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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
že žijeme už skoro rok v bláznivé době, nemu-
sím nijak zvlášť zdůrazňovat. Obchody s texti-
lem, oděvy a obuví jsou zavřené, výrobci ne-
mají nové kolekce, jsou narušeny obchodní
vztahy všude ve světě. Do tohoto zmatku spa-
dají i veletrhy, které se odsouvají na pozdější
termíny, nebo se rovnou ruší. A tak se stalo,
že pracovníci našeho největšího módního ve-
letrhu STYL a KABO, který se dvakrát ročně
koná na brněnském Výstavišti, v době uzávěr-
ky tohoto vydání ještě nevěděli, zda se tato
akce bude v únoru vůbec konat. A to dokonce
ani ve speciálním vydání jako Obchodní dny
STYL a KABO, plných nejrůznějších bezpeč-
nostních a zdravotních omezení tak, jak se –
celkem úspěšně – konaly v srpnu loňského ro-
ku. Vše záleží na rozhodnutí vlády, která po-
dobné akce nemilosrdně omezuje! Ale nech -
me nářků, nic tím nevyřešíme.
Vy, naši čtenáři, již v této chvíli víte, zda se
STYL a KABO bude v únoru – byť v poněkud

pozdějším termínu (viz vedlejší stránka) – ko-
nat, nebo ne. V každém případě jsme v tom-
to „veletržním“ vydání znovu přinesli fůru zají-
mavého čtení, od zpráv, přes rozhovory s lid-
mi z branže až po analytické ekonomické
články. Chtěl bych také upozornit nejen na
módní trendy oděvů a obuvi, ale i na výsledky
textilního maloobchodu v České republice za
rok 2020, který skončil ve výrazném minusu
(blíže strana 20). A také na to, že v únoru
byly uděleny tituly Osobnost roku dvěma per-
sonám z textilní/oděvní a také obuvnické
branže. Které to jsou, se dozvíte hned na ná-
sledující stránce.
Na začátku roku na tomto místě tradičně
zvu na náš stánek na brněnském Výstavišti.
Zvu vás – jako zarytý optimista – i tentokrát.
A pokud se STYL a KABO nebude v únoru ko-
nat, pak říkám jediné: Sejdeme se v lepších
časech.
Pevné zdraví a také nervy přeje:

Michal Korol, šéfredaktor

4

Tituly Osobnost
roku 2020
uděleny!

8–10

Mladá móda
a streetwear 
pro léto 2021

12–13

Trendy obuvi 
pro léto 2021

20

Textilní
maloobchod v ČR
v roce 2020

25

Marketingový
poradce

29

Startuje 
evropský projekt
ERASMUS+
DiaShoe

30–31

Jak vyřešit
nedostatek
talentů

35

SOTEX 
má 25 let

Z OBSAHU

36–37

Právní 
poradna

Foto na obálce: Mother



Svět textilu & obuvi

4

Zprávy

leden – únor 2021

ING. LUDMILA
HÁLKOVOVÁ

Ing. Ludmila Hálkovová
(*1945) je absolventkou
vysoké školy ekonomické
v Praze, fakulta obchodní,
specializace zahraniční
obchod a dvouletého po-
stgraduálního studia na
fakultě žurnalistiky Univer-
zity Karlovy v Praze. Prak-
tické zkušenosti z oblasti
propagace a marketingu
získala v reklamní agentu-
ře Rapid. Podílela se na

přípravě účasti ČR na světové výstavě EXPO Hannover 2000. 
S problematikou textilní a oděvní výroby se poprvé setkala při práci
na Ministerstvu průmyslu ČR. Mnohem hlubší pohled na tuto čin-
nost získala ovšem až během působení v Asociaci textilního, oděvní-
ho a kožedělného průmyslu ATOK.
Paní Hálkovová pracovala v ATOK celých dvacet let (2000–2020).
Vykonávala zde řadu funkcí, a to od zástupkyně ředitele sekretariátu
ATOK, přes zajišťování kontaktů se zahraničními partnery a propa-
gaci českého textilního průmyslu doma i v zahraničí až po realizaci

projektů Evropské unie. Podílela se na činnosti ATOK v rámci jejího
členství v Evropském sdružení výrobců textilního a oděvního průmys-
lu EURATEX, navazovala kontakty s partnerskými asociacemi jako
např. s německým Gesamtverband Textil und Mode, saským VTI –
Verband der Textil Industrie, polským PIOT a řadou dalších. 
Zajišťovala účast českých textilních a oděvních firem v rámci tzv. Ofi-
ciálních účastí ČR na vybraných světových veletrzích jako např. Tech-
textil a Heimtextil, ve Frankfurtu n. Mohanem, Texworld v Paříži,
Rostextil v Moskvě a dalších akcích. 
Stejně tak se podílela i na přípravě účastí ATOK na veletrhu STYL, kte-
rých bylo celkem 40. Vedle technického zajištění expozice ATOK se
zapojovala také do přípravy akcí, organizovaných v rámci doprovod-
ných programů, a to od účasti členských firem na seminářích, odbor-
ných přednáškách, módních přehlídkách až po prezentace výsledků
evropských projektů na jejichž realizaci se ATOK aktivně podílel. 
Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a partnerskými
asociacemi organizovala také obchodní mise českých podnikatelů
např. do USA, Izraele, Německa, Severní Makedonie, Číny a na
Tchaj-wan. 
Všechny uvedené aktivity sloužily k propagaci českého textilního
a oděvního průmyslu doma i v zahraničí, především však k podpoře
spolupráce v oblasti odborného vzdělávání, vědy a výzkumu, a přede-
vším obchodních kontaktů. 
Podílela se na realizaci 15 projektů EU zaměřených jak na odborné
vzdělávání, rozvoj vědy a techniky, tak i na podporu spolupráce mezi
evropskými asociacemi před a krátce po vstupu ČR do EU.

VÁCLAV STANĚK

Václav Staněk (*1998) ab-
solvoval sportovní gymná -
zium ve Zlíně, ale kvůli ne-
moci (diabetes) věděl, že
se sportem nebude moci
život. Již na škole začal
podnikat a to díky nápadu,
že bude designově inovovat
pracovní flexiblovou obuv,
kterou vyrábí firma jeho ot-
ce. Dokázal této obuvi dát
úplně nový design a tím, že
si uživatel může zvolit nejen

střih, ale i vrchový materiál, typ podešve a vlastní logotyp, tuto obuv pl-
ně personifikoval. Co se týká sortimentu, tam byly v loňském roce nej-
výraznějším přírůstkem tenisky z pravé „kůže“, na jejichž vývoji Václav
Staněk a jeho tým rok pracovali. Aby se výroba vůbec mohla rozjet, Va-
sky si šly v létě pro podporu na crowdfundingovou platformu Hithit. Cí-
lová částka byla 450 000, nakonec se podařilo vybrat 5,5 milionu ko-
run. Výroba se rozjela a tenisky se zařadily vedle farmářek, polobotek,
pantoflí nebo sandálů do stálé nabídky. Vyrábějí se v několika barev-
ných variantách a střizích. 

Boty ze Zlína jsou už zase pojem a letos si vyšlapaly cestu na nejpres-
tižnější obchodní adresu v Česku. Je to díky Vasky – značce bot, kte-
rou vymyslel a vyrábí dvaadvacetiletý Václav Staněk. Boty pro něj se
dnes vyrábějí dokonce ve čtyřech různých továrnách, včetně obuvnic-
ké firmy Flexiko jeho otce. Produkce se pohybuje průměrně kolem
12 000 párů bot měsíčně. Díky zakázkám od firmy Vasky mohou na-
dále fungovat a mají naplněné kapacity i další výrobní obuvnické firmy,
které by jinak vzhledem k nuceně uzavřeným obchodům s obuví nemě-
li kam a komu dodávat. V roce 2020 dodala firma Vasky k prodejům
obuv za 140 milionů korun, což je proti roku 2019 zvýšení o 300 %.
V loňském roce firma rozšířila produktové portfolium, přidala tenisky
a nově i oblečení a doplňky. „Zároveň máme taky víc zkušeností a víc
zákazníků se k nám vrací, a hlavně věřím, že ten náš produkt je pro-
stě dobrý,“ vysvětluje raketový nárůst Václav Staněk. 
Netají se tím, že je pro něj jako rodáka ze Zlína největší inspirací nej-
slavnější obuvník světa Tomáš Baťa. Snaží se mu vyrovnat v nárůstech
obratu a v počtu vyrobených bot v jednotlivých rocích podnikání – a za-
tím se mu to daří. „Baťa ve 24 letech vyrobil 240 000 párů bot, já
na to mám ještě dva roky,“ směje se. 
Václav Staněk jde přitom opačnou cestou než celá řada zavedených
retailerů, kteří vyklízejí prodejny v obchodních centrech a na drahých
ulicích a stěhují se jen do online světa. Tam Vasky začínaly. „Myslím,
že pro náš sortiment, pro boty, potřebujeme omnichannel prodej,
online i prodejny, kde si lidi můžou boty zkusit,“ popisuje prodejní
strategii.

Osobnost roku 2020

PANDEMIE ZMĚNILA
OFICIÁLNÍ PŘEDÁVÁNÍ
Praha – Osobností roku 2020 za textilní a oděvní branži se stala Ing. Ludmila Hálkovová, Osobností roku 2020 z kožedělné branže je
Václav Staněk. Tento titul uděluje za porota, složená ze zástupců Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, České obuvnické
a kožedělné asociace, Veletrhů Brno a redakce Světa textilu&obuvi vždy za uplynulý rok. Tentokrát tedy za rok 2020. Ocenění jsme vždy
tradičně předávali na únorovém veletrhu STYL a KABO v Brně. Letos však „zaúřadoval“ covid, a tak se porota rozhodla předat tituly vir-
tuálně. Začátkem února jsme se spojili s oceněnými pomocí internetu a popřáli k udělení ceny. Zároveň jsme se s oběma domluvili na roz-
hovoru, který přineseme v dalším vydání našeho časopisu i na našem webu www.textil-obuv.cz.
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rhm Praha – Americká streetwearová
značka Fear of God se spojila s jednou
z nejúspěšnějších sportovních značek, 
Adidas, se kterou uzavřela dlouhodobé
partnerství. Spolupráce se týká basketba-
lové divize, kterou bude mít nově na sta-
rosti majitel a zakladatel americké znač-
ky, Jerry Lorenzo.

Obě značky se do spolupráce pustily s cílem
přeformovat odvětví basketbalu. Celou ba-
sketbalovou divizi bude mít nově na starost
Jerry Lorenzo, který ji zaštítí jak z kreativ-
ního hlediska, tak z toho strategického a ob-
chodního. Tato spolupráce by však neměla
být pouze jednostranná, výhody tak přinese
jen značce Adidas, ale také značce Fear of
God. Ta díky tomuto partnerství začne nabí-
zet také své vlastní sportovní kolekce Fear of
God Athletics, které budou zaměřeny nejen
na basketbalovou módu, ale nabídnou také
kousky i pro sportovce z jiných oborů.
Návrhář Jerry Lorenzo je rodák z Kalifornie
a je silně spjat s Los Angeles a tamní ba-
sketbalovou kulturou. I z toho důvodu se ně-
mecká značka Adidas rozhodla ke spolupráci
oslovit právě jeho. Sám Jerry toto partner-
ství komentuje slovy „Jde o nebojácný krok,

kdy sdílená vize i přesvědčení jsou jádrem
přírůstku dvou značek, které formují sport
a kulturu. Cílem je spojit naše silné stránky
a způsobit tak revoluci v odvětví basketbalu“.
První produkty z této spolupráce by se měly
dostat do prodeje v průběhu roku 2021.
S přihlédnutím k estetice a stylu značky Fear
of God by mohla být basketbalová móda do-
plněna o luxusní, minimalisticky laděné oděv-
ní i obuvnické kolekce. Ty by tak nemusely být
nošeny pouze na hřišti, ale i mimo něj.

sf Jablonec nad Nisou – V Městském divadle Jablonec nad Nisou se uskutečnil 9. prosin-
ce 2020 křest kalendáře společnosti Werso, který byl součástí koncertu v digitální podo-
bě s názvem Láska, Víra, Naděje, jehož program bylo možné, vzhledem k ochromení pan-
demie koronaviru, shlédnout online.

Kalendář vznikl na základě
spolupráce značky spodního
prádla Werso s bižuterní fir-
mou Lucid a ředitelem Měst-
ského divadla v Jablonci nad
Nisou, Mgr. Pavlem Žurem.
Při módní přehlídce pro di-
vadlo připadala kombinace
přehlídkových modelů od
značky Werso, doplněná bi-
žuterií firmy Lucid v krásném
interiéru divadla organizáto-
rům natolik úžasná, že se
rozhodli ji zvěčnit do podoby
kalendáře. 

Kalendář navíc obsahuje i informační stránky o firmě Werso, značce Lucid a Městském divad-
le Jablonec nad Nisou, díky čemuž se lidé můžou seznámit s prací a sortimentem zmíněných
firem. S nápadem udělat křest v divadle na závěr hvězdného online koncertu přišel ředitel di-
vadla. Kmotrem kalendáře byl Štefan Margita, Leona Machálková a David Deyl. 
V pořadí jde o celkově již 15. kalendář značky Werso. Mnoho předchozích kalendářů vzniklo ve
spolupráci značky Werso se soutěžemi krásy. V rámci online koncertu vystoupili nejen kmotři
kalendáře, ale i Vilém Veverka, Jan Smigmator, Dasha, Magda Malá, Michal Kindl, Milan Šat-
ník a další umělci, ale i Dětský pěvecký soubor Vrabčáci, který vede ředitel Městského divadla
Jablonec nad Nisou Pavel Žur.

Pierre Cardin

ZEMŘELA
LEGENDA

rhm Praha – Koncem roku 2020 obletěla
svět smutná zpráva o smrti francouzského
módního návrháře Pierre Cardina, který
zemřel ve věku 98 let ve městě Neuilly ne-
daleko Paříže. Pierre patřil mezi nejúspěš-
nější designéry druhé poloviny 20. století
a jeho smrt bezesporu znamená konec jed-
né éry. Ve své kariéře představil světu ně-
kolik pozoruhodných kolekcí, mimo jiné své
ikonické „intergalaktické“ modely.

Pierre Cardin začal svou kariéru v módě v 17
letech jako krejčí. Tu však kvůli začátku 2. svě-
tové války přerušil a pracoval jako administra-
tivní pracovník červeného kříže. Po válce se
k oděvní kariéře vrátil coby tvůrce divadelních
masek a kostýmů pro film. Ve stejné době za-
čal více pronikat do módního průmyslu a začal
spolupracovat s tehdy ještě ne příliš známým,
francouzským návrhářem, Christianem Di-
orem, pro kterého navrhoval kabáty.
V roce 1950 udělal zásadní krok své kariéry
a založil vlastní značku House of Cardin. Byl
znám zejména svými futuristickými designy.
Pierre Cardin rád pracoval s netradičními pro-
porcemi a experimentoval se střihy. Využíval
nekonvenční materiály jako je například barev-
ný či stříbrný vinyl, které evokují vesmírné odě-
vy. Výrazně se zapsal do módní historie, když
se spojil s obchodním domem Printemps, pro
který vytvořil ready-to-wear kolekci. Jelikož
špičkoví francouzští návrháři, kteří byli členy
Chambre Syndicale de la Haute Couture měli
vyrábět oděvy pouze pro bohatou klientelu
a nesměli prezentovat své kolekce mimo svůj
salón, byl z této módní instituce vyloučen. To
však vedlo k tomu, že se tento talentovaný ná-
vrhář vydal vlastní cestou a podařilo se mu vy-
budovat velmi hodnotné impérium.
Vedle toho že byl Pierre Cardin pozoruhod-
ným návrhářem, měl velký cit pro byznys. Do
historie se tak zapsal například svým průkop-
nictvím v licencování. Pierre Cardin využil jmé-
no značky nejen k prodeji módních kousků,
ale také parfémů, šperků, hotelů či automobi-
lů. Tento model začaly později kopírovat té-
měř všechny slavné módní domy. Zároveň byl
prvním návrhářem, který rozpoznal potenciál
obchodních domů a začal v nich prodávat své
oděvní kolekce.

Werso s.r.o.

KŘEST KALENDÁŘE

Adidas 

SPOLUPRÁCE S FEAR OF GOD
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sf Praha – S ohledem na obrovský výpa-
dek tržeb v řádech nižších stamilionů způ-
sobených pandemií koronaviru a navzdory
skutečnosti, že již od jarního lockdownu
firma Blažek Praha a.s. intenzivně realizu-
je rozsáhlá nápravná a úsporná opatření
napříč celou firmou, je pro ni velice obtíž-
né zcela restartovat provoz firmy. 

Úplné ozdravení pouhým dalším provozem
bez restrukturalizace jejích závazků je mimo
jiné i s ohledem na další uzavření ekonomiky
neproveditelné. S prioritním cílem zajistit

další chod firmy, stabilizovat její ekonomic-
kou situaci a co nejrychleji a spravedlivě vy-
pořádat své závazky se společnost koncem
roku 2020 rozhodla zahájit formální proces
reorganizace. Světu textilu & obuvi to sdělil
retail & marketing director firmy pan Anto-
nín Wierer.
K pečlivé přípravě a intenzivnímu projednání
reorganizačního plánu s největšími věřiteli
společnosti úspěšně využili období mimořád-
ného moratoria, které soud zmíněné společ-
nosti povolil koncem léta. Již tato jednání
ukázala nezvyklou míru ochoty obchodních

partnerů pomoci společnosti ve složité situ-
aci. I s ohledem na třicetiletou tradici, oblí-
benost značky u českých mužů a širokou zá-
kaznickou základnu se této společnosti poda-
řilo úspěšně vyjednat masivní podporu nad-
poloviční většiny jejich věřitelů pro připravený
reorganizační plán v čele s financující ban-
kou, a to již ve formě podepsaných hlasova-
cích lístků, které oficiálně potvrzují souhlas
s plánem firmy Blažek. 
Společnost Blažek Praha a.s. i nadále počítá
s provozem svých značkových obchodů Bla-
žek ve většině obchodních center.

inzerce

Odešel vzácný člověk
Zlín – V úterý 27.října 2020 zemřel Ing. Otakar Podlucký –
dlouholetý člen výboru České obuvnické a kožedělné asociace,
který zastupoval členskou firmu DZO s.r.o. Bohužel se mu stalo
osudným koronavirové onemocnění. Otakar Podlucký byl velmi
vzácný člověk s nesmírně širokým rozhledem a vždy dokázal
přesně definovat problémy a navrhnout odpovídající řešení. 

V 60. letech absolvoval VŠE v Praze ekonomi-
ku výroby a obchodu. Tehdy ještě na základě
umístěnkového řízení, ze kterého nebylo mož-
no se vymanit, se dostal do Zlína do Velkoob-
chodu obuví. Na generálním ředitelství Obcho-
du obuví pracoval od ukončení školy po celou
dobu až do roku 1991, kdy rozvázal pracovní
smlouvu jako vedoucí marketingu. Následně

pak působil v obuvnických firmách Scalia Hradec Králové (marketing),
Covel Zlín (náměstek ředitele) či ve firmě Zeman Otrokovice (obchodní
ředitel). Téměř po celý profesní život se věnoval obuvnické výrobě a ob-

chodu. Často vzpomínal zejména na své působení ve Vekoobchodu obu-
ví, kde nastoupil po absolutoriu VŠE a v prvních letech zde hodně pro-
fesně získal. "Boty" se tak staly „pracovně“ doslova jeho zálibou. Přede-
vším však marketing, získal v tomto ohledu spoustu zkušeností a celoži-
votně se v oblasti marketingu dále vzdělával.
Jeho záběr v životě byl velmi široký a byl rovněž velmi sečtělý. Kromě své
odbornosti měl přehled v literatuře, velkou zálibu a přehled měl také
v hudbě a především také v politice. Dokázal díky svému rozsahu a pře-
hledu situaci reálně hodnotit. Získal spoustu kontaktů se zajímavými lid-
mi a některými výraznými osobnostmi z různých oborů. Proto také
uspěl, když v roce 1995 změnil činnost a stal se jednatelem a obchod-
ním ředitelem společnosti Holland Trade House se sídlem v Brně (Ho-
landská obchodní komora). Jako zástupce Holandské obchodní komory
získával zakázky a partnery pro české firmy. Po odchodu do důchodu byl
ještě ve funkci senior external advisor pro tuto komoru po několik let. Mi-
mo to se věnoval řadu let spolupráci s Gfk Praha.
Budeme na něj vždy jen s úctou vzpomínat!

