro dosažení ambiciózních
recyklačních cílů stanovených EU, na základě spolupráce výzkumné
a průmyslové sféry spolu s MŽP. ÚCHP je pak od roku 2022 nově i členem
ATOK, kde se podílí zejména na aktivitách Platformy pro cirkulární ekonomiku
textilních výrobků.

www.icpf.cas.cz

LIBERECKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TEXTILNÍ SLAVÍ 170. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ

Ohlédneme-li se do minulosti, významným obdobím pro rozvoj textilního průmyslu se
stalo 19. století. Do Liberce, za Rakouska-Uherska nazývaném „Manchester“, se
díky průmyslové revoluci soustředil textilní průmysl s významnými závody.
V důsledku tohoto vývoje vznikla potřeba koncentrovat vzdělávání v nových
technologiích do jednoho místa. A tak v Liberci, za přispění místních textilních
průmyslníků, vznikla škola vyučující odbornost: textilní. Odborná škola tkalcovská,
jak zněl její tehdejší název, byla otevřena v Liberci v roce 1852. Stala se první školou
svého druhu v celé tehdejší monarchii. A byla i jednou z nejstarších středních škol ve
městě.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

Neměla však vlastní vyhovující budovu. Vystřídala 4 objekty a r. 1910 byla zahájena
výuka ve škole v Tyršově ulici, kde vyrostla hlavní budova s rozsáhlými školními
dílnami.
Jak šel čas, škola prošla mnohými změnami poznamenanými hospodářskými
i politickými událostmi dané doby. Jediné, co se nezměnilo, je místo školy. Budova
školy, tak jak byla v roce 1910 otevřena pro výuku textilních technologií, dodnes
vychovává odborníky v textilu. A svým zaměřením bohužel zůstala i jedinou textilní
školou v celé České republice. Po celou dobu své existence vychovávala, vychovává
a jistě bude i v budoucnu vychovávat odborníky pro textilní průmysl.
V současné době škola prochází mnohými rekonstrukcemi pro zlepšení technického
zázemí a zkvalitnění nejen odborné výuky. Četné změny zaznamenala i samotná
výuka, která se díky intenzivní spolupráci s textilními firmami snaží o inovaci
vzdělávacího programu tak, aby se co nejvíce přiblížil textilní praxi. Absolvent
liberecké textilky obsáhne v rámci svého vzdělávacího programu všechny
technologie výroby textilií, a to délkových, plošných i 3D textilií. Díky tomu se
absolventi lépe uplatní na pracovním trhu jak v oděvním průmyslu, tak i v dalších
průmyslových odvětvích, včetně snad nedůležitějším oboru, zdravotnictví.

V roce 2019 byly zároveň zahájeny kroky ke zvýšení zájmu nových studentů
o studium na liberecké Textilce. Škola začala být velmi aktivní na sociálních sítích
(Facebook a Instagram) a využila tak tyto mediální služby ve svůj prospěch.
Prostřednictvím svých příspěvků cílí na správné koncové uživatele, sdílí s nimi
multimediální data, udržuje sociální vztahy a online zábavu. Budoucí uchazeči
i široká veřejnost se tak mohou seznámit se skutečným impulzivním životem na
liberecké Textilce. Díky intenzivní práci všech pedagogů na propagaci a za pomoci
sociálních sítí s využitím všech jejich silných stránek se škole podařilo oslovit velké
ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

množství uchazečů a pro školní rok 2022/23 plně naplnit plánované dvě třídy oboru
Oděvnictví a jednu třídu oboru Textilnictví.
Naším cílem je ve školním roce 2023/24 plně naplnit dvě třídy oboru Textilnictví
a dvě třídy oboru Oděvnictví, a proto již nyní intenzivně pracujeme na náborové
kampani.
Představení úžasného světa textilu nejen budoucím uchazečům se uskuteční na
liberecké Textilce i v rámci oslav 170. výročí založení textilní školy. 6. října 2022
škola přivítá v dopoledních hodinách vedle ministra školství i významné hosty
z textilních firem, asociací, komor, z oblasti kultury, školství a politiky. V odpoledních
hodinách bude areál školy otevřen i široké veřejnosti.
K tomuto výročí, které je významné nejen pro libereckou textilní školu, ale i pro
Liberec, historicky město textilního průmyslu, Liberecký kraj i pro celé tuzemské
textilní odvětví, škola za velké finanční podpory textilních firem a Libereckého kraje
vydala snad historicky první ucelenou publikaci o historii školy – liberecké Textilky.
Tímto bych všem velmi ráda poděkovala.
Ing. Jana Kočí, ředitelka školy