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA
P.S. Děkujeme rodině za poskytnutí podkladů a fotografií ke vzpomín-
ce na Ing. Otakara Podluckého.

Blažek Praha a.s.

REORGANIZACE SPOLEČNOSTI

sf Olomouc – V adventním období, ve
dnech od 4. do 22. prosince, se Flerjar-
mark poprvé konal v prostorách Obchod-
ního centra Haná. Na 20 stáncích v pro-
storné galerii nákupního centra mohli zá-
kazníci vybírat každý den z tisíce originálů
designově poutavých výtvorů, s tím, že ně-
kteří tvůrci přijeli pouze na jeden den, jiní
zůstávali dnů více. 

Nejčastějším zbožím na jarmarku byl jistě
šperk z kůže, keramiky, titanu, či ze dřeva,
ale i z tradičních materiálů jako sklo, chirur-

gická ocel, polymer i kameny. Nechyběli rov-
něž prodejci s oblečením a doplňky, mezi kte-
rými byli i výrobci upcyklované módy, z čehož
má organizátorka trhu Tereza Králová ob-
zvláště radost. V nabídce byla také kerami-
ka, svíčky, bytové doplňky, vánoční přání, by-
linky, mýdla a spousta dalších výrobků. 
Vzhledem k nelehké situaci roku 2020 a ne-
ustále se měnícím vládním opatřením orga-
nizátorka Králová nevěděla do poslední chví-
le, zda se vánoční Flerjarmark uskuteční.
Obvykle se Flerjarmark koná v Olomouci,
v různých termínech od dubna do října, v his-

torickém centru na Horním náměstí a sou-
částí bývá i pestrý doprovodný program, kte-
rý ve většině případů v loňském roce nebylo
možné zorganizovat. Organizátorka se tvůr-
ce prodávající na Flerjarmarku snaží zviditel-
ňovat na sociálních sítích. 
Mimo Olomouce bývá Flerjarmark pořádán
také v Přerově a uskutečnil se poprvé i ve
Frýdku-Místku. Rozšíření Flerjarmarku do
dalších měst není na pořadu dne. Podle ná-
zoru organizátorky podobných akcí je již hod-
ně a nebylo by to ani v jejích možnostech,
protože celý jarmark organizuje sama.

Flerjarmark 

DESIGNOVÝ TRH POD STŘECHOU
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inzerce

Pantone

BARVY 
ROKU 2021

rhm Praha – S příchodem nového roku
představuje společnost Pantone barvu
pro rok 2021. Ta významně ovlivní nejen
módní a textilní průmysl, ale také všechny
ostatní kreativní obory. Tentokrát však
Pantone nezvolil pouze jeden odstín, ale
rovnou dva. Nadcházejícím měsícům tak
bude dominovat kontrastní spojení šedé
PANTONE 17-5104 Ultimate Gray a záři-
vě žluté PANTONE 13-0647 Illuminating.

Odborníci společnosti Pantone prezentují
spojení těchto odstínů jako poselství síly a na-
děje, které je trvalé a povznášející. Zároveň
se snaží poukázat, jak se mohou dva zcela od-
lišné elementy spojit a navzájem se podporo-
vat a doplňovat. Propojení těchto dvou odstí-
nů může být metaforou k šedi, která na nás
dopadá vlivem aktuální situace, a úsvitu hřeji-
vé žluté naděje, že se věci začnou vracet do
normálu. Neutrální šedá PANTONE 17-5104
Ultimate Gray symbolizuje stálost a předsta-
vuje pevný základ. Žlutá PANTONE 13-0647
Illuminating je nápadná, energická a plná vita-
lity. Evokuje sílu slunce a jeho hřejivé paprsky.
Volba tohoto odstínu tak může být příslibem
něčeho příjemného a pozitivního. 
Toto kontrastní, avšak vyrovnané a ambicióz-
ní propojení najde uplatnění zejména v oblasti
activewear, tedy u sportovních a fitness odě-
vů i obuvi. U klasických oděvních kolekcí pak
představuje odstín Ultimate Gray stabilní zá-
klad outfitů, který je díky jasnému odstínu Illu-
minating rozzářen. Odstíny žluté tak najdeme
na šálách a šátcích, ale také na kabelkách či
obuvi. Vzniklý kontrast také může fungovat ja-
ko praktický prvek a být aplikován na svrchní
oděvy, jako jsou bundy, pláště a kabáty.

rhm Praha – Francouzský módní dům
Louis Vuitton představil v lednu novou am-
basadorku značky, kterou se stala japon-
sko-americká tenistka Naomi Osaka. Ta
se zároveň objevila v nejnovější kampani
značky, což by mohlo být předzvěstí dlou-
hodobého partnerství.

Naomi Osaka má vášeň nejen pro tenis, ale
také pro módu. O tom nasvědčuje jak její vytří-
bený styl, tak např. spolupráce s japonskou
značkou ADEAM, pro kterou loni spolunavrho-
vala dámskou kolekci. Tentokrát se slavná te-
nistka přesouvá z role designérky do role mo-
delky a stává se oficiální tváří francouzské lu-
xusní značky Louis Vuitton. Podle kreativního
ředitel módního domu, Nicolase Ghesqui ra,
Naomi perfektně ztělesňuje „Louis Vuitton že-
nu“. Novou tváří značky se stala mimo jiné
proto, že v ní návrhář vidí výjimečnou ženu,
která nejen že reprezentuje svou generaci,
ale také je pro mnoho lidí velkým vzorem.
Japonská tenistka se poprvé jako ambasador-
ka objevila v kampani pro jaro a léto 2021.
Na jedné ze zveřejněných fotek oblékla výraz-
ně barevné a vzorované, sportovně laděné mi-
ni šaty, které přímo odpovídají jejímu stylu. Sa-
ma Naomi prohlásila „je mi ctí pracovat s Ni-

colasem, je to designér, kterého obdivuji
a oba sdílíme společnou lásku k japonské kul-
tuře a stylu. Stát se ambasadorkou značky je
pro mě skutečně splněným snem.“ Naomi se
zároveň objevila na titulní stránce americké
odnože módního časopisu Vogue, kde oblékla
smyslné, asymetricky střižené šaty.
Vedle samotné lásky k módě ji Naomi velmi rá-
da využívá jako jistý prostředek aktivismu. Na
US Open vystoupila v rouškách, na kterých by-
ly natištěny jména černých obětí policejní bru-
tality. Mezi nimi se objevilo také jméno George
Floyda, jehož smrt vedla ke vzniku hnutí Black
lives matter.

Louis Vuitton

AMBASADORKOU NAOMI OSAKA

Uměleckoprůmyslové muzeum 

Moravské galerie

V NOVÉ EXPOZICI

sf Brno – Uměleckoprůmyslové muzeum
v Brně bylo již v neudržitelném technic-
kém stavu, a proto Moravská galerie vy-
užila nutné rekonstrukce k vytvoření no-
vých interiérů a expozic. Rekonstrukce
probíhá od dubna 2019 a plánované ote-
vření proběhne v červnu letošního roku.
V budově bude několik částí stálé expozi-
ce zaměřené na průmyslový, produktový,
grafický, oděvní a obuvní design. Bude zde
část věnovaná užitému umění od poloviny
18. století do roku 1989. Dále část, kte-
rá bude pod názvem Design now předsta-
vovat současný český design. 

Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské ga-
lerie v Brně patří k nejstarším muzeím tohoto
typu na kontinentální Evropě. Jako tehdejší
Moravské průmyslové muzeum vzniklo z inici-
ativy místních podnikatelů zaměřených na pro-
dukci vlněných látek. Jak časopisu Svět textilu

& obuvi sdělila paní Andrea Březinová, kurá-
torka sbírky textilu a módy Moravské galerie
v Brně, v nové expozici nechtějí organizátoři
jen připomínat slávu někdejšího rakouského
neboli moravského Manchesteru, ale ukázat,
jak se toto dědictví prolíná se současností.
Mnohé velké textilní a oděvní firmy zanikly,
autorská móda posledních 10–15 let má na-
opak čím dál silnější pozici.
Prezentace nabídne srovnání historických
oděvů ze sbírky, jež vynikají precizní krejčovi-
nou a luxusními výšivkami, s modely z posled-
ních kolekcí nejlepších českých módních tvůr-
ců. Jasně patrný je návrat k tradici, řemeslu
a hledání lokálních kořenů, například v podo-
bě reinterpretace modrotisku, perličkové vý-
šivky nebo netkaného textilu. Vystavené mo-
dely vypovídají o tendenci k pomalé ruční prá-
ci s materiálem a současně i o variabilitě.
Mnoho oděvních designérů má navíc své ro-
dinné či studijní kořeny v Brně, jako Liběna
Rochová, Monika Drápalová, Zdeňka Imrec-
zeová, Daniela Pešková, či Jakub Polanka.
Organizátoři expozice chtějí ukázat, jak se
čeští oděvní designéři prostřednictvím svých
kolekcí vyjadřují k aktuálním otázkám a prob-
lémům společnosti. Mnozí z nich vidí smysl
své práce v odpovědnosti, sociálním aspektu
a solidaritě, hledají možnosti propojení své
kreativní činnosti s udržitelností nebo pomocí
lidem v nouzi, jako je to u projektu Metráž ve
spolupráci s Lenkou Vackovou.
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Mladá móda a streetwear pro léto 2021

TEPLÁKOVÉ SOUPRAVY 
NA KAŽDOU PŘÍLEŽITOST

Vivienne Tam Fear of God

Mavi

DENIM REBEL

U denimu tuto sezonu platí: čím ví-
ce, tím lépe. Návrháři se zaměřili
na celodenimový vzhled a kombinují
spolu různé kousky. Látky jsou po-
nechány v čisté podobě bez deko-
rativních prvků či barevného proší-
vání. V pánských kolekcích vidíme
zejména spojení džínů a džínové
bundy, kdy jsou pro oživení použity
různě barevné a různě vyšisované
denimové látky. Trendy jsou také
méně obvyklé pánské overaly, které
jsou vrstvené s mikinami či s tričky
s potiskem. Dámské kolekce nabí-
zejí elegantnější džínové košile, šaty
či sety letních sak a sukní.

8

Nadcházející měsíce přinesou zejména jed-
noduché, základní oděvní kousky z lehkých
materiálů, které mezi sebou návrháři i v let-
ních kolekcích velmi rádi vrství. Trend
athleisure stále sílí a designéři díky kontra-
stnímu spojování sportovní a městské mó-
dy vytváří velmi hravé outfity. Protipólem je
přejímání elegantnějších střihů a kousků
z pánských i dámských kolekcí. Typické jsou
například košile a obleky, které jsou přetvá-
řeny a díky stylingu získávají více uvolněný,
až rebelský vzhled.
U streetwearových kolekcí a módy pro mla-
dé si můžeme všimnout jisté nostalgické
nálady a inspirace v retro módních tenden-
cích. Do barevnosti se promítá zejména
pestrost 80. let. Nápadným trendem je ap-

likace celé škály neonových tónů, které jsou
podpořeny tím, že jsou často využity na ce-
lém outfitu a vytváří velmi výrazný mono-
chromatický look. V kolekcích pak nadále
převládá neutrální barevná paleta v čele
s černou, bílou, ale také odstíny šedé a béž-
ové. Basic kousky jsou většinou ponechány
v čistých jednobarevných provedeních. Na-
opak na košilích, mikinách či kalhotách se
uplatňují kostkované vzory, tropické motivy
a výrazné potisky a nášivky.
Bezesporu jsou nejoblíbenějšími kousky mi-
kiny a teplákové soupravy. U siluet a střiho-
vých řešení je patrný vliv módy 80. i 70. let.
V kolekcích pro mladé začínají být stále více
oblíbené střihy do pasu a volně střižené ha-
lenky a košile se širšími, často nabíranými
rukávy. 
Můžeme pozorovat návrat trendu ladících,
pestře vzorovaných i denimových setů, tep-
lákových souprav, ale také hravě střižených
overalů. V dámských kolekcích návrháři
často přejímají plážovou módu a přes vrch-
ní díl plavek vrství jak blůzky, tak lehké letní
svetříky.

rhm Praha – V kolekcích pro mladé vidíme výrazný posun k pohodlným střihům. Mezi
základní kousky se zařadily nejen volně střižené overaly a šaty, ale především měkké
tepláky a mikiny. Ty se díky vhodnému stylingu staly základem šatníků a v kombinaci
s elegantními saky a ležérními džínovými bundami vytváří velmi sofistikované městské
outfity. Nápadná je v nadcházející sezoně také výrazná barevnost, které dominují pest-
ré tóny a neonové odstíny.

Jack & Jones

Denim Hunter

Vero Moda
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MATCHING SETS

Ucelený look je jedním z nejvýraznějších trendů letní sezony. Outfi-
ty jsou barevně i vzorově jednolité od hlavy až k patě. Vedle umír-

něnějších jednobarevných looků se dostávají do popředí přede-
vším ty výrazně vzorované látky. V ženských kolekcích dominují ze-
jména crop topy a vzdušné košile, které jsou kombinovány s volný-

mi šortkami a kalhotami střiženými do pasu. Sofistikovanější
variantu pak představují šaty s navrstvenou košilí či bomber bun-
dou. V pánských kolekcích proti sobě stojí sportovnější sety šor-
tek a košilí s krátkým rukávem, elegantní variantou jsou naopak

obleky se stejně barevnou košilí.

Z ZegnaB.Young

Yas

Jack & Jones

LILA FANTASY

Mezi nejvíce trendy barvy letní sezony se řadí různé odstíny
pastelové, lila fialové. Romantické tóny jsou podpořeny
něžně střiženými košilovými šaty s kanýrky a rýšky či háč-
kovanými a krajkovými topy. Lila fialová je kombinována
zejména s bílými a krémovými kousky. Ačkoliv jde o více
dámské tóny, uplatňují se také v pánských kolekcích,
kde je návrháři aplikují na drobné detaily i celé kousky,
jako jsou sportovně střižené bundy z jemného hedvábí
či komplety z jemné teplákoviny.

Alfie and Kickin

Iceberg

Y3
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Cinq A Sept

Sandro

For Restless Sleepers



Foto: archiv firem a vogue.com

Chiara Ferragni Issey Miyake

Victoria Beard

Vero Moda
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NEON NEON

Trend křiklavých, neonových barev ovládl i letošní kolekce pro mladé.
Nejoblíbenějšími odstíny jsou zejména neonově růžová a svítivá zele-
ná, které doplňují jak dámské, tak pánské šatníky. Barvy zvýrazňova-

če nachází uplatnění zejména na sportovnějších střizích, jako jsou
oversized mikiny s kapucí, teplákové soupravy či basic trička s krát-

kým rukávem. U žen návrháři často kombinují neo-
nové tóny s minimalisticky střiženými košilovými
šaty a overaly. Podstatnou součástí jsou mód-

ní doplňky, jako klobouky či kabelky, které
jsou laděny ke zbytku outfitu tak, aby vytvořily

jednobarevný, ucelený look.

Fear of God

Iceberg

TIME FOR
TRACKSUIT

Aktuální dění způsobené pandemií značně
ovlivňuje také módní trendy. Návrháři se při-
klánějí k pohodlnějším  střihům a zároveň
volí materiály, které jsou příjemné na noše-
ní a méně náročné na údržbu. Kompromi-
sem mezi módností a pohodlím jsou jedno-
barevné teplákové soupravy z hladkých

i žebrovaných úpletů, které jsou pro více
městský look kombinovány například s koši-
lemi či džínovými bundami. Jednoduché

střihy v tlumených barvách jsou ozvlášt-
něny velkými nápisy, kontrastním le-

mováním či výrazným prošíváním
v oblasti zipů a kapes.

Svět textilu & obuvi Zahraniční trendy

leden – únor 2021

Mira Mikati

Trina Turk

Yas
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Trendy obuvi pro léto 2021

SIGNIFIKANTNÍ TVARY
V HLAVNÍ ROLI

DÁMSKÁ OBUV
U modelů pro letní sezonu jsou nápadné zejména sofistikované střihy a výrazné tvary. Již několik let trvající trend hranatých špiček zesiluje
a návrháři jej aplikují jak na pantofle, tak na sandálky na nízkých i vysokých podpatcích. Velmi populární jsou také baleríny, které jsou jak ba-
revností, tak i tvarem nápadně stylizovány do klasických baletních špiček. Často jsou doplněny i saténovými stuhami, které se vinou kolem
kotníků. Mezi klasickými letními střihy si můžeme povšimnout také dřeváků, které se objevují v kolekcích mnoha známých značek. Oblíbené
budou stále pantofle, které v kolekcích vidíme jak ve sportovním provedení, tak v tom elegantním. Návrháři si v kolekcích pohrávají s nápad-
ným zdobením. Obuv dekorují drobnými, třpytivými kamínky, metalickými cvočky, ale také extravagantními květinovými aplikacemi. I nadále
přetrvává trend řetězů a přezek. Z materiálů se velmi často uplatňují síťoviny a pleteniny, které návrháři aplikují především na sneakery
a sportovněji střiženou obuv. U některých značek však vidíme propojení s například s elegantnějším, lodičkovým střihem.

rhm Praha – Letní kolekce jsou
zaměřeny zejména na výrazná tvarová
řešení, která svou netradičností zaujmou
hned v první chvíli. Trendy jsou nejen
výrazně hranaté špičky obuvi, ale také
masivní podešve a vysoké platformy.
Výrazným trendem je využití přírodních
materiálů, jako je například dřevo či
sláma, u kterých se návrháři snaží
podtrhnout především jejich přirozenost
a surovost. Ve většině kolekcích
převládají světlejší tóny hnědé, pískové 
či okrové, které jsou doplněny buď
decentními pastelovými odstíny, 
nebo výraznými neonovými barvami.

Lofina
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Tamaris

Ria Menorca

s.Oliver

KNITTING, RATTAN 
AND ROPES

Obliba přírodních materiálů se promítá také do obuvnických ko-
lekcí. Návrháři ponechávají modely v co nejsurovější podobě
a v kolekcích uplatňují například ratan či lana. Zejména trendy
jsou podešve ze slámy, které jsou kombinovány jak s elegantní-
mi svršky, jako jsou loafery, tak například s ležérními sandálky.
Základem letního šatníku jsou především espadrilles a pantofle
z přírodních materiálů. Patrný je návrat k tradičnímu řemeslu,
který se odráží v háčkovaných či splétaných svršcích.