www.texlib.cz

NOVÝ JEDNATEL SPOLEČNOSTI SUMTEX EUROPE, S.R.O. –
JAK JSEM SE STAL „TEXTILÁKEM“

Rád bych se s vámi podělil o náš příběh, který začal přesně před dvěma lety. Jako
poradenská a investiční skupina pod názvem KHYPO, jsme se shodou okolností
dostali k relativně běžné situaci rodinné firmy střední velikosti, která upadla do
ekonomických problémů. Ty byly způsobeny nepovedenou generační obměnou
a následnou neúspěšnou akvizicí. Náš vstup do firmy proběhl po řádné finanční, tržní
a právní analýze. Důležitým faktorem byla určitě stále fungující výrobní kapacita
a textilní know-how. Bylo třeba posílit obchod a zefektivnit výrobu.
První bod se nám povedl, za pomoci staronového obchodníka Ing. Mráze, naplnit
a na tom druhém stále pracujeme.
Pro mne, jako bývalého bankéře a finančníka, se otevřel svět textilu, o kterém jsem
prakticky nic nevěděl. To se samozřejmě odrazilo při komunikaci s některými
zaměstnanci ve středním managementu, kteří za své domnělé znalosti často skrývali
ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

neschopnost a neochotu. S těmito lidmi jsme se postupem času rádi rozloučili
a trendem je dostávat zaměstnance, kteří umějí a chtějí, do vyšších úrovní řízení
společnosti. To jsou většinou ti praví partneři, bez nichž by podnik těžko mohl
fungovat. Jsou to oni, kteří otevřeně jednají směrem nahoru či dolů, což určitě
v minulosti nebylo zvykem. Právě otevřená komunikace byla pro zaměstnance
novum a rovněž přijmout kompetence a odpovědnost, se zdálo býti jako nemožné.
Pro mne je to součást pracovní náplně, v bankovním světě to zpravidla funguje
naprosto přirozeně. Postupně se nám daří měnit firemní kulturu a styl řízení,
z direktivního způsobu, na formu ploché řídící struktury.
Aktuálně řešíme plán na příští a následující roky. Vzhledem k nestabilní době je to,
počínaje rostoucími vstupy (zejména energie a materiály), přes vlny covidu, až po
očekávaný propad zakázek v některých segmentech trhu, velmi složité.
To ale určitě neznamená, že bychom rezignovali a čekali na to, co přijde nebo
nepřijde.
Naopak modelujeme různé situace a připravujeme konkrétní varianty, abychom byli
schopni rychle reagovat na změny trhu.
Výhodou je náš široký výrobní program a diverzifikované portfolio zákazníků.
Do budoucna určitě chceme rozvíjet naše textilní know-how a posunout se do oblasti
výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Proto jsme založili oddělení výzkumu a vývoje,
které pracuje na vývoji nových produktů.
Nelze ovšem opomíjet externality, které v dnešní době ovlivňují všechny
podnikatelské subjekty. Textilní výroba je velmi energeticky náročná a zatím není
definitivně schválen koncept, který by podnikům pomohl. Občas čtu v médiích názory
lidí, že firmy si neošetřily rizika, když včas nefixovali energie. Svým způsobem to
může být pravda, nicméně nikdo nepředpokládal takovou bezprecedentní situaci na
trhu.
Pohledem dlouholetého zaměstnance musím konstatovat, že obdivuji všechny, kdo
v naší republice mají snahu férově podnikat, něco vyrábí či vytváří. Administrativní
a finanční (daně, poplatky, odvody, atd.) zátěž je velká, podpora a pomoc firmám
minimální.
Věříme, že zvládneme nástrahy dnešní doby a z období recese vyjdeme silní a zase
o něco zkušenější.
Na závěr musím konstatovat, že šediny na mojí hlavě neznamenají moudrost, ale
zkušenosti.