Werner 1911

Brunate

ANKLE STRAPS

Výrazným, velmi elegantním prvkem jsou řemínky kolem kotní-
ků, které jsou protipólem ke sportovní a streetwearové obuvi.
Návrháři pásky a řemínky aplikují na nejrůznější střihy, od bale-
rín s jemným pajetkovým zdobením, přes plážové sandálky až
po sofistikované, vysoké lodičky s výraznou špičkou. Vedle kla-
sického provedení s jedním páskem kolem kotníku se v kolek-
cích často objevují také tenké řemínky, které jsou několikrát ob-
točeny kolem kotníku a mohou být vytaženy až do půlky lýtka.

Inblu

Tamaris Caprice
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Mnoho trendů se v letní sezoně promítá jak do dámských, tak do pánských kolekcí. Důležitá je zejména pohodlná, dobře prodyšná obuv,
a tak i mezi pánskou obuví vynikají ortopedické pantofle, sandály či flip flop střihy. Trendy jsou espadrilles i sportovněji tvarované slip-on zho-
tovené z lehkých plátěných svršků. Mezi nejoblíbenější modely stále patří sneakery. Ty se však v letní sezoně zjemňují a místo masivních bul-
ky sneakers návrháři představují elegantněji střižené modely s velurovými a jemnými úpletovými svršky. V kolekcích je patrné experimentová-
ní s klasickými střihy, které jsou přetvářeny v pantofle či hybridní nazouvací střihy bez paty. Návrháři používají surově zpracované materiály,
které splétají, vyšívají či vrství s ušlechtilou hladkou usní. Díky tomu vznikají sofistikované kombinace. Také barevnost odkazuje k přírodním
zdrojům – dominují zemité tóny zelené, hnědé, béžové a neutrální černá. Návrháři příliš neexperimentují s nápadnými barevnými akcenty
a jako doplnění k tlumené paletě volí stejně decentní pastelové tóny.

PÁNSKÁ OBUV

FLIP FLOP & SLIPPERS

Pohodlná obuv, ve které se v teplých dnech netísní noha je zá-
kladem kolekcí. I letos v létě proto vidíme mnoho různých typů
a střihů pantoflí. Od těch elegantních se špičkou v mokasíno-
vém tvaru, až po maxi pantofle připomínající domácí obuv. Oblí-
bené jsou také flip flop sandálky a pantofle, u kterých návrháři
vytvářejí stále sofistikovanější střihy a provazování pásků.
Z materiálů se uplatňuje useň s metalickou povrchovou úpra-
vou a decentní semiš s drobným dekorem v podobě kamínků
či lesklých řetízků.

Guerrini

Foto: archiv firem a vogue.com

BEACHWEAR INSPIRED SHOES

Modely inspirované plážovou obuví jsou přetvořeny tak, by od-
povídaly posledním módním trendům a zároveň poskytly záka-
zníkům dostatečné pohodlí při celodenním nošení. Nová měst-
ská obuv tak zahrnuje trendy sandále, elegantní pantofle
i sportovněji střižené loafery a mokasíny. U všech modelů jsou
patrné minimalistické střihy s absencí dekorů a barevných de-
tailů. Naopak se prosazují více funkční, až outdoorové prvky
a neutrální barevnost.

s.Oliver
Vespa

Jack 
& Jones

Jack & Jones

Blend He
Blend He

LIGHT TONES

V letních měsících budou trendy zejména svěží, světlé odstíny.
Sneakery se vedle klasického bílého provedení objevují také
v béžových a světle šedých variantách. Trendy je také světle zele-
ná a lila fialová. Návrháři mezi sebou jednotlivé barvy kombinují
a vytváří tak jemnou gradaci. Ta je navíc podpořena vrstevním
kontrastně strukturovaných povrchů. Také u elegantních loaferů
a mokasín dochází k prosvětlení. Tmavé zbarvení svršků je na-
hrazováno světlejšími variantami hnědé či pastelovými barvami.

Soldini

Högl

Cantaloupe Studio

Ichi

HIGHLIGHTER COLORS

Neonové akcenty jsou velmi nápadným trendem, který se
uplatňuje na různých střizích i materiálech. Zejména oblíbené
budou v nadcházející sezoně sneakery s masivní, organicky
tvarovanou podešví. Ty se v kolekcích objevují jak v celoploš-
ném, křiklavém provedení, tak v čisté bílé barvě s hravými neo-
novými detaily, jako jsou šněrovadla či prošívání kontrastní nití.
Zářivé barvy se také stále častěji objevují na pantoflích a pá-
skových sandálkách, které jsou opatřeny stejně barevnými
ozdobnými prvky, nejčastěji mašlemi a stužkami.

Tamaris

Inblu

GestuzModadi Fausto

Dr. Brinkmann
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rhm Praha – Módní značky v nadcházející
sezoně zaujmou zejména díky netradičním
tvarům a siluetám produktů. Kolekce na-
bídnou nejrůznější formáty, od malých ka-
belek, do kterých se vejdou pouze nejnut-
nější doklady, až po maxi velikosti, které
jsou vhodné na celodenní aktivity. Kabelky
jsou povýšeny a díky svým nekonvenčním
tvarům se stávají nejdůležitějšími a nejvý-
raznějšími kousky celého outfitu.

Jarní a letní sezona je z hlediska tvarů a stři-
hů velmi pestrá. I nadále jsou trendy tradič-
ně střižené kabelky a batohy, stále častěji se
však objevují střihy, které návrháři přejímají
z jiných oborů. Kolekce tak nabízejí malé ta-
šky zavěšené na krk, které jsou inspirovány
pouzdry na mobil. Časté jsou také oválné ka-
belky, které tvarem připomínají, nebo dokon-
ce slouží jako držáky na lahve. 
Mezi další výrazné trendy se řadí síťovky, kte-
ré jsou díky kombinaci s usní povýšeny na ví-
ce elegantní kousky, některé jsou dokonce
zcela kožené. Motiv sítě je pak často dále

rozvíjen tak, že designéři zaplétají jednotlivé
pásky usní. Návrháři s oblibou vytváří hravé
kontrasty a s usní kombinují nejrůznější ma-
teriály. Vynikají zejména měkké textury, jako
je peří, krul či tenká beránčí vlna. Výrazným
trendem jsou také splétané, slaměné kabelky
nejrůznějších tvarů a velikostí. Ty jsou zapuš-
těny do pásů z hladké usně, popřípadě do-
plněny o popruhy či zvýšené, vyztužené dno.

Pestrá barevnost a potisky mají v kolekcích
výrazné zastoupení. Vedle jemných pastelo-
vých tónů vidíme také neonové akcenty, kte-
ré upoutají pozornost. 
Z hlediska vzorů návrháři aplikují zejména
barvité florální motivy, které jsou umístěny
na neutrálním podkladu. Častým námětem
jsou zvířecí vzory, zejména ty převzaté od
exotických živočichů z Afriky a Asie.

Kožená galanterie pro jaro a léto 2021

NÁPADNÁ STŘIHOVÁ
ŘEŠENÍ, KTERÁ ZAUJMOU

MAXI BAGS

Maxi kabelky hlásí s návratem jara
velký comeback. Po zimní sezoně,

kdy dominovaly zejména menší for-
máty, dochází opět k výraznému

zvětšování. Oproti loňskému roku
však téměř vymizely měkké, nefo-
remné vaky a v kolekcích tak pře-
vládají pevné kožené kabelky a ba-

tohy s vyztuženým dnem. Střihy
jsou převážně minimalistické, ně-
které značky však představují mo-
dely, které jsou extravagantní nej-
en svou velikostí, ale zejména pak

sofistikovanými střihy či povrchový-
mi úpravami usní. Johanna Ortiz Bottega Veneta Andrea Pompilio

Maje Amanda Wakeley

DecadentCodello

WELCOME 
TO THE JUNGLE

Zvířecí motivy jsou jedním z nejvýra-
znějších námětů jarní a letní sezo-
ny – zejména vzory zvířat ze safari,
jako jsou gepardi či leopardi. Výraz-
né zastoupení mají také různé dru-
hy reptilií od hadiny až po krokodýlí
kůži. Návrháři se zaměřují ne jen na
vzory, ale také na samotnou textu-
ru povrchů. Surově opracované us-
ně připomínají zvířecí srst. Některé
značky experimentují také s barev-
ností a představují zvířecí motivy
v elektrizujícím modrém zbarvení 
či v pastelových tónech.Tom Tailor
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Andrew GN

Tods

Chloé Bbelt Chloé

Tory Burch

FANNY PACKS 
& CROSS BODY BAGS

Praktičnost je v nadcházejících měsících důležitým elementem. 
Návrháři v kolekcích představují zejména střihy, které jsou vhodné do

rychlého tempa velkoměst. Ledvinky a cross-body tašky splňují toto
kritérium jak svou velikostí, tak umístěním. Jednoduché, minimalistic-

ké střihy s dostatečným množstvím kapes v sobě spojují jak trendo-
vost, tak pohodlné, praktické fungování ve městě. Stále častěji jsou

ledvinky nošeny přes jedno rameno. Z hlediska materiálů se prosazu-
jí zejména ušlechtilé, hladké usně bez dodatečné povrchové úpravy.
Trendy jsou vedle neutrální černé a bílé barvy také pestré barvy, vý-

razné geometrické vzory a motiv hadiny.

15

METAL DETAILS

Nápadné kování a výrazné zapínání bude
oblíbené napříč různými kousky galante-
rie. U opasků budou trendy zdobené, 
filigránské i minimalisticky tvarované
maxi spony. K dosažení více uvolně-
ného vzhledu návrháři aplikují výraz-
né kovové cvoky po celé délce opa-
sků. U kabelek je pozornost upřena
na nápadně velká zdrhovadla, orga-
nicky tvarované rukojeti a výrazné
spony na zapínání, které často sym-
bolizují logo značky. Stále oblíbený je
také trend masivních řetězů na po-
pruzích i na samotných kabelkách.

Emily & Noah Chiara Ferragni

Camel Active Jack & JonesVanzetti
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Burberry

Bbelt

Coach

CANDY COLORS

S příchodem jara dochází k oživení barevné pa-
lety. Zvlášť oblíbené budou v nadcházející sezo-
ně jemné pastelové tóny, zejména pak pudrově
růžová, mentolově zelená a bledě modrá. Prosa-
zují se také výraznější barvy, jako je sytě žlutá či
hráškově zelená. Hravá barevnost prostupuje na-
příč celou koženou galanterií, v kolekcích se obje-
vují například opasky s jemnou metalickou povr-
chovou úpravou a kabelky nejrůznějších střihů. 
Ruku v ruce s něžnými tóny, návrháři volili zejména
menší formáty kabelek. Hranatá psaníčka a drobné
kabelky na rameno tak v kombinaci s pastelovou
barevnou paletou působí zvlášť decentním, 
roztomilým dojmem.

Codello

BAGS INSPIRED 
BY FOLDERS

Jedním z největších trendů jsou výrazné, hranaté kabelky,
které jsou inspirovány kancelářskými deskami a šanony.

Elegantní čtvercové a obdélníkové střihy vidíme nejčastěji
ve zcela minimalistickém provedení s malým množstvím

dekorativních prvků. Návrháři experimentují a aplikují
nápadné kovové spony či výrazná madla. Pro úplný

kancelářský efekt někteří návrháři kabelky co nejvíce
zeštíhlují, aby byly co nejvíce placaté. Kabelky se v ko-

lekcích objevují převážně ve zcela neutrálních bar-
vách a tlumených, zemitých odstínech.

Andrew GN

Gabor
Tamaris

Tamaris
Bulaggi

Tom Tailor

Foto: archiv firem a vogue.com
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Praha – V rámci dlouhodobého operační-
ho programu Výzkum, vývoj, vzdělávání,
vyhlášeného malou Hospodářskou komo-
rou Praha pod názvem Komplexní pro-
gram rozvoje a podpory pražského škol-
ství určeného pro střední odborné školy,
dostali i budoucí krejčí a krejčové studující
na SŠ – COPTH, Praha 9, Poděbradská
1/179 velkou šanci navštívit významné
pražské salony, divadelní krejčovny a návr-
hářské ateliéry. 

Vřelou vzájemnou komunikaci a logistickou
přípravu celého projektu za MHK zajišťovala
Ing. Barbora Kafková a za SŠ – COPTH Blan-
ka Čermáková, které využívaly své bohaté
zkušenosti z předchozího projektu Řemeslo
žije. Zaslouží si velké díky, stejně jako zúčast-
něné firmy.
Majitelka salonu DAVY paní Dagmar Vybíra-
lová připravila formou Top kempu workshopy
se žáky na téma vedení a organizace zakáz-
kové firmy. Názorně také předvedla komuni-
kaci se zákazníkem a průběh zkoušky dám-
ského pláště.
Velice srdečně nás přivítal pan Pavel Vlasák,
modelový střihač špičkového salonu Ago
d’Oro, ve kterém dodnes působí význačná
osobnost našeho návrhářského nebe prof.
Zdenka Bauerová, která nám po srdečné
besedě ukázala kolekci modelových oděvů ze
své špičkové tvorby pro zákazníky. Dosud zde
pracují další pamětnice salonu Styl, pokračo-
vatele značky Rosenbaum. 
V tradičních zakázkových firmách pánů Vladi-
míra Zacha, Gustava Šimůnka, Emanuela
Andreje, či Zdeňka Hartla se žáci seznámili
s vysokou úrovní kvalitní řemeslné tvorby na
evropské úrovni. Pan Richard Hronovský při-
pravil přednášku o tvorbě známé firmy Kníže,
později Adam. Paní Radka Kemrová předved-
la možnosti modelových konstrukcí dám-
ských individuálních střihů. 
Zajímavá byla návštěva ateliéru populární ná-
vrhářské osobnosti paní Heleny Fejkové. Se-

známila žáky s komunikací se zákazníkem,
prací s modely od výtvarného návrhu po
vlastní řemeslnou realizaci. 
Vzácnou událostí byla návštěva krejčovských
dílen Národního divadla, kde pan Aleš Frýba
provedl žáky celým provozem přípravy diva-
delních představení. Paní Zdena Kosová pak
ukázala zázemí zakázkových krejčoven Divad-
la Na Zábradlí. 
Pro mladé adepty tak náročného řemesla,
jakým je obor pánský a dámský zakázkový
krejčí to jsou neocenitelné zkušenosti a jinak
nedostupné zážitky. Velice děkujeme výše
zmíněným firmám i za možnost odborné
praktické výuky budoucích pánských krejčí.
Někteří z absolventů po ukončení studia, díky
navázaným osobním kontaktům, v dílnách již
zůstávají. 

Učňovské školství zaostává
Jedna generace fundovaných odborníků za-
kázkové oděvní tvorby již postupně odchází
a zatím je nemá kdo nahradit. Učňovské škol-
ství zaostává. Máme málo zkušených peda-

gogů s praxí v oboru. Vzdycháme nad nápa-
ditými prvorepublikovými modely H. Podol-
ské, E. Roubíčkové, O. Rosenbauma a dal-
ších. Obdivujeme filmy s nádhernou kostýmní
výpravou. Ještě do začátku 90. let bylo jen
v Oděvní službě Praha na 40 krejčovských fi-
rem v různé cenové hladině, takže téměř
každý měl šanci nechat si něco pěkného ušít.
Před třemi lety jsme sice oslavili 700 let od
založení prvního krejčovského cechu u nás,
ale budoucnost oboru růžová není. Rozhod-
nutím pražského magistrátu v letošním roce
pro celou ČR skončí tradiční a nepostradatel-
ný učební obor pánský zakázkový krejčí! V ce-
lé Evropě je krejčích jako šafránu. Počítače
jsou skvělým pomocníkem, ale fyzický kontakt
se zákazníkem nahradit nemohou. Vůně zku-
šebních kabin, mazlení se s nádhernými lát-
kami, dokonalé krejčovské řemeslo, komuni-
kace s odborníky, návrháři, střihači, pocit
osobitosti a vzrůstu sebevědomí. O to vše
chceme přijít?

Petr Tylínek, pedagog a teoretik módy

Návštěva významných pražských salonů

UČŇOVSKÝ DOROST
DĚKUJE ODBORNÍKŮM!

Návštěva salonu Ago d’Oro

Paní Helena Fejková ve svém ateliéru Mistr Vladimír Zach ve svém krejčovství na Malé Straně
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Jak jste se dostala ke své profesi módní
návrhářky? 

Od malička jsem si kreslila oblečení, vyráběla
oblečky pro panenky a hrála si na módní ná-
vrhářku. Během svého bakalářského studia
jsem se k tomu, v podstatě úplnou náhodou,
vrátila. Postupně jsem se začala v tomto

oboru vzdělávat a nabírat praxi díky stážím.
V minulém roce jsem zjistila, že můj pra-pra-
dědeček i jeho tatínek byli krejčí. Takže jdu
vlastně v jejich stopách. 

Čím se ve své tvorbě zabýváte? 

Od té chvíle, kdy tvořím pod značkou ADVA,
tak se zaměřuji na udržitelnou tvorbu. Znač-
ka funguje už třetím rokem, takže přirozený
vývoj tam samozřejmě je. Například v tom,
že už dnes vím, že bych nepracovala s mate-
riály, s kterými jsem pracovala na začátku
své tvorby. Pokud se chce člověk vydat udr-
žitelnější cestou, tak je to i hodně o vzdělání.
Doba se neustále vyvíjí a vy musíte s ní. 

Komu je určena vaše tvorba? 

Momentálně šijeme jenom pro ženy. Větši-
nou jsou to ženy ve věkovém spektru od 25
do 40 let. Ale oblékáme ženy mladší i výraz-
ně starší. Snažíme se ženám pomoci vybu-
dovat tzv. capsule wardrobe. Naše kousky

jsou minimalistické a hodně záleží na cel-
kovém stylingu konkrétní ženy. Díky tomu
stejné šaty může nosit moje babička,
maminka i já. Každá jim dáme jiný ná-
dech a odlišný příběh. Moji tvorbu cha-
rakterizují čisté linie, variabilita, certi-
fikované organické materiály, žen-
skost, nadčasovost.
V letošním roce mám v plánu za-
měřit se také na pány, bližší in-
formace se dozvíte již brzy na

mých webových stránkách a na
sociálních sítích.

S jakým materiálem pracujete nej-
častěji? 

Pracuji pouze s materiály, které jsou
certifikované. S jinými bych určitě nepra-
covala, zvláště se syntetickými materiály.
Výjimkou jsou pro mě recyklované materi-
ály, například recyklovaný polyester. V po-
slední době, jsem si oblíbila Refibra tencel
a v nové kolekci objevuji ztracenou lásku
ke lnu. 

Který váš model byl nejvíce pracný? 

Stoprocentně náš Think Big Oversized ka-
bát. Měla jsem jasnou představu vzhledem
k designu i materiálu. Bohužel, jak to tak
bývá, organická a certifikovaná vlna, je ob-
čas mimo možnosti sehnání pro malé
značky. Nám se to podařilo a vznikl z to-
ho kousek, který odříkává celý náš pří-
běh. Vracíme ho už druhým rokem na

podzim do prodeje, a i přes vyšší cenu má
velký úspěch, což nás velmi těší.

Nosíte svou tvorbu?

Nosím. V karanténě jsem v podstatě žila je-
nom v naší teplákové soupravě. V zimě pak
nedám dopustit na kabát z naší tvorby.

Kde získáváte inspiraci pro svoji tvorbu? 

Z umění, z architektury nebo z věcí okolo
mě. Většinou, ale pracuji tak, že hledám ma-
teriál a následně začínám tvořit. Materiál
u mě hraje tu hlavní roli a nejvíce ovlivňuje vý-
sledný produkt. 

Co považujete za náročné na své práci?

Objevování nových materiálů, neustále učení
se a samozřejmě proces hledání inspirace
a následné zpracování. Náročná je pro mě
celá administrativa, která za tím vším stojí.
Někdy to je bohužel více o administrativních
věcech než o kreativitě. 

Jak pohlížíte na český módní průmysl ve
srovnání s tím ve Velké Británii? 

Až zkušenosti ze zahraničí mě utvrdily v tom,
jak maličký je módní průmysl u nás. V Česku
sice funguje fashion week, návrhář vytvoří
kolekci, ale už nemá ty správné prostředky
a znalosti k tomu, aby dokázal kolekci prodat
do zahraničních obchodů. V tomto ohledu
jsou i mladí britští návrháři mnohem více při-
praveni. Navíc v zahraničí fungují PR agentu-
ry, které začínajícím designérům dokážou
hodně pomoci. V zahraničí jsou také lidé více
zvyklí podporovat svými nákupy lokální znač-
ky, v Česku je tahle podpora o dost menší. 

Když za vámi přijdou vaše zákaznice, mají
jasnou představu, co chtějí?

Většinou přijdou a chtějí návrh přímo ode
mně, případně se odkážou na nějaký kousek,
který už máme v portfoliu a od toho se naše
spolupráce následně odvíjí. 

Je rozdíl mezi požadavky zákazníků z Čes -
ké republiky a zahraničí?

Je to hodně individuální. Nicméně, v zahrani-
čí jsou lidé mnohem více zvyklí nakupovat ob-
lečení přes internet i za vyšší ceny. Navíc
mám pocit, že v zahraničí zákazníci víc tlačí
na transparentnost jednotlivých značek. To
je něco, co nám v Česku ještě stále mírně
uniká.

Kde a jakým způsobem prezentujete své
výrobky? 

Na našich webových stránkách a sociálních
sítích. 

Představujeme designéry

ANETA PRŮŠKOVÁ

Londýn – Pokračujeme v našem seriálu, ve kterém představujeme návrháře a designéry
z České republiky i ze zahraničí. Tentokrát vám přestavujeme módní návrhářku Anetu Prů-
škovou, která žije a tvoří v Londýně.
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Kde prodáváte svou tvorbu?

V kamenných prodejnách prodáváme v Čes -
ku i ve Velké Británii. A samozřejmě také
přes e-shop – zasíláme po Velké Británii, Ev-
ropě, ale i Spojených státech amerických. 

Co považujete za svůj největší dosavadní
pracovní úspěch?

Pokud mám vybrat jeden konkrétní, tak jsou
to úspěšné pop-upy ve Velké Británii a ná-
sledná dlouhodobá spolupráce se značkou
Know the Origin. Všechny cíle ale určitě spl-
něné nemám a těším se na vše, co mě ještě
čeká. 

Dokážete si představit spolupráci s ma-
loobchody, průmyslovými výrobci apod.
v České republice?

Stoprocentně ano. Ráda bych pracovala
s materiály, které jsou vyrobené v ČR a od-
povídají standardům, s kterými pracuji. Mo-
mentálně se soustředím především na to,
aby naše materiály byly z Evropy. Kdybychom

mohli pracovat i s látkami vyrobenými lokál-
ně v Čechách, bylo by to skvělé. 

Jakou dosavadní spolupráci považujete
za nejzajímavější? 

Pro mě byla nejzásadnější spolupráce s ma-
lou německou farmou, odkud odebíráme vlnu
na naše kabáty. Je to sice jiný druh spoluprá-
ce, ale o to je to pro mě cennější. Novinkou
je, že jsme spolupracovali, a do budoucna
ještě budeme, s českou malířkou Dominikou
Schmidt. Vytvořili jsme minikolekci, kde jsme
propojili umění a „pomalou“ módu. 

Jaké máte plány do blízké budoucnosti? 

V květnu letošního roku oslavíme už čtvrtý
rok značky a plánujeme velkou změnu. Bude
například souviset s rozšířením našeho port-
folia, budeme se také více orientovat na
„made to order“ objednávky, abychom ome-
zili naše skladové zásoby. Plánovali jsme
i účasti na konferencích o udržitelné módě
v Česku i ve Velké Británii a edukační pro-
gram pro střední školy. Bohužel nám to pan-

demie momentálně neumožňuje, tak doufá-
me, že se dočkáme co nejdříve.

K čemu byste se chtěla dopracovat v bu-
doucnosti při své tvorbě?

Ráda bych se dopracovala k tomu, abych
mohla tvořit opravdu jen z těch nejlepších
materiálů. Ať už jsou to recyklované materi-
ály, nebo materiály z banánů nebo citrusů –
jako malá značka se k nim špatně dostáváme
a doufám, že čím udržitelnější móda bude,
tím dostupnější budou i tyto materiály pro
nás. A chtěla bych i spojit ADVA s edukačními
programy. Protože edukací našich zákazníků
to začíná. A jako poslední bych si přála více
spoluprací s malými lokálními prodejci, výrob-
ci. Podporovat lokální tvorbu a manufakturu,
ať už v Česku, nebo ve Velké Británii.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová

Aneta Průšková
Módní návrhářka (nar. v roce 1991
v Chrudimi) tvoří pod svojí značkou 
ADVA od května 2017. Značka Adva
se vyznačuje čistými liniemi, variabil-
ností, nadčasovostí, minimalismem
a organickými materiály. Tvorba této
značky je určená moderním ženám,
bez rozdílu věku. Je tedy vhodná pro
ženy všech generací od dospělého vě-
ku. Snahou designérky Průškové a její
značky je pomoci ženám vytvořit tzv.
capsule wardrobe.

Aneta vystudovala gymnázium Mozar-
tova v Pardubicích, bakalářské studium
na Policejní Akademii v Praze, obor
Management a ještě během svého ba-
kalářského studia studovala dva roky
na Institutu Módní tvorby v Praze. Ná-
sledně úspěšně absolvovala magister-
ské vzdělání oboru Marketingová ko-
munikace na Vysoké škole finanční
a správní v Praze, kde získala titul inže-
nýr. Aneta Průšková má v souvislosti
s módním průmyslem ráda rozmani-
tost a možnost velkého sebevyjádření
a na módním průmyslu jí vadí jeho po-
vrchnost a odpojenost od světa. Spolu-
pracovala mimo jiné s Denisou Nesva-
čilovou a Evou Decastelo.
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Praha – Že výsledky textilního maloob-
chodu v České republice za rok 2020
nebudou v důsledku koronavirové krize
nijak valné, nikdo nepochyboval. Přesto
28% propad tržeb ve srovnání s rokem
2019 mnohé analytiky překvapil. Přispě-
lo k tomu zejména nevydařené čtvrté
čtvrtletí, které bylo zdaleka nejhorší 
nejen v celém roce, ale v celé historii
sledování tržeb v ČR. 

Vyplynulo to z údajů, které nám poskytují čle-
nové test-klubu časopisu Svět textilu & obu-
vi. Máme pravidelná hlášení od více než
stovky obchodníků z naší branže. Děkujeme
jim, že i v toto nelehké době si našli čas a po-
dávají nám cenné informace. Vývoj tržeb zve-
řejňujeme anonymně a vždy v porovnání se
stejným měsícem předcházejícího roku. Po-
kud budete mít zájem připojit se, budeme rá-
di. Stačí jen napsat na náš redakční e-mail:
redakce@textil-obuv.cz.

První pololetí: katastrofa
Jak jsme psali již minule, rok 2020 přitom
nezačal vůbec špatně. V lednu a únoru ob-
chodníkům (nejen) z oblasti oděvů/textilu
stoupaly tržby v meziročním srovnání a nic
nenasvědčovalo, že tomu má být brzy jinak.
Přišel však covid-19 a vše bylo vzhůru noha-
ma! V březnu poprvé v historii České republi-
ky zavřely obchody! Výsledkem toho byly ka-
tastrofické statistiky: v březnu se maloob-
chodní tržby v textilním/oděvním obchodě
propadly o 65 %, v dubnu dokonce o 80 %
a v květnu o 20 %. 
Začátkem léta se zdálo, že koronavirus Čes -
ko porazilo. Začalo plošné rozvolňování opa-
tření, otevřely se obchody a lidé se po dlou-
hých třech měsících opět nadechli. Hned se
to projevilo na tržbách: v červnu se v mezi-
ročním srovnání propad pohyboval už „jen“
kolem -5 %, v prázdninových měsících to by-
lo jen o 2 %.

Přišla druhá vlna
Jenže pak přišlo září a s ním druhá vlna ko-
ronaviru. „Lidé přestávají nakupovat oděvy
a textil a raději si dělají zásoby potravin. Ne-
vědí totiž, co přijde dál.“ Podobná slova byla
většinou ve sděleních, která nám v té době
posílali členové našeho test-klubu. Obchod
v naší branži se v září propadl o 10 %. Třetí
čtvrtletí tak skončilo s propadem -5 %. 
Pak přišlo další nařízení vlády: opětovné uza-
vření obchodů! Ty byly mimo provoz od 22.
října do 3. prosince. To se muselo projevit
na vykazovaných měsíčních tržbách: v říjnu
obchodníci zaznamenali další mimořádný
propad tržeb: -70 %! 

Závěr roku: katastrofa!
Z praxe je každému jasné, že o výsledku ce-
lého roku v textilním a oděvním maloobcho-
dě rozhoduje vždy závěr roku. Zejména před-

vánoční prodej totiž ukáže, jak úspěšný bude
tento sortiment. Pokud máme soudit podle
výsledků listopadu a prosince 2020, jde pří-
mo o katastrofu! A není se co divit: v listopa-
du byly obchody s textilem/oděvy celý měsíc
zavřené. Omezení prodeje či úplné uzavření
prodejen některých sortimentů nepotravi-
nářského zboží ovlivnilo vývoj maloobchod-
ních prodejů. Rozhodně nás nemůže těšit,
že meziroční pokles tržeb v celém maloob-
chodu se nejvíce projevil právě ve specializo-
vaných prodejnách s oděvy a obuví s výsled-
kem -78 % a s výrobky pro kulturu, sport
a rekreaci (-37 %)! 
Maloobchodní prodej v prosinci byl rovněž
ovlivněn omezením prodeje či úplným uzavře-
ním prodejen některých sortimentů nepotra-
vinářského zboží z důvodu opatření proti ší-
ření koronaviru na začátku a na konci měsí-
ce. Meziroční pokles tržeb pokračoval ve
specializovaných prodejnách s výrobky pro
kulturu, sport a rekreaci (-10,4 %) a s oděvy
a obuví (-9 %). Díky krátkodobému otevření
obchodů před Vánocemi se tržby v naší
branži přeci jenom nepropadly tak hluboko,
jak se někteří obchodníci obávali. Čtvrté
čtvrtletí tak tržby textilního maloobchodu
v ČR skončily v propadu -52 %. Což je histo-

ricky nejhorší výsledek naší branže. Celý rok
2020 se tak propadl o 28 %. Rovněž ne-
slavné prvenství...

Vítězem je e-shop 
V této souvislosti nelze pominout jeden zá-
sadní fakt: že totiž (podle Českého statistic-
kého úřadu) nejvýraznější růst zaznamenal
v roce 2020 prodej zboží přes internet ne-
bo zásilkovou službu (o 30,4 %). E-shopy se
tak jednoznačně staly hegemony trhu. Tex-
til/oděvy v jejich nabídce přitom hrají stále
výraznější roli. A pro zajímavost: Zvýšil se
rovněž prodej ve specializovaných prodej-
nách s výrobky pro domácnost (o 8,5 %),
s počítačovým a komunikačním zařízením
(o 4,0 %) a s farmaceutickým, zdravotnic-
kým a kosmetickým zbožím (o 2,2 %). Zvýše-
ní tržeb také vykázaly nespecializované pro-
dejny s převahou potravin (o 1,7 %). Naopak
meziroční pokles tržeb pokračoval ve speci-
alizovaných prodejnách potravin (o 19,8 %)
a pak už následovala naše branže.
Jaký bude rok 2021? V dnešní složité době
je těžká jakákoliv predikce. Podle našeho ná-
zoru ale horší než výsledek roku 2020 být již
nemůže. Alespoň doufáme...

Michal Korol

Tržby textilního maloobchodu v roce 2020

NEJHORŠÍ ROK V HISTORII

Tržby textilního maloobchodu v ČR v roce 2020
(v porovnání se stejným obdobím roku 2019)

Rok 2020: –28 Zdroj: Svět textilu & obuvi

Foto Pixabay
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Praha – Česká obchodní inspekce (ČOI)
zjistila, že na tuzemském trhu je v nabíd-
ce pro spotřebitele výrobek, který může
znamenat bezpečnostní riziko pro děti.
Jde o letní šaty značky Anfakids. ČOI naří-
dila stažení výrobku z trhu. 

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu vý-
robek, který je určen pro děti ve věku dvou
až tří let. Jde o letní šaty značky Anfakids,
růžové barvy se zavazováním na krku s poti-
skem různobarevných květů. Výrobek má
střih ve tvaru písmene A, s volánovou dlou-
hou sukní a odhalenými zády. Horní díl šatů
má volné dlouhé tkanice určené k vázání na
krku dítěte. 
Inspektoři ČOI zjistili, že předmětný výrobek
nesplňuje požadavky na bezpečnost dle zá-
kona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpeč-
nosti výrobků, konkretizované v harmonizo-
vané ČSN EN 14682:2015 – Bezpečnost
dětského oblečení, šňůry a šňůry na stažení

(čl. 3.2.6). Oblečení se šňůrou kolem krku
musí být zhotoveno bez volných konců v ob-
lasti krku a hrdla. Produkt má volné dlouhé
konce tkaniny na vrchním dílu dětských let-
ních šatů, které představují za běžných pod-
mínek užití nebezpečí spočívající v možnosti
utažení šňůr v oblasti hrdla a v následném
uškrcení. 
Česká obchodní inspekce uložila příslušné-
mu hospodářskému subjektu ochranné opa-
tření dle ust. § 7 odst. 2 písm. g) zákona
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti vý-
robků, kterým je okamžité stažení nebezpeč-
ných výrobků nebo výrobků, které již byly uve-
deny na trh. Správní orgán dále nařídil dle
ust. § 7 odst. 2 písm. h) téhož zákona zpět-
né převzetí nebezpečného výrobku od spotře-
bitele, který uvedený výrobek v kontrolované
provozovně prokazatelně zakoupil. Výrobek byl
nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR a informace o něm
budou zveřejněny v systému RAPEX. 

Informace o výrobku
Název výrobku: Dětské letní šaty 
Značka: Anfakids Typ / model: Size 98
Identifikační údaje prodejce: Thi Nga
Nguyen, IČ: 28021134 se sídlem Palacké-
ho 1309/34, 350 02 Cheb 
Země původu: neznámá

Česká obchodní inspekce zjistila nebezpečný
výrobek: dětskou teplákovou soupravu
zn. Yvon Fashion. Produkt je určen dětem ve
věku šesti let. Je složen z mikiny s kapucí
černé barvy s různými aplikacemi a tepláků
černé barvy s růžovou aplikací. Přední díly
mikiny jsou opatřeny na přední straně kostě-
ným zdrhovadlem a dlouhými vsazovanými
rukávy. Na přední straně mikiny jsou zažehle-
ny nápisy New York University 1986, Red-
corner Club, Athl. Depy College ff 1986.
V horní části mikiny je nášivka s vyobrazením
lva a textem Champions 86. Na spodu miki-

ny je v pružném lemu nášivka s nápisy New
York University 1986, Redcorner, Champi-
ons. Mikina má v oblasti hlavy/krku kapuci,
na které je zhotoven tunýlek s provlečenou
funkční růžovou šňůrou s volnými konci pro
stažení kapuce. Volné konce tkanic jsou za-
taveny proti roztřepení. 
Tato tepláková souprava, respektive mikina
s kapucí, nesplňuje požadavky na bezpečnost
dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bez-
pečnosti výrobků, konkretizované v harmoni-
zované ČSN EN 14682:2015 – Bezpečnost
dětského oblečení, šňůry a šňůry na stažení
(čl. 3.2.1). Oblečení určené pro malé děti ne-
smí být navrhováno, vyráběno nebo dodává-
no se šňůrami na stažení nebo funkčními šňů-
rami v oblasti hlavy, krku nebo horní části
hrudníku. Utažením šňůr v oblasti hrdla dítěte
může dojít až k následnému uškrcení. 
Česká obchodní inspekce uložila příslušné-
mu hospodářskému subjektu ochranné opa-

tření dle ust. § 7 odst. 2 písm. g) zákona
č. 102/2001 Sb., kterým je okamžité sta-
žení výrobků, které jsou nebezpečné a které
již byly uvedeny na trh. Správní orgán dále
nařídil dle ust. § 7 odst. 2 písm. h) téhož zá-
kona zpětné převzetí nebezpečného výrobku
od spotřebitelů, kteří uvedený výrobek v kon-
trolované provozovně prokazatelně zakoupili.
Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a infor-
mace o něm budou zveřejněny v systému
RAPEX. 

Informace o výrobku
Název výrobku: Dětská tepláková souprava
Značka: Yvon Fashion Size: 6 Typ / model:
FY – 001 / Quality Collection Wear 
Identifikační údaje prodejce: Thi Nga
Nguyen, IČ: 28021134 se sídlem Palacké-
ho 1309/34, 350 02 Cheb 
Země původu: Čína

Česká obchodní inspekce

NEBEZPEČNÉ DĚTSKÉ LETNÍ ŠATY

Další nebezpečný výrobek:

DĚTSKÁ TEPLÁKOVÁ SOUPRAVA

Inspektoři v rámci kontrol dvou stánků, kdy
si zjednali vstup do těchto stánku prostřed-
nictvím přizvané osoby – zámečníka, zabavili

celkem 1 976 kusů výrobků v celkové hodno-
tě originálů 8 469 370 Kč, u nichž bylo po-
jato podezření na skladování a prodej nedo-

volených napodobenin. Šlo převážně o textil-
ní výrobky, konkrétně bundy, trička tepláky,
mikiny, čepice, trenýrky, šátky a dále o pá-
sky, peněženky, kabelky a hodinky označené
Louis Vuitton, Michael Kors, Diesel, Gucci,
Burberry, G. Armani, Lacoste, Jack Wolf-
skin, Mammut, Nike, Harley-Davidson, Le-
vis, adidas, Calvin Klein, Mercedes – Benz,
BMW, VW a Air Jordan. Prodávajícím lze za
prodej padělků uložit pokutu až do výše pěti
milionů korun.

Padělky na tržnici ve Vyšším Brodě 

I V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

České Budějovice – ČOI pro Jihočeský kraj a Vysočinu provedla 16. 12. 2020 ve spolu-
práci s cizineckou policií kontrolní akci na tržnici ve Vyšším Brodě, která byla zaměřena
na nabídku, prodej a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví.

Praha – Česká obchodní inspekce zjistila na trhu v České republice další výrobek, který mů-
že být pro děti nebezpečný. Jde o dětskou teplákovou soupravu značky Yvon Fashion, která
nesplňuje požadavek na bezpečnost dětských oděvů. Pokud se při obvyklém používání toho-
to výrobku utáhnou šňůry v oblasti hrdla, může dojít k následnému uškrcení dítěte.
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Jihlava – „Pokud muži-zákazníci u vás jed-
nou nakoupí a jsou spokojení s kvalitou,
potom vám zůstávají věrní a nakupují celá
léta. Jen občas musím naše klienty pře-
mlouvat, aby si vybrané zboží vyzkoušeli.
Dostat muže do kabinky je někdy velmi ná-
ročné, protože většina z nich si nerada
zkouší oblečení,“ říká Eva Wagnerová (46
let), jednatelka, která je zároveň společník
se svým bývalým manželem ve společnosti
Etappa s.r.o. Je také odpovědná vedoucí
pro kamennou prodejnu rovněž se street-
wearovou módou, která spadá pod stej-
nou společnost a nachází se v Jihlavě,
v Obchodním centru Březinky. Společnost
Etappa s.r.o. provozuje také internetový
obchod s převážně pánskou módou, ale
i internetový obchod určený milovníkům
filmů, seriálů a počítačových her. 