Petr Němec
jednatel Sumtex Europe, s.r.o.
www.sumtex-europe.cz

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

TZ ATOK: EKONOMICKÝ VÝVOJ TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO
PRŮMYSLU ZA 1. POLOVINU ROKU 2022
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ODKAZ NA ZDROJOVÝ MATERIÁL
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TZÚ: NABÍDKA SEMINÁŘŮ PODZIM 2022
Nabídka seminářů, které se konají v sídle TZÚ, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno.
Datum
konání

Oblast

11.10.2022

Textil

13.10.2022

Textil

19.10.2022

Textil

20.10.2022
25.10.2022
26.10.2022
27.10.2022
1.11.2022
3.11.2022
15.11.2022
16.11.2022
22.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
7.12.2022

Téma
Zbožíznalství
Jak na správné označování oděvů – povinné
informace na etiketách dle právních předpisů
Zušlechťování

Systémy
Interní auditor QMS/ EMS dle ISO 9001
kvality
a ISO19011
Prádelenství, Hygienické minimum v provozu prádelny
čistírenství
Reklamace z pohledu výrobce, prodejce
Textil
a soudního znalce
ČSN EN ISO 45001:2018 Systémy
Systémy
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
kvality
při práci – požadavky s návodem k použití
Prádelenství, Zbožíznalství v prádelenské a čistírenské praxi
čistírenství
Seminář pro výrobce OOP, pronajímatele
Textil
a obchodníky
Systémy
Manažer kvality QMS + EMS
kvality
Systémy
Interní auditor EnMS dle ČSN EN ISO
kvality
50001:2019
Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné
Textil
prostředky), pronajímatele a obchodníky –
kategorie 1 + údržba OOP
Systémy
Metrologie v praxi
kvality
Prádelenství, Systém kontroly bio kontaminace
čistírenství v prádelnách (RABC)
Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek
Textil

Cena
bez DPH
3250,3250,3250,3250,2950,3250,3250,3250,3250,3250,3250,3250,2950,3250,3250,-

Všechny semináře systémů kvality jsou ověřeny závěrečným testem.

Organizace certifikované TZÚ a členové SOTEX GINETEX CZ, z. s. mají slevu
500,- na školení.
Přihlášky na školení naleznete pod odkazy na jednotlivá školení nebo na
www.tzu.cz/vzdelavani
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na halamova@tzu.cz.
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ČESKO-NĚMECKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM – PRO ČLENY ATOK SLEVA 25 %
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ROZHOVOR: ÚSPĚŠNÝ BANKROT –
JOKEŠ, MANAGING PARTNER BL4U