Můžete představit vaši společnost a ka-
mennou prodejnu?

Společnost jsme založili v roce 2007. A za-
čali jsme s prodejem přes internet. O rok
později jsme v Praze ve vestibulu metra Opa-
tov otevřeli naši první prodejnu s oblečením
a následující rok další prodejnu na Smíchově.
Už od začátku našeho podnikání jsme se za-
měřili na značky, určené hlavně pro muže.
Značky s motivy tattoo – Lucky 13, nebo ob-
lečení pro milovníky aut – King Kerosin, dále
pak Lonsdale London, či Fred Perry. V roce

2013 jsme se s manželem rozhodli změnit
svůj životní styl, zvolnit a odejít z Prahy. Ně-
kolik let jsme provozovali jen e-shopy. Usadili
jsme se na Vysočině a až v roce 2018 jsme
otevřeli kamennou prodejnu v Jihlavě. Na-
chází se v obchodním domě Březinky v Jihla-
vě a rozkládá se na 50 m2.

V čem vidíte výhodu provozovat interneto-
vý, ale i kamenný obchod současně? 

Pokud prodáváte oblečení, je výhoda kamen-
ného obchodu jasná. Zákazníci si mohou přijít

oblečení vyzkoušet a díky tomu mohou zjistit,
jakou velikost potřebují, a když následně chtějí
nakupovat oblečení, využívají možnost koupit si
ho přes internet. Určitě je kamenná prodejna
také zárukou jisté solidnosti firmy. Díky existen-
ci obchodu máme klientelu mezi lidmi, kteří ne-
jsou vyznavači internetového nakupování
a upřednostňují klasickou podobu nákupu. 

Kdo jsou vaši zákazníci? 

Mezi našimi zákazníky jsou převážně muži ve
věku od 20 do 65let. Do obchodu chodí na-

Obchod se streetwearovou módou

CHYBÍ VĚTŠÍ NABÍDKA 
VE VELIKOSTECH 4XL A 5XL
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kupovat jak sami, tak s partnerkami. Naše
sázka na pánskou módu se nám osvědčila
a musím říct, že si pány jako zákazníky ne-
mohu vynachválit. Pokud jednou u vás na-
koupí a jsou spokojení s kvalitou, potom vám
zůstávají věrní a nakupují u vás celá léta. Jen
občas musím naše klienty přemlouvat, aby si
vybrané zboží vyzkoušeli. Dostat muže do ka-
binky je někdy velmi náročné, protože větši-
na z nich si nerada zkouší oblečení. Mezi na-
še zákazníky patří například i Městská policie
v Lázních Bohdaneč, která nakoupila bundy
značky Alpha Industries.

Co všechno v sortimentu pro ženy a muže
nabízíte? Máte i české značky? 

Každý, kdo prodává oblečení, ví, že se módní
trendy mění, také obliba značek stoupá
a klesá. V kamenné prodejně nabízíme, jak
pro muže, tak i pro ženy, ale pro ženy v ne-
patrném množství, oděvy značek Alpha Indu-
stries a Yakuza Premium.
V internetovém obchodě naše zákaznice rov-
něž naleznou oděvy značky Alpha Industries,
bundy, trika a polo trika a mikiny. Pánové
v internetovém obchodě mohou zakoupit
bundy, trika a polo trika, mikiny, ale i kalhoty
od značek Alpha Industries, Yakuza Premi-
um, Ben Lee a vintage brandu Goodyear.
Momentálně českou značku v nabídce ne-
máme, není v tom ale žádný záměr. Pokud
nás nějaká česká módní značka svými vý-
robky zaujme, rádi budeme její sortiment
prodávat.

Koho považujete za výraznou osobnost
v Česku, která nosí streetwearové oděvy
a je možná i vzorem pro vaše zákazníky?

Oděvy značky Yakuza Premimum nosí napří-
klad Vladimír Polívka v seriálu Polda a mys-
lím, že mu velmi sluší! Co se týče značky Alp-
hy Industries, tak tu nosí opravdu mnoho

světových hvězd například Bruce Willis, Cher,
Sylvester Stallone, ale i John Travolta.

Jaký vámi nabízený sortiment je u vašich
zákaznic a zákazníků nejoblíbenější? 

Neprodávanější jsou u nás zimní bundy. Kva-
lita leteckého nylonu je vážně neskutečná.
Jde o velmi teplé a kvalitní bundy do velké zi-
my, větru, sněhu či jen deště. V loňském ro-
ce byla nejprodávanější letecká bunda s pra-
vým beránkem na límci. 

Existuje nějaké konkrétní zboží, které se
vám nedaří sehnat? 

Jarní a zimní kolekce značek je opravdu roz-
sáhlá, zákazníci v ní naleznou vše od trik,
krátkých kalhot, tepláků, mikin, kalhot až po
bundy, a to v nejrůznějších barevných vari-
acích. Jediné, co by někteří páni ocenili a ne-
daří se nám to sehnat, je větší nabídka zboží
ve větších velikostech, ideálně 4XL a 5XL. 

Jak řešíte situaci, kdy se vám nedaří pro-
dat nějaké zboží? 

Občas se stane, že se některé zboží nepro-
dá ihned v dané sezoně. Později stačí malá
sleva na dané zboží a svého zákazníka si i to-
to oblečení brzy najde.

Jak často měníte vzhled výlohy?

Náš obchod nemá tradiční výlohu. Jde spíše
o okno do obchodu, ale stále se v něm stále
něco mění. Figuríny v obchodě měníme ales-
poň jednou za týden.

Jak přistupujete k propagaci? 

Řekla bych, že bez ní to v dnešní době ani ne-
jde. Propagujeme hlavně naše webové
stránky. Kamennou prodejnu si lidé najdou

na našich internetových stránkách. Určitě
k reklamě dobře slouží náš facebookový pro-
fil, ale bez reklamy na Google, Seznamu,
Heuréce nebo Instagramu by naše podnikání
nefungovalo a nebylo možné. 

Díky čemu si myslíte, že jste se doposud
úspěšně udrželi na trhu a jaké máte plá-
ny do budoucnosti?

Myslím, že tak dlouho úspěšně působíme na
trhu, protože svoji práci děláme poctivě. Zá-
kazníci nejvíce ocení naši rychlou reakci na
jejich podněty, následně komunikaci a hlavně
kvalitní zboží. I do budoucnosti se chceme
držet osvědčeného receptu, a to nabízet si-
ce menší množství značek, ale zato s prvo-
třídním zákaznickým servisem.

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře?

Určitě bych všem ráda popřála hodně štěstí
v této těžké době. Pevně věřím, že i po pře-
konání pandemie koronaviru se obchody
s oblečením vzpamatují a opět otevřou.

Děkuji za rozhovor: Sandra Friebová
Foto: Michal Pokorný
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Nápad na fotografickou kampaň vzešel z řad
členské základny asociace již koncem minu-
lého roku, kdy Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu přišlo s nabídkou zahrnutí prádelen
a čistíren do seznamu uzavřených provozo-
ven výměnou za kompenzace. „To jsme sa-
mozřejmě nemohli přijmout. Od března ve
veřejném prostoru zdůrazňujeme nepostra-
datelnost našeho oboru, který slouží zdra-
votnickým zařízením, pečovatelským domo-

vům či průmyslu, který naši zemi nyní drží
nad vodou,“ říká prezidentka Asociace prá-
delen a čistíren Jana Puškáčová. 
Kampaň s nadsázkou zachycuje situace, jak
by to vypadalo, kdyby byly prádelny uzavře-
ny, nebo jak to bude vypadat, až zkrachují.
„Naše asociace od samého začátku jedná
s vládními představiteli slušně, bez nadá-
vek, stávek a vyhrožování. Tato kampaň tu-
to snahu s vtipem podtrhuje. I když realita

je taková, že našim podnikatelům je už něja-
ký ten čas spíš do pláče,“ komentuje Jana
Puškáčová.
APaČ v posledních měsících předložila Minis-
terstvu průmyslu a obchodu dva návrhy na
dotační program s názvem COVID Prádlo,
který by zasaženým firmám v oboru částeč-
ně kompenzoval jejich náklady. „Máme infor-
mace, že ministerstvo se naším návrhem
zabývá. Mou povinností je však znovu zopa-
kovat, že pro naše podnikatele hraje každý
den obrovskou roli. Bohužel řada z nich již
čekání vzdala,“ uzavírá Jana Puškáčová. Již
prosincový průzkum APaČ ukázal, že více
než desetina firem v oboru praní a čištění
zcela ukoncila svuj provoz.

Asociace prádelen a čistíren ČR

Asociace prádelen a čistíren

FOTOKAMPAŇ
UPOZORŇUJE 
NA KOLABUJÍCÍ OBOR
Brno – Asociace prádelen a cistíren (APaČ), která reprezentuje firmy v oboru praní
a cištení prádla, řadu měsíců prosazuje kompenzace na podporu zasažených podnikate-
lů. Ti ze dne na den přišli o zákazníky poté, co vláda uzavřela hotely, restaurace a celý
společenský život. Vzhledem k tomu, že činnost praní a čištění omezena nebyla, na cíle-
nou pomoc tito podnikatelé nárok nemají. APaČ se proto rozhodla vytvořit sérii fotogra-
fií, které zachycují svět bez prádelen.
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Opakem lehkosti je tíha a zahlcení. Ty v prin-
cipu vznikají:
■ když si na sebe nabereme příliš velké

množství různých závazků a povinností,
■ když svými aktivitami jdeme proti sobě,

svým hodnotám, pocitům, přesvědčením,
své duši a tomu, co považujeme za smys-
luplné a etické,

■ nebo když (a to je asi nejčastější případ)
předchozí dva body zkombinujeme dohro-
mady.

Cesta k lehkosti tím pádem vede dvěma smě-
ry. Jednak k třídění, čištění a přebírání všeho,
co jsme na sebe za uplynulé roky stihli naba-
lit. Jednak k většímu pochopení toho, kdo
jsme, co potřebujeme a co nám dělá a nedě-
lá dobře. Samozřejmě nemusíte aplikovat
všechny. Zkuste to brát jako takové menu.
Ochutnávejte, zkoušejte. A větší dávku si do-
přejte jen od toho, co s vámi rezonuje.

1. Nalaďte se sami na sebe
Spoustu tíhy si způsobujeme jednoduše tím,
že se neposloucháme. Nedopřejeme si čas
se na chvíli zastavit a uvědomit si, co se
s námi děje. Chcete to změnit? Vyzkoušejte
techniku, kterou na svém blogu doporučuje
Courtney Carver. Prostě si položte ruku na
srdce, vnímejte jeho tlukot a naslouchejte to-
mu, co vám chce říct. Nebo se poraďte
s duší vašeho byznysu. Jak na to, najdete
v tomhle článku.

2. Nehoňte se za trendy
Marketing má produkci novinek jaksi v popi-
su práce. Každý rok se objevují nové metody,
postupy a „hacky“, které prostě „musíte mít,
jinak jste úplně out“. Jenže ne všechny tren-
dy se nutně hodí pro váš typ byznysu a pro
vaši osobnost. Navíc sledovat a aplikovat
všechno, co se objeví, je spíš vstupenka na
uzavřené oddělení místní psychiatrické lé-
čebny než recept na štěstí. Takže – využívej-
te jen to, co je s vámi v souladu.

3. Zapojte magii
Základní způsob, jak do svého podnikání do-
stat více lehkosti je... to tak chtít. Udělejte si
z lehkosti záměr. Napište si ho do deníku, na
nástěnku nebo do diáře. Docela dobrý ná-
stroj je k tomu i výše zmíněné slovo roku. Při
každém rozhodnutí se ptejte sami sebe: „Při-
nese mi to více lehkosti v podnikání?“ Projek-
ty a nabídky, které ve vás vyvolávají zápornou
odpověď, zrušte.

4. Respektujte cykly
Už naši předkové žili v souladu s rytmy příro-
dy. Když jdete proti nim nebo je neberete
v úvahu, práce i život vás stojí mnohem víc
energie. Naopak s nimi snáze plynete ve flow
a celkově se daleko méně nadřete. Za po-
zornost podle mě stojí zejména tři koncepty:

Kolo roku. Žijeme v Evropě, kde se pravidel-
ně střídají roční období. Pokud byste teď nej-
raději zůstali zalezlí doma a do ničeho se vám
nechce, je to úplně v pořádku. Nové nápady
a impulzy k aktivitě přijdou na jaře. V létě bu-
de energie kulminovat, aby se na podzim za-
čala zase stahovat a připravovat na zimu.

Lunární fáze. Když měsíc přibývá, jde nám
lépe tvořit, vymýšlet a budovat. Při ubývající
Luně se zase lépe uklízí, třídí a zbavuje. Nov
a úplněk jsou body zastavení, kdy je čas pře-
hodnotit a naplánovat další postup.

Váš biorytmus. Určuje, kdy je pro vás lepší
spát a kdy vstávat. Kdy vám pravděpodobně
půjde administrativa, kdy práce s klienty
a kdy spíš kreativní činnosti. Vlastní bioryt-
mus je samozřejmě nejlepší si postupně vy-
pozorovat. 

5. Zahoďte perfekcionismus
Také máte tendenci všechno ladit do poslední-
ho detailu? Trávíte spoustu času neustálým
upravováním, aby výsledek byl naprosto per-
fektní? Perfekcionismus je dobrý způsob, jak

se o lehkost v podnikání připravit. Přitom zá-
kazník většinu vašeho cizelování a leštění vů-
bec nepozná, natož aby to ocenil. Zkuste začít
to, co jste doteď dělali na 100 %, dělat jen na
80 %. Schválně, jestli si toho někdo všimne...

6. Vytřiďte nepotřebné věci
Ve vašem vnímání lehkosti a těžkosti hraje vel-
kou roli to, co vidíte kolem sebe. Když je váš
životní prostor zaskládaný věcmi, navíc takový-
mi, které vám nedělají radost nebo zjevně po-
třebují nějakou údržbu či opravu, pocit lehkos-
ti je snadno ten tam. Začněte na svém pra-
covním stole, a pak pokračujte na další míst-
nosti a plochy v kanceláři nebo v bytě.

7. Naučte se odmítat
Když proberete věci, další logický krok vede
k vašim úkolům a závazkům. Otevřete si ka-
lendář a podívejte se na to, co vás v nejbližší
době čeká. U každé položky se na chvíli za-
stavte a představte si, že se koná právě teď.
Jaké pocity to ve vás vyvolává? Vnímejte, jak
na tu představu reaguje vaše tělo. Cítíte spíš
radostné těšení, nebo nepříjemné svírání ko-
lem žaludku? Pokud to alespoň trochu jde,
povinnosti, kde je váš tělesný pocit nejhorší,
odmítněte. 

8. Plánujte
Já vím, plánování není úplně cool. Ale sesta-
vit si vlastní plán a pak se ho držet je nejefek-
tivnější způsob, jak si nenechat zaplnit kalen-
dář agendou a požadavky druhých lidí. Za-
čněte třeba marketingovým plánem. 

9. Vybírejte si klienty
Velkým zdrojem pracovního stresu a tíhy jsou
lidé, kteří nechápou smysl vaší práce, nesdí-
lejí váš světonázor ani hodnoty, promítají na
vás svou nespokojenost, platí pozdě faktury
nebo po vás chtějí věci, které vůbec nemáte
v nabídce. Jediným řešením je pro takové lidi
nepracovat. Jako volnonožec nebo živnostník
si klienty můžete vybírat. Tak to dělejte. Defi-
nujte si, jak vypadá váš ideální klient. A mar-
keting a zejména ceny si nastavte tak, aby
přitahoval samé skvělé zákazníky.

Marketingový poradce (22)

PODNIKÁNÍ S LEHKOSTÍ

Magdalena Čevelová

je marketingová po-
radkyně a lektorka.
Majitelům malých fi-
rem, živnostníkům
a volnonožcům po-
máhá získat zákazní-
ky, uvádět na trh no-
vé produkty a služ-
by, nastavovat ceny,
zvyšovat zisky a na-
cházet v práci
smysl a radost.

Praha – Když se ptám volnonožců a živnostníků, čeho by v podnikání chtěli mít víc, jedno
slovo jednoznačně vede: lehkost. V tomhle článku vám nabídnu pár tipů, jak lehkost v pod-
nikání podpořit.
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Zlín – V minulých dvou vydáních odborného časopisu Svět textilu&obuvi jsme přinesli výňatky ze Studie k situaci ve výrobě, dovozech, vý-
vozech obuvi, ve spotřebě a prodeji obuvi v České republice a ve světě. Tu vydala Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) se sád-
lem ve Zlíně v druhé polovině loňského roku. 

V první části, kterou jsme publikovali ve vydání září/říjen 2020, jsme se blíže věnovali dovozu a vývozu obuvi z/do České republiky. V posledním loň-
ském vydání listopad/prosinec jsme se zase zaměřili na analýzu současného stavu ve výrobě a spotřebě obuvi v České republice. Protože jsme na
tyto články měli kladné ohlasy čtenářům, v dnešním – závěrečném díle – přinášíme zajímavé tabulky, které vypovídají o dovozu a vývozu obuvi nejen
z/do České republiky, ale i v celosvětovém měřítku. Dozvíte se z nich mj., že dominantní výrobce i vývozce obuvi ve světě – Čína – pomalu, ale jistě
ztrácí své výsadní postavení, že druhým největším vývozcem obuvi na světě je Vietnam, druhým největším výrobcem je Indie a další zajímavosti.

Obuvnický průmysl v České republice a ve světě (3)

ČÍNA JE STÁLE
DOMINANTNÍ, ALE...

Statistické údaje za segmenty obuv, kožená galanterie a oděvní výrobky vývoz a dovoz 2012–2019

Vývoz z ČR podle oddílů SITC (v mil. Kč, FOB – běžné ceny)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Obuv 14 160 15 976 18 334 20 156 22 031 25 547 18 401 20 441
Cestovní galanterie, kabelky 

5 773 7 750 7 942 8 454 9 881 10 648 8 286 8 491
a podobné výrobky
Oděvní výrobky a doplňky 28 005 28 639 31 439 35 970 47 256 55 001 56 018 56 634

Dovoz do ČR podle oddílů SITC (v mil. Kč, FOB – běžné ceny)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Obuv 14 682 15 312 17 674 22 471 27 049 28 813 27 786 30 183
Cestovní galanterie, kabelky

5 094 5 207 6 069 7 721 8 659 9 843 9 323 9 913
a podobné výrobky
Oděvní výrobky a doplňky 38 701 40 983 46 928 56 655 67 869 74 100 73 818 77 952

Statistické údaje pro světový trh v obuvnickém průmyslu 2014–2018

Analýza celosvětových dovozů obuvi podle kontinentů podle World Footwear

2014 2015 2016 2017 2018

Evropa 38 % 36 % 36,9 % 36,3 % 35,5 %
Severní Amerika 23 % 25 % 23,9 % 23,3 % 22,7 %
Asie 26 % 25 % 25,6 % 26,1 % 27,5 %
Afrika 8 % 9 % 2,6 % 10,2 % 10,3 %
Jižní Amerika 3 % 3 % 9,6 % 2,6 % 2,6 %
Oceánie 1 % 2 % 1,5 % 1,5 % 1,4 %

Analýza celosvětových vývozů obuvi podle kontinentů podle World Footwear
2014 2015 2016 2017 2018

Asie 86 % 84 % 83,9 % 83,3 % 83,8 %
Evropa 11 % 13 % 13,5 % 13,8 % 13,6 %
Severní Amerika 1 % 1 % 0,6 % 1 % 1 %
Afrika 1 % 1 % 1 % 0,9 % 0,8 %
Jižní Amerika 1 % 1 % 1 % 1 % 0,8 %
Oceánie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Analýza celosvětové výroby obuvi podle kontinentů podle World Footwear
2014 2015 2016 2017 2018

Asie 88 % 87 % 87 % 86,8 % 86,2 %
Jižní Amerika 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Evropa 3 % 4 % 4 % 3,6 % 3,3 %
Severní Amerika 2 % 2 % 2 % 1,7 % 1,9 %
Afrika 3 % 2 % 2 % 2,9 % 3,6 %
Oceánie 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
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Analýza největších celosvětových dovozců obuvi podle zemí

2014 2015 2016
světový světový světový

páry podíl páry podíl páry podíl
země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu

USA 2 350 20,5 % USA 2 496 20,8 % USA 2 342 19,6 %
Japonsko 679 5,9 % Anglie 749 6,2 % Anglie 745 6,2 %
Anglie 633 5,5 % Německo 650 5,4 % Německo 655 5,5 %
Německo 590 5,1 % Japonsko 585 4,9 % Japonsko 608 5,1 %
Francie 509 4,4 % Francie 509 4,2 % Francie 487 4,1 %

2017 2018
světový světový

páry podíl páry podíl
země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu

USA 2 394 19,2 % USA 2 450 18,9 %
Německo 692 5,5 % Německo 721 5,6 %
Anglie 679 5,4 % Japonsko 670 5,2 %
Japonsko 651 5,2 % Francie 513 4 %
Francie 498 4,0 % Anglie 511 3,9 %

Analýza celosvětových vývozců obuvi podle zemí

2014 2015 2016
světový světový světový

páry podíl páry podíl páry podíl
země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu

Čína 12 125 74,1 % Čína 9 878 69,1 % Čína 9 313 67,3 %
Vietnam 758 4,6 % Vietnam 1 041 7,3 % Vietnam 1 021 7,4 %
Hong Kong 241 1,5 % Belgie 239 1,7 % Indonésie 259 1,9 %
Itálie 228 1,4 % Německo 238 1,7 % Německo 253 1,8 %
Belgie 228 1,4 % Hong Kong 208 1,5 % Belgie 238 1,7 %

2017 2018
světový světový

páry podíl páry podíl
země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu

Čína 9 678 67,5 % Čína 9 543 64,7 %
Vietnam 1 018 7,1 % Vietnam 1 272 8,6 %
Německo 281 2,0 % Indonésie 406 2,8 %
Belgie 252 1,8 % Německo 314 2,1 %
Turecko 222 1,5 % Belgie 284 1,9 %

Analýza největších celosvětových výrobců obuvi podle zemí

2014 2015 2016
světový světový světový

páry podíl páry podíl páry podíl
země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu

Čína 15 700 64,6 % Čína 13 581 59,1 % Čína 13 100 57,4 %
Indie 2 065 8,5 % Indie 2 200 9,6 % Indie 2 257 9,6 %
Vietnam 910 3,7 % Vietnam 1 140 5,0 % Vietnam 1 185 5,2 %
Brazílie 900 3,7 % Indonésie 1 000 4,4 % Indonésie 1 110 4,9 %
Indonésie 724 3,0 % Brazílie 877 3,8 % Brazílie 909 3,9 %

2017 2018
světový světový

páry podíl páry podíl
země (mil.) na trhu země (mil.) na trhu

Čína 13 523 57,5 % Čína 13 478 55,8 %
Indie 2 409 10,2 % Indie 2 579 10,7 %
Vietnam 1 100 4,7 % Vietnam 1 300 5,4 %
Indonésie 1 083 4,6 % Indonésie 1 271 5,3 %
Brazílie 944 3,9 % Brazílie 954 4,2 %

Zdroj údajů: World Footwear, Yearbooks 2014–2019, ilustrační foto: Pixabay
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Praha – V mnoha odvětvích se objevují no-
vá rizika a příležitosti, protože lidé se kvůli
covidu-19 vyhýbají veřejným prostorům,
méně létají a jinak utrácejí. Kvůli pande-
mii, která vede lidi k tomu, aby trávili více
času doma, vyhýbali se cestování a změni-
li své výdajové návyky, mohou firmy podle
Accenture očekávat posun ekonomické
hodnoty o více než tři biliony amerických
dolarů (USD). Zpráva s názvem The Big
Value Shift kvantifikuje široký dopad dlou-
hodobě se měnícího chování spotřebitelů
a poskytuje podnikům praktické informace
pro tvorbu strategií k dosažení prosperity
tváří v tvář změnám. 

Prostřednictvím makroekonomického mode-
lu, který zahrnuje údaje od 38 000 společ-
ností z 25 průmyslových odvětví, jakož i úda-
je o výdajích domácností z 15 zemí, které
tvoří přibližně 80 % celosvětového HDP, spo-
lečnost Accenture zjistila:

■ Více než dva biliony USD se mohou přesu-
nout z odvětví jako jsou gastronomie, tra-
diční maloobchod a komerční nemovitosti,
protože spotřebitelé tráví více volného ča-
su doma.

■ Změny ve výdajích mohou způsobit čistý
pokles až o 687 miliard USD napříč prů-
myslovými odvětvími.

■ Pokud současný pokles v letecké dopravě
přetrvá dlouhodoběji, do jiných průmyslo-
vých odvětví a ekosystémů bude proudit
roční hodnota až 318 miliard USD.

„Měnící se chování spotřebitelů vyvolává tur-
bulence, které přetvářejí celá odvětví a jejich

ekosystémy. Společnosti musí být připraveny
včas na změny reagovat například responziv-
ními obchodními modely nebo operačními
modely, které podporují agilní technologie.
Firmy musí umět odhalit nové hodnoty a lépe
vyhovět požadavkům zákazníků. Pro dosaže-
ní ekonomických cílů je důležitá míra prová-
zanosti jednotlivých systémů a schopnost
včas reagovat. Pro správné rozhodování je
nezbytné využívat poznatky z dat a pokročilé
analýzy,“ říká Martin Šrůma, který má v Ac-
centure na starosti oblast retailu.

Lidé tráví volný čas doma
Podle nejnovějšího průzkumu Accenture
Consumer Pulse očekávají téměř tři čtvrtiny
(73 %) respondentů, že v příštích šesti mě-
sících budou trávit volný čas v pohodlí domo-
va. Tento posun ovlivňuje tradiční maloob-
chod i průmysl volného času a směřuje hod-
noty do společností, které nabízejí elektro-
nické obchodování a digitální zábavu.
„Krize má nepříjemný dopad pro mnoho fi-
rem, ale nabízí také příležitosti k novým způ-

sobům podnikání. Pokud budou firmy rozum-
ně otevřené, mohou přinést nové typy zážit-
ků pro své zákazníky a možnost růstu své or-
ganizace. Před pandemií covid-19 byl prodej
v obchodech pro většinu společností hlavním
nebo jediným prodejním kanálem. S e-com-
merce a digitálním marketingem si spíše jen
pohrávaly. Do budoucna budou vítězit společ-
nosti, které propojí příjemné digitální i fyzické
zážitky a nabídnou rychlejší a pohodlnější
služby,“ dodává Martin Šrůma.

Útlum letecké dopravy
Útlum poptávky po letecké dopravě měl hlu-
boký dopad – od leteckých společností a le-
tišť, přes výrobce letadel, po hotelové řetěz-
ce a jejich dodavatele. Data naznačují, že ob-
chodní cesty budou jedním z posledních seg-
mentů, které zažijí v dlouhodobějším
horizontu oživení. Vzhledem k tomu, že lidé
budou mít i nadále čas na dovolenou, je
pravděpodobné, že hodnota se přesune do
domácího cestovního ruchu, digitální zábavy
a rekreace ve volné přírodě.
Emily Weiss, která v Accenture vede skupi-
nu zaměřenou na oblast cestovního ruchu,
uvedla: „Zásadní změny v chování, včetně vý-
razného útlumu letecké dopravy a diskom-
fortu lidí ve veřejných prostorách, vytvářejí
příležitosti v jiných oblastech. Společnosti
potřebují inovovat, aby podpořily nové zdroje
příjmů a zmapovaly svá partnerství. Mohou
nabízet služby s přidanou hodnotou, které
uspokojí nové způsoby práce a spotřebitele,
kteří dbají o své zdraví. Hotely například mo-
hou využít stávající kapacity k poskytování ho-
telových služeb lidem, kteří zde chtějí během
dne pracovat.“

Ilustrančí foto: Accenture

Průzkum Accenture

JDE O TŘI BILIONY DOLARŮ
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V Evropě žije přibližně 60 milionů lidí s di-
abetem, přičemž počet diabetiků se v ev-
ropském regionu stále zvyšuje, a to ve
všech věkových skupinách. Je to způsobe-
no především nárůstem nadváhy, obezity,
konzumací nezdravé stravy a nedostat-
kem fyzické činnosti.

Častou komplikací diabetu je postižení dol-
ních končetin, tzv. diabetická noha, kde
v souvislosti se změnami v těle diabetiků
dochází na nohách k řadě nevratných
změn. Důvodem je především neuropatie
a ischemická choroba dolních končetin,
které jsou častými příčinami závažných
komplikací (ulcerace, gangrény) a v mnoha
případech končí amputací prstců, části
chodidla nebo i celé dolní končetiny. Odbor-
né lékařské zprávy naznačují, že hlavní pří-
činou komplikací na nohou diabetiků je ne-
správná péče o nohy a nevhodná obuv. Bo-
hužel často je podceňován význam správné
obuvi pro udržení pohybové aktivity diabeti-
ků a zdravé diabetické nohy. U diabetiků je
nevhodná obuv až v 80% případů příčinou
komplikací nohou.

Nevhodná obuv způsobuje problémy
Charakter nošené obuvi, spolu se způsobem
života, zdraví, tělesné předpoklady, ale také
věk ovlivňují nejen stav nohou, ale i fungování
celého těla. Dlouhodobé nošení nevhodné
obuvi může způsobit celkovou únavou a ztrá-
tu koncentrace, bolesti hlavy, křečové žilky,
omezení nohou, pokles kleneb nohou, defor-
maci prstců a ovlivnit řadu ortopedických
a kožních podmínek nohou.
Důležitým faktorem a předpokladem pro za-
jištění správné funkce nohou a celého pohy-
bového aparátu je prevence. Aby se zabráni-
lo rozvoji syndromu diabetické nohy, je kro-
mě vhodné obuvi také velmi důležité pravidel-
né cvičení a další pohybové aktivity, které
také pomáhají snižovat hladinu cukru v krvi
a snižovat váhu. Vzhledem k tomu, že u di-
abetiků je vysoké riziko komplikací syndromu
diabetické nohy a vysoká úmrtnost po ampu-
taci nohy, je v tomto ohledu velmi důležitá
prevence. Snížení počtu diabetiků s funkční-
mi problémy s nohama a snížení počtu am-
putací na dolní končetině povede nejen k žá-
doucí kvalitě jejich života v produktivním věku
a zejména ve stáří, ale zejména také ke sní-
žení nákladů na financování následné zdra-
votní péče po amputacích dolních končetin.

Zvýšit znalosti pacientů s diabetem 
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí paci-
entů s diabetem, jejich rodinných příslušníků,
pedagogů, pečovatelů i středního zdravotnic-
kého a ošetřovatelského personálu v nemoc-
nicích a diabetologických nebo podiatrických
ambulancích, ale i personálu v obchodech

s obuví o komplikacích a rizicích, která mohou
souviset s cukrovkou a postižením dolních
končetin, o zásadách správné péče o nohy,
o výběru vhodné obuvi a osvojení správných
pohybových návyků v podobě komplexního tré-
ninkového programu „Péče o diabetickou no-
hu“, a to pomocí digitálních nástrojů. Zámě-
rem projektu je navíc oslovit také výrobce
obuvi, kteří dia-obuv vyrábějí a integrovat spe-
ciální funkce do všech fází výroby obuvi, aby
byla zajištěna odpovídající obuv pro ty, kteří
mají specifické potřeby.
Cílem projektu bude tvorba digitálních vzdě-
lávacích materiálů a realizace osvětových
a multiplikačních aktivit zaměřených na tyto
tři různé cílové skupiny:
1. pacienti, rodiny, učitelé (pedagogové, ne-

formální pečovatelé, komunita obecně);
2. střední zdravotnický a ošetřovatelský

personál (kliniky atd.) a obchody s obuví;
3. výrobci obuvi.

Bude mj. vytvořen i speciální web, na kterém
budou všechny vzdělávací materiály a vzdělá-
vací filmy umístěny v angličtině a v jazykových
verzích partnerských zemí účastnících se
projektu. Protože Česká obuvnická a kožeděl-
ná asociace je partnerem v mezinárodním
projektu DiaShoe, bude tento web mít veške-
ré informace a materiály také v české verzi. 
Další informace k projektu budou dostupné
na: www.diashoeproject.eu. Případné dotazy
k projektu můžete zaslat na: info@coka.cz.

PhDr. Vlasta Mayerová, Jana Bobálová,
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Startuje evropský projekt ERASMUS+ DiaShoe 

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM PRO KONTROLU
DIABETICKÉ NOHY

Fotky nohou diabetiků s dalšími ortopedickými vadami (vbočené či vybočené palce, přeložené prstce) a varixy. Nohy diabetiků v průběhu
dne nabíhají až o dvě šířkové skupiny. Častá jsou i plísňová onemocnění nehtů. Foto: ČOKA
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Praha – Společnost ManpowerGroup zve-
řejnila výsledky průzkumu Nedostatek ta-
lentů 2020, který je součástí globálního
průzkumu Talent Shortage, jež je největší
studií lidského kapitálu svého druhu.

„Normou se stalo něco nevídaného. Na trhu
práce celosvětově panuje nervozita. Nedo-
statek talentů dosahuje rekordní míry, neza-
městnanost je nejnižší za několik desetiletí.
Hlas „spotřebitele“ – zaměstnance a uchaze-
če – je silnější, než kdy byl, a role firem je pod
stále důkladnějším drobnohledem. Pro bu-
doucnost potřebujeme nová řešení,“ říká Ja-
roslava Rezlerová, generální ředitelka Man-
powerGroup Česká a Slovenská republika.

Zeptali jsme se 24 419 zaměstnavatelů na-
příč šesti průmyslovými odvětvími ve 44 ze-
mích:
■ Nakolik je v porovnání s loňským ro-

kem obtížné pracovní pozice obsadit?
■ Jaké profily zaměstnanců se nejobtí-

žněji hledají a proč? 

A abychom zjistili, „Co zaměstnanci chtějí“,
hovořili jsme se 14 000 lidmi v 15 zemích,
což nám umožnilo zjistit a pochopit, co za-
městnance k jejich firmám přivedlo a co je
tam drží.

Situace v České republice
35 % zaměstnavatelů v ČR nemůže dlouho-
době najít dostatek vhodných uchazečů.
Z hlediska velikosti zaměstnavatele jsou roz-
díly propastné. Největší problém mají velké
firmy: 85 % českých zaměstnavatelů s více
než 250 zaměstnanci uvádí, že nemohou
obsadit volná pracovní místa, u středně vel-
kých firem (50–250 zaměstnanců) to je
74 % a u malých firem (10–49 zaměstnan-
ců) 55 %. Nejmenší problém obsadit pra-
covní pozice (28 %) hlásí mikro firmy do de-
seti zaměstnanců.

Mezinárodní srovnání 
Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za
celou historii průzkumu od roku 2006 – 54 %
firem se potýká s nedostatkem talentů, což je
dáno zejména měnícími se strukturami pozic
a novými potřebami dovedností. Celosvětově
mají největší problémy s obsazením volných
pracovních pozic zaměstnavatelé v Japonsku
(88 %), Rumunsku (86 %) a na Tchaj-wanu
a v Řecku (77 %). V Japonsku se situace
zhoršuje zejména nedostatkem pracovní síly,
stárnutím populace a také kvůli bariérám pro
pracovní imigraci z jiných zemí.

Nejhůře obsaditelné pozice 
a obory v ČR
Umělá inteligence se v oblasti automatizace
rychleji rozvíjí, a technologie nově spíš defi-
nují než nahrazují žádané pracovní pozice.
Vysoká poptávka po obchodních zástupcích,

marketingových specialistech, asistentkách
a řidičích je dána stále se zvětšujícím obje-
mem online prodeje a logistiky. Tyto pracovní
pozice se však za posledních deset let pro-
měnily a proměňují se i nadále a zároveň si
žádají nové dovednosti.
Stávajícím trendem na trhu práce stále zůs-
tává rostoucí nedostatek vhodných pracov-
níků i na nekvalifikovaná pracovní místa, ja-
ko jsou například dělníci ve stavebnictví,
skladníci nebo personál v ubytování a stra-
vování. „Nedostatek vhodných talentů snižu-
je schopnost firem vyhovět zákazníkům,
musí prodlužovat dodací lhůty svého zboží
a služeb a zároveň se snižuje jejich produk-
tivita a konkurenceschopnost,“ upozorňuje
Jaroslava Rezlerová.

Co zaměstnanci chtějí 
po celou dobu kariéry
Vyšší mzda, flexibilita a zajímavá práce: to je
základ pro všechny. Každý zaměstnanec
chce samozřejmě něco trochu jiného. Vliv
na to má věk, pohlaví a etapa, ve které se
v rámci své kariéry nachází:

Generace Z (věk 18–24)
Generace Z je ambiciózní, dychtí po peně-
zích a kariéře, a přesto mají muži a ženy od-
lišné touhy. Ženy zmiňují mzdu dvakrát čas-
těji než svou další prioritu rozvoj dovedností,
zatímco podle mužů jsou dovednosti a kari-
éra skoro stejně důležité jako mzda. Nejdůle-
žitější jsou peníze, a to zejména pro ženy.

Jak vyřešit nedostatek talentů:

CO ZAMĚSTNANCI CHTĚJÍ



31

Mileniálové (věk 25–34)
Mileniálové mají před sebou kariérní ultrama-
raton s nejistým datem odchodu do důchodu
a v tomto dlouhém běhu kladou velký důraz na
životní rovnováhu. Pro ženy je flexibilita nut-
ností. O domácnost, děti nebo případně o ne-
mocné rodiče se stále starají převážně ženy.
Pro ženy je flexibilita zkrátka zásadní, pro mu-
že spíše jen příjemná.

Generace X (věk 35–54)
Pro muže je flexibilita stejně důležitá jako pro
ženy. Chtějí flexibilní začátek a konec pracovní
doby, možnost pracovat částečně na dálku
a chtějí se podílet na rodičovské dovolené.
V USA je 52 milionů pracujících rodičů, v EU
je 65,4 milionu domácností s dětmi a záro-
veň narůstá objem péče o seniory. Z flexibility
se pro obě pohlaví stává víc než jen podmínka
pro duševní hygienu.

Baby Boomers (věk 55+)
Jednou z priorit je pro ně vedení a týmy. Šéf,
pro něhož pracují, a lidé, s nimiž pracují,

jsou pro ně velmi důležití. Starší zaměstnan-
ci chtějí předat své zkušenosti; ti nad 65 let
jsou nejvíce motivováni cílem. Učit se novým
dovednostem je pro ně méně důležité. Čle-
nové této generace chtějí růst jako jednotliv-
ci, nejen jako zaměstnanci. 