CESTA PRO MAJITELE

/ ING. STIVA

Protože se v současnosti nacházíme v poměrně složité době, kdy vysoké ceny
energií a celkové ztížení podmínek pro podnikání mohou některé vývozce přivést
až na hranu jejich smysluplné existence, zařadili jsme do tohoto čísla i rozhovor
s panem Stivou o tom, na co si dát pozor při ukončování podnikání.
Stivo, jaké vidíte časté chyby majitelů firem,
když míří jejich firma do úpadku? Hlavní
problémem jsou postoje a přístupy k podnikání
obecně a v konečném důsledku jde o emoční
nezvládnutí pocitu vlastního selhání, stresu
z bankrotu a neznalost toho, jak „to chodí“.
Co myslíte přístupem k podnikání? Každý podnikatel mohl zažít. Založíte firmu,
makáte i po nocích a začne se dařit. Je to vaše dítě, váš život a začnete to brát osobně.
Úplně zapomenete, že podnikání je HRA. A to hra za předem daných zákonných
pravidel. A co z toho vyplývá? Musím se vyrovnat s tím, že každou hru mohu prohrát
a musím mít exitovou strategii. Musím vědět to, za jakých okolností svou káru již dál
nepotáhnu. Nemohu do jedné firmy nainvestovat vše. Všechen čas, vztahy, peníze, atd.
Pokud to děláte, nejste podnikatel, ale hazardér! Hazardéři mají blízko k závislosti
a každý závislý hazardér nakonec skončí špatně.
Říkáte, že podnikatelé se bojí bankrotu, to je snad přirozené? Ne, bát se bankrotu je
špatně. My, pánové, jsme často egoisté a máme obavu z neúspěchu. Ale když si
připustíte, že za určitou hranici prostě nepůjdete, pak pochopíte, že to není neúspěch. Je
to vaše vlastní rozhodnutí, a to je osvobozující. Najednou máte kontrolu! Musíte si
nadefinovat za jakých podmínek jste připravený podnikání ukončit a jak budete
postupovat atd.
Ale co když mám exitovou strategii, a přesto mě něco mimo
plán zaskočí? Nemám stejně kontrolu? Nesouhlasím.
I v takovém případě musíte vědět, co je tzv. být bankrot, resp. co
je úpadek dle insolvenčního zákona. Pokud to vím a zároveň
vím, jak mám postupovat, pak objevím jednu zajímavou pravdu.
Insolvenční zákon a jeho mechanismy sice slouží primárně pro
řízení úpadku, ale každý vlastník jej může použít i ve svůj
prospěch. Samozřejmě, a to chci zdůraznit, stále poctivě a ve
smyslu zákona. Majitel svou firmu „dluží“, ale jen když koná včas,
pak má otěže pevně v rukou a může po celou dobu kontrolovat
to, co se děje s jeho firmou, s jeho osobním majetkem a vlastním
životem.
Aha, hlavním problémem tedy je, že díky neznalosti a strachu, majitel přijde o čas,
a kvůli tomu přijde i o kontrolu? Ano. Majitelé firem místo toho, aby využili insolvenční
řízení ve svůj prospěch, tak jej předají věřitelům, soudům, policii, insolvenčnímu správci
a často riskují nejen pověst, ale vystavují sebe sami trestnímu postihu, svoji rodinu všem
možným rizikům a riskují celý svůj majetek. Více na: www.bl4u.cz.
Rozhovor s Ing. Stivou Jokešem realizoval Ing. Radek Zeman, MBA, obchodní ředitel BL4U.
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2022 CINTE TECHTEXTIL CHINA RETURNS THIS DECEMBER
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

Cinte Techtextil China returns this December
Following its deferral earlier this year, organisers announced that Cinte Techtextil China 2022
will now take place from 7 – 9 December at the National Exhibition and Convention Center,
Shanghai. The coming edition will address the latest trends, technologies and applications that
are shaping the industry and market in the region.
“We are excited that Cinte Techtextil China is going ahead this year,” said Ms Wilmet Shea, Deputy
General Manager of Messe Frankfurt (HK) Ltd. “The technical textiles and nonwovens sectors are
constantly innovating, and congregating regularly to share new materials and knowledge is essential
for the industry. For this reason, this year’s fair has attracted international and domestic exhibitors
from Austria, Belgium, Mainland China, France, Germany, Hong Kong, Italy, the Netherlands, Spain,
Sweden, Switzerland, Taiwan, and the US to grow their business in the enticing Chinese market.”
The Chinese market performance has remained strong amidst the pandemic. According to the China
Nonwovens & Industrial Textiles Association (CNITA), China’s nonwovens output has an average
twoyear growth rate of 14.8% despite the decreased demand for antipandemic materials. In addition,
China strengthened its position as one of the key drivers of the global technical textiles market due to
the rapid expansion of the automotive sector in the country which stimulates high demand for technical
textiles.
To help international buyers stay connected with the Chinese market, Match Plus, the fair’s online
business matching platform will support foreign buyers achieve their sourcing goals despite travel
limitations.
Cinte Techtextil China 2021 recorded 366 exhibitors and 14,868 visits. The fair’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 fair is organised by Messe Frankfurt (HK) Ltd; the Sub-Council of Textile Industry, CCPIT; and the
China Nonwovens & Industrial Textiles Association (CNITA).
Notes to editors:
Download this press release
https://cinte-techtextilchina.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/press/pressreleases/2022/ctc22-pr4.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.texpertise-network.com
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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

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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.

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍM K PODPOŘE ČLENŮ ATOK
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PROJEKT MODISTO – STANDING
FASHION AND DESIGN

FOR

SUSTAINABLE

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


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

ATOK neodpovídá za obsah autorských příspěvků.

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.