Jak dát zaměstnancům to, co chtějí
„Talenti si mohou určovat podmínky a za-
městnavatelé musí poptávku přizpůsobit tak,
aby odpovídala nabídce. Musí chápat potře-
by a přání jednotlivců, aby mohli přivést, za-
ujmout a udržet ty nejlepší talenty. Když to
uděláte správně a ideálně napoprvé, investi-
ce se vám vrátí a podaří se vám dlouhodobě
udržet a rozvíjet ty správné talenty,“ dodává
Jaroslava Rezlerová.

Buďte kreativní, 
co se týče odměňování
Mzda je důležitá, ale kvalita života také. Od-
měňujte zaměstnance tak, aby mohli naplnit
své potřeby, ať jsou v jakémkoli stadiu své
kariéry.

Zvažujte nejen vhodnost na pozici, 
ale také potenciál
Pomozte zaměstnancům pochopit, co potře-
bují k úspěchu, a budete mít motivovanější
a spokojenější pracovníky.

Budujte kulturu vzdělávání
Dejte zaměstnancům výzvy, po nichž touží,
a podporu, kterou potřebují, aby mohli růst
a uspět.

Vytvořte flexibilitu pro „Jeden život“
Ať se lidé v životním cyklu své kariéry nachá-
zejí kdekoli, flexibilita podporuje pocit pohody
a produktivitu.

Říkejte jasněji své „Proč“
Buďte explicitní a autentičtí, když přijde na cíl
a poslání vaší firmy, a ujistěte se, že i vedení
s tímto zaměřením souzní.

„Téměř polovina firem ve světě nemůže na-
lézt zaměstnance s potřebnými dovednostmi
– to je bezmála dvakrát více než před deseti
lety. Spolu s rostoucí rychlostí technologic-
kého vývoje, digitalizace a automatizace
chce většina zaměstnavatelů zvýšit, nebo
alespoň udržet, počty zaměstnanců. Žádané
dovednosti a pracovní role se mění rychleji
než kdy dřív a potřeba Revoluce dovedností,
kterou jsme předpověděli před čtyřmi lety, je
tak i nadále hlavní výzvou současnosti. Ve
světě, kde roste význam technologií, jsou li-
dé stále žádáni. Mají-li firmy najít, pěstovat
a udržet ty nejlepší talenty, navíc ve velmi sil-
ném konkurenčním prostředí, potřebují vě-
dět, co zaměstnanci chtějí. Musí pozměnit
své požadavky na pracovní sílu tak, aby od-
povídaly potřebám a přáním žádaných talen-
tů, a rozšířit teritorium, z něhož si talenty
přivádějí. Organizace musí změnit své jedná-
ní. Růst hodnoty společnosti je možný, pouze
pokud jde ruku v ruce s péčí o zaměstnance,
zákazníky a komunity. To obnáší i zodpověd-
nost pomáhat lidem získávat nové dovednos-
ti, přizpůsobovat se budoucím potřebám fi-
rem a stát se tvůrci talentů,“ říká Jaroslava
Rezlerová.

Čísla a fakta Svět textilu & obuvi
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Foto Pixabay
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Praha – Internetové obchody zažily v ro-
ce 2020 podle očekávání rekordní rok.
Podle Asociace pro elektronickou komer-
ci (APEK) a nákupního rádce Heureka.cz
dosáhly obraty e-shopů 196 miliard ko-
run, což znamená meziroční růst 26 %.
Podíl české e-commerce na maloobchodu
v České republice přesáhl 16 %, což 
znamená skokový růst o přibližně tři 
procentní body.

„Že bude pro e-shopy rok 2020 rekordní, to
bylo zřejmé od jeho poloviny. Celkové vyhod-
nocení to potvrzuje a zdůrazňuje, jak význam
e-commerce roste. Šestnáctiprocentní po-
díl na celkovém maloobchodu je velký
úspěch, o to lepší, že internetové obchody
hektické období zvládly skvěle. Ukázaly no-
vým nakupujícím, jak pohodlné a kvalitní služ-
by nabízí,“ hodnotí uplynulých dvanáct měsí-
ců výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. 
Zatímco v roce 2019 dosáhly e-shopy ob-
ratů ve výši 155 miliard korun a meziroční-
ho růstu 15 %, vloni to bylo 196 miliard ko-
run a meziroční růst 26 %. Potvrdila to da-
ta sdružení APEK a nákupního rádce Heu-
reka.cz.

Nejúspěšnější 
byly Vánoce
„S ohledem na koronavirovou krizi a nouzový
stav v průběhu roku jsme sledovali prudký
nárůst od března. Přesto bylo nejúspěšnější
období opět to předvánoční. Češi nakoupili
na internetu od října do prosince dárky za ví-
ce než 65 miliard korun,“ popisuje Jan Vety-
ška. Skokově se zvýšily objemy prodejů po-
travin, drogistického zboží, léků a zboží denní
spotřeby obecně. Velmi úspěšný byl také
prodej drobné elektroniky.

Změny zaznamenaly e-shopy v roce 2020
také v zájmu o dříve neobvyklé způsoby dodá-
ní zboží. „Podle našeho předvánočního výzku-
mu mezi spotřebiteli si například vyzvednutí
v externích výdejnách vybralo jako nejčastější
způsob doručení objednávky 45,3 % interne-
tových nakupujících. Osobní odběry tak byly
jednoznačně jedním z letošních trendů, stej-
ně jako odběry z automatických boxů,“ do-
plňuje Jan Vetyška.

A jaký bude vývoj v roce 2021? „Odhaduje-
me, že i v novém roce česká e-commerce
poroste. Nemůžeme očekávat, že meziroční
růst bude dosahovat výsledků jako vloni. Je
jisté, že nás čeká překonání magické hrani-
ce 200 miliard korun obratů. Vývoj přinese
velmi pravděpodobně další prolínání online
a offline prodeje a bude pokračovat vyšší čet-
nost objednávek zboží denní spotřeby,“ uzaví-
rá výkonný ředitel APEK Vetyška.

Školení probíhala ve Zlíně, v Dolním Němčí,
v Brně a v Říčanech u Prahy. Cílem projektu
je zvýšit úroveň znalostí a dovedností za-
městnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifi-
kací a kompetencí s požadavky na vykonáva-
né pracovní činnosti. Projekt se zaměřuje
i na vzdělávání starších pracovníků, kteří tvo-
ří významnou podřenou skupinu.
Témata školení jsou nastavena vždy podle
požadavků a možností firem. Velký úspěch
mělo školení IT dovedností a znalostí, ve fir-
mách probíhá také intenzivní jazyková výuka,
kterou je možné nyní realizovat i online for-

mou. Proběhly rovněž dva obuvnické kurzy
v moderní obuvnické dílně Academic School
ve Zlíně. Jakmile se uvolní restrikce, plánuje-
me další pokračování obuvnických kurzů, kte-
ré jsou „ušity“ potřebám členských firem de
facto na míru. 

Kurzy i pro prodvačky
Dalším typem intenzivních školení jsou odbor-
né kurzy pro prodavačky obuvi a pro vedoucí
prodejen či pro dílenské mistry a další vedou-
cí pracovníky. Zde jsme bohužel museli v říjnu
loňského roku kurzy kvůli pandemii covid-19

přerušit. Nicméně věříme, že na jaře letošní-
ho roku bude možné obnovit i prezenční vý-
uku. Protože mnoho členů začalo díky nuce-
nému uzavření obchodů s obuví prodávat více
obuvi přes internet a e-shopy, je pro ně nově
připraven kurz Marketing pro e-shopy, který
proběhne online formou již v únoru.
Podnikatel, který chce být úspěšný, se musí
starat o to, aby měl školené a kvalifikované
pracovní síly a zejména dobrý marketing. Vě-
říme tomu, že po znovuotevření obchodů
s obuví proškolený personál pomůže získat
spokojené zákazníky, kteří se do prodejen
s obuví a s kvalifikovanou obsluhou budou rá-
di vracet. Vždyť obuv je lepší vždy vyzkoušet
a zejména u nákupu obuvi pro dětí si nechat
poradit u odborníků!
Další informace a podmínky členství v České
obuvnické a kožedělné asociace Vám rádi
sdělíme na tel: +420 577 525 230 nebo
na e-mailu: coka@coka.cz

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Prodej zboží na internetu 

PODÍL NA MALOOBCHODU VZROSTL NA 16 %

Česká obuvnická a kožedělná asociace 

ŠKOLÍ FIRMY I V DOBĚ PANDEMIE

Zlín – Je známou skutečností, že pro-
školený a vzdělaný personál je zákla-
dem prodejního úspěchu. Česká obuv-
nická a kožedělná asociace (ČOKA) do-
kázala i v loňském roce organizovat

pro své členy díky projektu podpořenému z ESF v rámci OPZ s názvem Vzdělávání zaměst-
nanců členů České obuvnické a kožedělné asociace, registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010938 kvalitní odborná školení.

Foto: SXC
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Zlín – Údaje lékařských statistik jsou stále varující. Přestože se
99 % dětí rodí s naprosto zdravýma nohama, tak třetina prvňáč-
ků přichází do školy s nohama různě poškozenýma v důsledku no-
šení nesprávné obuvi. Tato nanejvýš znepokojující skutečnost byla
potvrzena jak u nás, tak i v dalších evropských zemích. 

Je to zejména proto, že mnoho rodičů neví, jak se má dětská obuv vy-
bírat a jaké parametry by měla splňovat. Rodiče také dostatečně čas-
to nekontrolují ani stav či velikost dětské obuvi, zda již není dítěti malá.
V Čes ké republice se bohužel prodává i dětská obuv, která absolutně
neodpovídá zásadním ortopedickým a hygienickým kritériím na zdra-
votně nezávadnou obuv. 

ČOKA zavedla hodnocení 
dětské obuvi
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) proto zavedla již v ro-
ce1997 nadstandardní hodnocení dětské obuvi, tzv. dobrovolnou certi-
fikaci dokladující ortopedicky správnou konstrukci a zdravotní nezávad-
nost dětské obuvi. Obuv, která získá certifikát, bývá v prodejnách ozna-
čena registrovanou visačkou s motivem žirafy a nápisem Zdravotně ne-
závadná obuv – bota pro Vaše dítě. Tato značka garantuje, že obuv byla
odzkoušena v nezávislé zkušebně a že splňuje přísné požadavky z hledi-
ska ortopedických, fyzikálně-mechanických a hygienických vlastností
a z hlediska bezpečnosti výrobku. Neodmyslitelným účastníkem certifi-
kačního řízení je Komise zdravotně nezávadného obouvání. Na kon-
strukční a ortopedické parametry této obuvi dohlíží lékař ortoped a další
odborníci. Podmínky pro udělení certifikace jsou neustále doplňovány
a upřesňovány v souladu s vývojem nových poznatků v oblasti biomecha-
niky chůze a v důsledku používání nových materiálů a technologií výroby.

Zájem výrobců i zákazníků
Značka Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě byla přijata do
programu Čes ká kvalita jako jedna z prvních značek již v roce 2003.
V tomto programu mohou být jen značky, které splňují podmínky ově-
řené kvality všech výrobků, ale také spokojenosti spotřebitelů. V době
pandemie covid-19 jsme zaznamenali na sekretariátu ČOKA řadu do-
tazů rodičů ohledně dětské obuvi. Zejména chtěli vědět, a to přede-
vším při objednávání obuvi distančním způsobem přes internet, zda je
daný model opravdu certifikovaný naší asociací a označení značkou Ži-
rafy a České kvality je v pořádku. V loňském roce nás rovněž potěšil
i zájem firem o recertifikace nebo nové certifikace jak dětské obuvi,
tak i obuvi pro dospělou populaci. Lidé chtějí mít garantované, že obuv
bude nejen vzhledově pěkná, ale požadují, aby plnila i určité očekávané
kvalitativní ukazatele. Nadstandardně hodnocená obuv splňuje jedno-
značně i požadavky na kvalitu. Především kvalita obuvi a hygienická ne-
závadnost použitých materiálů jsou hodnoceny ve zkušebnách podle
přísných norem. 

PhDr. Vlasta Mayerová, ČOKA

Kvalita dětské obuvi

VYSTUPUJE DO POPŘEDÍ
ZÁJMU RODIČŮ
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Praha – V rámci průzkumu Manpower-
Group Index trhu práce pro první čtvrtletí
2021 byla všem účastníkům vybraného
reprezentativního vzorku 509 zaměstna-
vatelů v ČR položena otázka: „Jak očeká-
váte, že se změní celkový počet zaměst-
nanců ve vaší společnosti v následujícím
čtvrtletí do konce března 2021 v porov-
nání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
první čtvrtletí 2021 utlumené náborové akti-
vity. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu pracovních sil, 9 % předpovídá snížení
počtu pracovních sil a 77 % zaměstnavatelů
nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce
pro Českou republiku pro první čtvrtletí
2021 hodnotu -1 %. Po sezonním očištění
je jeho hodnota +1 %.
„Na trhu práce probíhá několik protichůd-
ných tendencí. Vidíme masivní odchody lidí
z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve
výrobě, nábory v e-commerce a logistice,
nedostatek lidí s technickým profilem a velmi
omezenou schopnost trhu přesouvat velké
počty lidí do jiných sektorů,“ řekla Jaroslava

Rezlerová, generální ředitelka Manpower-
Group Česká a Slovenská republika.

Porovnání organizací podle velikosti
Zaměstnavatelé ve třech ze čtyř kategorií
očekávají v příštím čtvrtletí snižování počtu
pracovních sil. Nejslabší náborové plány hlá-
sí mikroorganizace s Indexem -7 %, následo-
vané malými organizacemi s Indexem -6 %
a středními organizacemi s Indexem -1 %.
Zaměstnavatelé ve velkých organizacích vy-
kazují Index +7 %.

Porovnání dle odvětví
Zaměstnavatelé ve čtyřech ze sedmi odvětví
předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst
počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plá-
ny hlásí odvětví Ostatní služby (Státní správa,
zdravotnictví, vzdělávání a kultura; Doprava,
skladování a komunikace) s Indexem +8 %.
Nárůst počtu pracovních příležitostí očekávají
odvětví Zpracovatelský průmysl (+3 %), Sta-
vebnictví (+2 %) a Finance, pojištění, nemovi-
tosti a další služby podnikům (+1 %). Oproti
tomu Ubytování a stravování hlásí pesimistic-
ký výhled s Indexem -28 %. Částečný pesimis-
mus pozorujeme v odvětví Ostatní výroba (Vý-
roba a rozvod el., plynu a vody; Zemědělství,

myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nero-
stných surovin) s Indexem -6 % a Velkoob-
chod a maloobchod s -2 %.
„Největší propouštění přišlo v gastronomii,
hotelnictví a cestovním ruchu, kde podle na-
šeho aktuálního průzkumu bude nadále 28 %
firem propouštět. Lidé uvolnění v této oblasti
hledají práci nejčastěji ve službách, logistice
a administrativě. Masivně reagují na pozice
recepčních, administrativní podpory, obchod-
ní pozice nebo na práci v zákaznickém servi-
su. Vedle toho mnoho výrobních firem potře-
buje nové zaměstnance, ale počet uchazečů
jim oproti době před pandemií ještě poklesl.
Vládní program Antivirus sice zabránil pro-
pouštění, ale také zastavil přirozenou fluktu-
aci zaměstnanců, kteří nechtějí jít v této době
do nejistoty,“ řekla Jaroslava Rezlerová.

Regionální srovnání v rámci ČR
Zaměstnavatelé v regionu Čechy očekávají
v příštím čtvrtletí příznivé náborové aktivity
s Čistým indexem trhu práce +4 %. Zaměst-
navatelé v Praze ale očekávají utlumený trh
práce s Indexem -2 %. Morava hlásí oslabe-
ní náborových aktivit s Indexem -8 %. V po-
rovnání s předchozím čtvrtletím Praha hlásí
mírné zlepšení náborového prostředí o jeden
procentní bod. Index v Čechách lehce oslabil
o jeden procentní bod a na Moravě oslabil
o osm procentních bodů.

Dopady pandemie covid-19 
na náborové aktivity firem v ČR
Respondentům průzkumu byla položena otáz-
ka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové akti-
vity vrátí k úrovni před pandemií covid-19?“
23 % firem řeklo, že se tak stane do dvanácti
měsíců, z toho 5 % do tří měsíců. 64 % fi-
rem tvrdí, že se k původní výši náboru nevrátí
nikdy. Toto očekávání se oproti minulému
čtvrtletí zhoršilo o 10 %, kdy si to myslelo
54 % firem.

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2021
ukazují, že zaměstnavatelé ve 34 ze 43 zemí
a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvy-
šovat počet pracovních sil. Zaměstnavatelé
v sedmi zemích a oblastech očekávají snižo-
vání počtu pracovních sil a ve dvou stagnující
trh práce. V porovnání s předchozím čtvrtle-
tím náborové aktivity posílily ve 32 ze 43 ze-
mí a oblastí, oslabily v šesti a zůstaly beze
změny v pěti. Ve srovnání se stejným obdo-
bím předchozího roku náborové plány oslabi-
ly ve 33 zemích a oblastech, posílily v šesti
a zůstávají beze změny ve čtyřech. Nejsilněj-
ší trh práce očekávají v příštím čtvrtletí za-
městnavatelé na Tchaj-wanu, ve Spojených
státech, Austrálii a Brazílii, zatímco nejslabší
náborové aktivity hlásí Panama, Švýcarsko,
Rakousko a Hongkong.

Manpower Index trhu práce pro 1. čtvrtletí 2021

VELKÉ PROPOUŠTĚNÍ
I NEOBSADITELNÁ MÍSTA
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Brno – Když se řeknou symboly ošetřová-
ní, tak si většina – zejména ženské popu-
lace – vybaví drobné značky na textilních
výrobcích, podle kterých je potřeba postu-
povat při údržbě. Málokoho napadne, že
symboly ošetřování jsou chráněné meziná-
rodní ochrannou známkou a také to, že je
používáme již téměř 60 let.

V České republice reprezentuje sym-
boly ošetřování SOTEX GINETEX CZ se
sídlem v Brně. SOTEX je členem mezi-
národní asociace GINETEX, která prá-
va k symbolům vlastní. Svým členstvím
SOTEX plní právní povinnosti k legální-
mu šíření symbolů v ČR a umožňuje
českým firmám plně využívat tohoto
skvěle vypracovaného systému na in-
formování zákazníků. A právě SOTEX
v letošním roce slaví dvacáté páté vý-
ročí svého založení. 
Dvacet pět let činnosti SOTEXu přineslo
řadu zajímavých zkušeností a výzev, se
kterými se SOTEX potýkal. Po celou do-
bu byly symboly ošetřování a péče o je-
jich správné používání hlavní činností.
Symboly vznikly na základě mezinárodní
diskuze odborníků v šedesátých letech
minulého století. Hlavním „motorem“ k jejich
vytvoření byl překotný rozvoj syntetických vlá-
ken pro spotřebitele a nutnost je informovat
o vhodné údržbě. Princip symbolů je jednodu-
chý, účinný a hlavně na etiketách zabere málo
místa. Takže je výrobci rádi používají. Benefi-
tem je pak tato „obrázková řeč“, která nezná
hranice. Je to tedy jednoduchý způsob infor-
mování spotřebitele i u proexportních firem.

Pět symbolů je poskládaných za sebou podle
procesů, jak jdou za sebou – praní – bělení –
sušení – žehlení – profesionální ošetřování.
Symboly používá většina výrobců a stále více
se jich stává členy SOTEXu a využívají výhod,
které jim poskytuje naše informační podpora. 
Zásadní zlom přišel v roce 2012, kdy SOTEX
přistoupil v návaznosti na harmonizaci práv-
ních norem s EU ke změnám Stanov. Od to-
hoto roku bylo umožněno jednotlivým firmám
do SOTEXu vstoupit a díky členství získat in-
dividuální právo k používání symbolů ošetřo-
vání. Počet členských firem začal pozvolna
stoupat až na současných téměř 900. 

K symbolům se před necelými dvaceti lety při-
dala značka QZ – Zaručená kvalita. Tato znač-
ka je určená výrobním a obchodním formám,
nebo provozovatelům služeb, jejichž výrob-
ky/služby splňují požadavky kladené technic-
kými předpisy. QZ – Zaručená kvalita se hned
v počátcích stala součástí vládního programu
Česká kvalita. Ten vznikl usnesením Vlády ČR
č. 685 z roku 2002. QZ dnes využívá zhruba

třicítka firem, které vyrábějí celou škálu výrob-
ků – od dětského zboží, přes lůžkoviny až po
ponožky. Vybrané firmy pak mají za běžných
podmínek možnost převzít ocenění z rukou
vládních politiků. 
V průběhu celé existence se SOTEX zapojo-
val i do projektových aktivit a to často se
svým „sparing“ partnerem – Textilním zku-
šebním ústavem. Vznikl tak společnými sila-

mi první online textilní slovník, který
najdete na www.texsite.cz. Z meziná-
rodní spolupráce s partnery z GINETE-
Xu pak vznikla ucelená sada informač-
ních materiálů, která slouží členským
firmám dodnes. V posledních letech
se SOTEX stal členem jak České tech-
nologické platformy pro textil a také
CLUTEXu – klastru technické textilie,
aby přenášel oborové informace i mezi
menší firmy zaměřené převážně na
produkci pro spotřebitelský trh. 
SOTEX je nyní již plně etablovanou obo-
rovou organizací, která sdružuje větši-
nu malých a středních firem. V mezi-
národní spolupráci se stal SOTEX spo-
lehlivým partnerem pro GINETEX
a proto je vždy zařazován do pravidel-
ných výzkumů trhu, které jsou zaměře-
ny na znalost symbolů ošetřování a ná-

vyky spotřebitelů v domácí péči o textil spo-
lečně s velkými zeměmi jako je Německo,
Velká Británie nebo Španělsko. 
Ani SOTEXu se nevyhnuly signály probíhající
ekonomické recese, která je dopadem celo-
světové pandemie. Věřme, že v současnosti
nejistou situaci překonáme a vyjdeme z ní po-
sílení a připravení na další, ale méně náročné
výzvy a dalších alespoň 25 let existence.

inzerce

SOTEX GINETEX CZ

ČTVRTSTOLETÍ 
SE SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ
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V první řadě je potřeba si uvědomit, že při
provozování e-shopu budete vystupovat jako
podnikatel. Je tedy nezbytné nejdříve získat
příslušné živnostenské oprávnění. To dosta-
nete do týdne na jakémkoliv živnostenském
úřadě. Pro vaše podnikání si musíte také vy-
brat správnou formu podnikání.
Vyberte si takovou formu, která bude nejlépe
vyhovovat vašemu podnikání nejen v počát-
cích, ale rovněž s ohledem na zamýšlený růst
společnosti. Nezapomeňte však, že čím složi-
tější forma, tím vyšší náklady na založení a po-
té rovněž provozování. Při samotném založe-
ní internetového obchodu není žádná ostuda
zkusit si podnikání na „živnostenský list“, navíc
vám to oproti kapitálové formě společnosti
umožní ušetřit na daních. Pokud se váš by-
znys bude vyvíjet zdárně, můžete přidat na
složitosti založením společnosti s ručením
omezeným nebo akciové společnosti.

Nad jakými formami budete s největší
pravděpodobností uvažovat?
■ OSVČ – dostačující volba do začátků, jejíž

vyřízení trvá nejkratší dobu, tedy pouhý tý-
den. Nevýhoda ovšem spočívá v tom, že
za jakékoliv dluhy ručíte celým svým ma-
jetkem. Na druhou stranu není třeba mít
speciální podnikatelský účet v bance
a s penězi z podnikání můžete nakládat li-
bovolně. 

■ Společnost s ručením omezeným –
vhodná forma pro větší projekty nebo
v případech, že plánujete založit e-shop ve
více lidech. Co se dluhů týče, majitelé za
ně ručí jen do výše nesplaceného základ-
ního kapitálu. E-shop, za kterým stojí
s. r. o navíc působí důvěryhodněji. Nevý-
hodou pak jsou vyšší daně, komplikovaněj-
ší vyplácení zisku a vedení účetnictví. 

Na co pamatovat: Pokud se rozhodnete
podnikat s dalšími společníky, vyjasněte si
předem vzájemné vztahy a odpovědnost za
činnosti při provozování e-shopu. Ve smlouvě
by již také mohlo být pamatováno na případ-
ný vstup investora v budoucnosti.

Vedle živnostenského oprávnění
nezapomeňte na:
■ registraci u finančního úřadu
■ správy sociálního zabezpečení 
■ a zdravotní pojišťovny

Jak je to s placením DPH 
po založení e-shopu?
Na začátku to nebude třeba řešit, jste neplát-
cem. DPH se vás začne týkat až v momentě,
kdy v jakýchkoliv 12 po sobě jdoucích měsí-
cích překročíte obrat jeden milion korun, ne-
bo se k němu přihlásíte dobrovolně kvůli svým
dodavatelům či obchodním partnerům.

Jak to chodí v praxi? E-shop překročí hra-
nici jednoho milionu korun v březnu. Regis-
trovat k DPH na finančním úřadě se musí 
do 15. dne následujícího měsíce – tedy do
15. dubna. Všechny dubnové faktury už bu-
dou DPH obsahovat. První kontrolní hlášení
se musí podat do 25. dne následujícího mě-
síce, což je v našem případě květen. 

Jak si ochránit brand e-shopu?
Nejdůležitější rada hned na začátek – už při
výběru se přesvědčte, že váš název je sku-
tečně unikátní a že není zaměnitelný s ná-
zvem jiného podnikatele. Název podobný, ne-
bo dokonce totožný s již existující firmou soud
do obchodního rejstříku ani nezapíše. Risku-
jete však nejen případné právní tahanice, ale
rovněž daleko horší sankci. Tou je zmatení
zákazníka a záměna vaší služby nebo výrobku
s nabídkou konkurence. 
Zajímavost z praxe: Setkali jsme se např.
s případem, kdy portál Heuréka dával úplně
jinému obchodníkovi špatné recenze kvůli je-
ho názvu, který se shodoval s obchodem se
špatnými referencemi zákazníků, který regis-
troval dříve.
Pokud svému e-shopu vytvoříte logo, bude
vhodné ho registrovat jako ochrannou znám-
ku, aby ji nemohla využívat jiná osoba. Regis-
trace klasické české ochranné známky se
provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví
a je to poměrně jednoduchá záležitost. Zá-
kladní poplatek za ochrannou známku je
5 000 Kč. Je však možné rovnou myslet vý-
še a zažádat si o tzv. ochrannou známku
společenství, která platí pro celou EU. Ta je
však násobně dražší.

Ochrana vašeho IP 
jako základ e-shopu
Ochranné známky, domény, patenty, užitné
vzory atd. jsou esencí každého podnikání.
Nezačínejte jej bez patřičné ochrany vašeho
IP (intelektuálního vlastnictví). Není nic smut-
nějšího, než když si konkurence zaregistruje
vaši ochrannou známku poté, co se vám by-
znys rozjel. Tato práva totiž slouží k obraně
vlastního know-how a zablokování konkuren-
ce (např. nešíření zboží či služeb a vydání ne-
oprávněně získaného zisku).
V ochraně IP rovněž pamatujte na možnou
expanzi vašeho podnikání do zahraničí. Po-
kud plánujete prodávat své zboží nebo služby
na Slovensku, rovnou si zde zaregistrujte vše
potřebné. Mějte na paměti, že řada IP práv
lze registrovat na úrovni EU a tudíž s ochra-
nou ve všech členských státech, ostatně jak
je uvedeno u ochranné známky výše.

Jak je to se zaměstnanci 
při provozování e-shopu
Řada začínajících podnikatelů vůbec neví, jak
správně najmout zaměstnance a co vůbec

Advokát radí

JAK SPRÁVNĚ PRÁVNĚ
ZALOŽIT E-SHOP?

Praha – Při založení e-shopu je nutné splnit podmínky nejednoho právního předpisu. 
Pokud se chystáte začít podnikat na internetu, je právě pro vás určen tento článek.

Kres
ba:

 Pixab
ay
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obnáší, když jej chce propustit. Přitom často
podceňují složitou právní agendu, která péči
o zaměstnance obnáší. Mít správně ošetře-
ny vztahy se zaměstnanci je ovšem klíčem
k úspěchu spolupráce.
Špatně nastavené vztahy končí únikem know-
-how a zkušeností, soudními přemi a návště-
vami ze strany inspektorátu práce. Samo-
statnou otázkou je rovněž tolik rozšířený
„švarcsystém“, tedy „zaměstnávání“ nezávis-
lých živnostníků, které by od zaměstnanců ale
nikdo nerozeznal. Stejně důležité je věnovat
pozornost odvodům na sociálním a zdravot-
ním pojištění za každého zaměstnance, jinak
se vystavujete riziku vysokých sankcí.
Věnujte tedy pozornost všem dokumentům,
které se týkají HR. Ušetří vám to řadu ne-
zdarů, zklamání a problémů, kterým je mož-
né se vyhnout.

Pár rad pro zaměstnávání lidí:
■ Při kratších pracovních úvazcích bude

vhodné využívat dohodu o pracovní čin-
nosti nebo dohodu o provedení práce,
které jsou z daňového hlediska pro za-
městnavatele nejvýhodnější. 

■ Počítejte s tím, že podle dohody nesmí
zaměstnanci pracovat víc než 300 hodin
v kalendářním roce, u dohody o pracovní
činnosti pak zaměstnanci mohou odpra-
covat nanejvýš 20 hodin týdně. 

■ Pokud zaměstnanec bude vykonávat práci
ve větším rozsahu, pak s ním uzavřete
pracovní smlouvu. 

■ Jako zaměstnavatel budete za své za-
městnance muset také odvádět daň z pří-
jmu a sociální a zdravotní pojištění. 

Obchodní podmínky pro e-shopy
Při prodeji na internetu vzniká stejný právní
vztah, jako by došlo k prodeji v běžném ka-
menném obchodě. Prodej v e-shopu ale vy-
žaduje podrobnější úpravu, kterou budou ob-
sahovat obchodní podmínky. 

Co nesmí chybět v obchodních
podmínkách e-shopu?
■ Údaje o vás 
■ označení zboží a služeb, 
■ popis uzavření smlouvy, 
■ platební a dodací podmínky, 
■ práva z vadného plnění, 
■ odstoupení od smlouvy, 
■ informace o mimosoudním řešení sporů, 
■ nakládání s osobními údaji. 

Při založení internetového obchodu nedopo-
ručujeme využívat vzorové obchodní podmínky
pro e-shop dostupné ke stažení na internetu,
protože nemusí odpovídat aktuální právní
úpravě nebo vašim konkrétním potřebám.

Smlouvy s dodavateli
Pro bezproblémový chod e-shopu je také po-
třeba zajistit dostatečné množství zboží
a v případě potřeby také zajistit jeho doplňo-
vání. Od počátku podnikání je proto vhodné
mít s dodavateli uzavřené smlouvy, na zákla-
dě kterých budete zboží v případě potřeby
objednávat, včetně sjednání závazných ter-
mínů dodávek. Pouze tímto předejdete situ-
aci, kdy byste nebyli schopni zákazníkům ob-
jednané zboží včas dodat. 

Přesně sjednanými podmínkami s dodavateli
budete předcházet také tomu, aby váš rozpo-
čet netížily nezaplacené faktury, protože bu-
dete schopni lépe plánovat své finanční toky.
Pokud váš obrat přesáhne jeden milion korun
za posledních 12 měsíců, musíte počítat
s tím, že se stanete plátcem daně z přidané
hodnoty. Jak při nákupu, tak při prodeji zboží
proto bude nutné zohlednit v cenách DPH.
S důležitými dodavateli, zaměstnanci, ale i zá-
kazníky uzavírejte dohody o mlčenlivosti, tzv.
NDA (non-disclosure agreement). Jinak se
vám může snadno stát, že tolik cenné, dlouho
a pečlivě budované know-how skončí u vaší
konkurence nebo někde na internetu. To
opravdu nechcete!

Smlouvy – základ pro bezproblémový
provoz e-shopu
Dodáváte-li standardizovaný produkt, mějte
i standardizované smlouvy. Standardizovaná
a dobře vypracovaná smlouva vnese do va-
šeho byznysu řád a vy se tak budete moct
soustředit jen na samotné dodávky. Podívej-
te se na smlouvy, které používá vaše konku-
rence. Dobře se zamyslete nad způsobem,
jakým chcete své produkty nebo služby nabí-
zet, a pak kontaktujte právníka, aby vám vše
sepsal a zasadil do širšího právního rámce.

Ochrana osobních údajů zákazníků
a GDPR pro e-shopy
Při provozování e-shopu budete každodenně
pracovat s osobními údaji svých zákazníků.
S těmi je třeba zacházet v souladu se záko-
nem a novým nařízením Evropské unie
(GDPR). Je tedy nutné předem získat jedno-
značný souhlas zákazníka se zpracováním
těchto údajů nebo zpracování opřít o tzv.
oprávněný zájem.

Jak to mají e-shopy s EET? 
Od 1. prosince 2016 vstoupila v platnost
povinnost elektronicky evidovat tržbu, aby by-
lo možné předcházet daňovým únikům. Pojď-
me si shrnout, co to pro vás jakožto e-sho-
paře znamená. 
Pod EET spadají platby provedené v hotovos-
ti, platební kartou nebo i přes online platební
služby (PayPal, GoPay a další). Mnoho e-sho-
pů se z toho důvodu začalo uchylovat k plat-
bám převodem, což ale ve finále může odra-
dit spoustu zákazníků.

Co si musíte zařídit ohledně EET?
■ Požádat o autentizační údaje – přes on-

line formulář finančního úřadu nebo na
pobočce. 

■ Zapsat do systému svůj obchod a vyge-
nerovat si certifikát, přes který bude na-
pojení na finanční správu fungovat. Nain-
stalovat ho můžete do účetního progra-
mu nebo administrace obchodu. 

■ Umístit na web text ve znění: „Podle zá-
kona o evidenci tržeb je prodávající povi-
nen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň
je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně online; v případě technic-
kého výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ 

Obcházet nařízení ohledně EET se nevyplácí.
Finanční a celní správa, která je kontrolním
orgánem v této věci, vám může udržet sank-
ce od napomenutí přes pokutu do výše
500 000 Kč až po uzavření provozovny či po-
zastavení výkonu činnosti do té doby, než za-
čnete tržby správně evidovat. 

Aktuální situace – odklad EET 
až do 1. 1. 2023
V souvislosti s epidemií koronaviru došlo
k odkladu elektronické evidence tržeb. Pod-
nikatelé tak nemusí odesílat údaje o tržbách,
nemají povinnost vystavovat účtenky dle zá-
kona o evidenci tržeb a stejně tak povinnost
umístit informační oznámení. 

Shrnutí na závěr, 
na co myslet při zakládání e-shopu
1. Promyslete si vhodnou formu 

podnikání
2. Mějte garanci, že máte všechny smlouvy

a dokumenty v pořádku
3. Registrujte si ochrannou známku
4. Kvalitně sepište obchodní podmínky 

e-shopu 
5. Smluvně si sjednejte podmínky

s dodavateli
6. Zvažte vhodný druh pracovního poměru

pro své zaměstnance
7. Důkladně si zkontrolujte nakládání

s osobními údaji
8. Braňte svá autorská práva.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Autor je advokát a provozovatel
webu www.dostupnyadvokat.cz.
Ten přináší nový produkt, který
umožní přístup k právníkovi kdykoliv
a odkudkoliv, navíc za zlomek
obvyklé ceny.
Dostupnyadvokat.cz je neustále
k dispozici svým klientům při řešení
právních problémů, sepsání smluv
a v dalších právních záležitostech. 
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sf Praha – V návaznosti na situaci s pandemií koronaviru a místní vládní
opatření se irský řetězec rozhodl posunout otevření své první pobočky
v Česku z původního termínu v loňském roce na začátek roku letošního. Ví-
ce informací, včetně konkrétního data otevření, zveřejní v následujících týd-
nech. Irskému řetězci podle našich informací velmi záleží na bezpečnosti
a příjemném naladění svých zaměstnanců, ale i zákazníků a nerad by koho-
koliv z nich jakýmkoliv způsobem ohrozil.

Prodejna Primarku v Praze se bude rozkládat na maloobchodním prodejním
prostoru o rozloze 52 400 m2. Svým sortimentem zaujme tři podlaží ve zbrusu
nové multifunkční budově The Flow Building na Václavském náměstí. Zboží bude
odrážet nejnovější trendy v dámské, pánské, ale i dětské módě, včetně obuvi,
doplňků, kosmetiky, ale také sortimentu určeného pro využití v domácnosti. 
V současné době stále ještě probíhají nábory nových zaměstnanců pro Primark
a jeho pražskou pobočku. Řetězec má v úmyslu obsadit v prodejně na Václav-
ském náměstí zhruba 260 nových pracovních pozic.

Primark

OTEVŘENÍ ČESKÉ
PRODEJNY SE POSOUVÁ

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V minulém vydání jsem si přečetla článek Z historie obuvi, který napsala histo-
rička Mgr. Miroslava Štýbrová. Pro mne doslova strhujícím způsobem popsala
situace v obuvnickém průmyslu v 19. století v Evropě. Vtipně popsala jednotlivé
tvary obuvi, kde a jak se nosily, kdo si je mohl pořídit a mnoho dalších podrob-
ností. Teprve po přečtení všech tří stránek ve vašem časopisu jsem si všimla,
že jde již o šestý (a jak jsem pochopila, bohužel i poslední) díl podobných článků.
Protože nejsem předplatitelkou Světa textilu & obuvi, zbylé časopisy jsem si půj-
čila od kamarádky, která časopis odebírá. Ty články jsou opravdu velmi zajímavé
a chtěla bych paní autorce moc poděkovat za zajímavou publikační činnost. Při-
vedlo mne to k dokonce k tomu, že se budu zajímat i o její knihu Botky, boty, bo-
tičky, kde jsou prý ještě větší podrobnosti. Redakci mohu doporučit, aby přiná-
šela více podobných textů z historie nejen obuvi, ale i oděvů a oděvních materi-
álů. Vaše čtenáře by to jistě zajímalo. Lada B., Praha 

Odpověď redakce: Děkujeme za váš příspěvek. S paní magistrou Štýbrovou
jsme nadále ve spojení a věříme, že již brzy se na stránkách Světa textilu & obu-
vi objeví její další zajímavé články.

Seznam inzerentů v tomto čísle:

BVV (str. 2), WICO B.G.M. (str. 5), ETKA (str. 6), Butterfly (str.7), 
BLAKAR trading s.r.o. (str. 11), SOTEX (str. 35)

Vaše podněty jsou pro nás cenné, mimo jiné i jako
zdroj inspirace pro naše články. 

Pokud i vy máte co říci ostatním lidem z textilní, oděvní či obuvnické
branže, pošlete nám vzkaz či dotaz na e-mail: redakce@textil-obuv.cz
Rádi ho zveřejníme.
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