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1.  SLOVO ÚVODEM K ČINNOSTI ASOCIACE V ROCE 2017 
 

 
 

Miroslav Bísek – prezident ČOKA  

 

Vážení členové České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA), 

vážení přátelé! 

 
Máme jasné signály o tom, že se výroba obuvi začíná opět pomalu vracet i do Evropy a 

obuvnické firmy ze západní Evropy hledají výrobce kvalitní obuvi ve východní Evropě. Také 

čeští spotřebitelé začínají vyžadovat nabídku kvalitní obuvi domácí provenience, která 

odpovídá určitým standardům, na které byli zvyklí, a to nejen kvalitativním, ale i proporčním 

a konstrukčním. Zejména markantní je tato skutečnost u segmentu dětské obuvi. Bohužel 

limitujícím faktorem je dnes nedostatek pracovních sil a obuvnické výrobní firmy musejí 

odmítat zakázky zejména z těchto důvodů. Naší snahou proto i nadále zůstává podporovat 

mladé lidi a přilákat je do obuvnické výroby, ale i do odborných prodejen s obuví. 

 

V loňském roce sekretariát ČOKA věnoval mnoho úsilí řešení projektu „High-End-Shoe“ 

(HES), který byl řešen v rámci evropského programu ERASMUS+. Tento projekt byl k datu 

30.9.2017 ukončen. Projekt byl zaměřen zejména na ucelené rozšíření odborných znalostí a 

dovedností a flexibilní školení v oblasti návrhů a výroby obuvi. Školení v rámci projektu bylo 

zaměřeno na širší spektrum cílových skupin, ale zejména na učitele odborných předmětů a na 

mladé návrháře – studenty odborných škol. V roce 2017 ČOKA vyslala v rámci tohoto 

projektu v březnu na týdenní kurz do Portugalska 2 učitele odborných předmětů. Kurz byl 

realizován u portugalského koordinátora CTCP koncem března 2017. Za Českou republiku 

(ČR) se stáže na základě dohody o spolupráci s ČOKA účastnil jeden učitel designu obuvi ze 

Střední umělecko průmyslové školy z Uherského Hradiště a jeden vyučující za Ateliér 

designu obuvi při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati (FMK UTB) 

ve Zlíně. Na přelomu června a července pak proběhlo pilotní ověření nového vzdělávacího 

profilu, kdy se vybraní vynikající studenti zúčastnili dvoutýdenního kurzu v italské Padově na 

Politechnico calzaturiero S.C.A.R.L. Škola v Itálii je vybavena nejmodernějšími obuvnickými 

technologiemi, jak pro konstrukci a navrhování obuvi, tak i pro samotnou výrobu. 

Samozřejmostí jsou nejnovější grafické modelářské a konstrukční programy, ale i 3D tiskárny 

a 3D scannery. Výuka probíhala v anglickém jazyce. Za ČR se stáže opět na základě smlouvy 

se školami a ČOKA účastnily 2 studentky z FMK UTB Zlín a 1 student ze Západočeské 

univerzity v Plzni.  
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Koncem roku 2017 byl zahájen další projekt Shoeman, kde je ČOKA spoluřešitelem. Také 

tento projekt je řešen v rámci evropského programu ERASMUS +. Koordinátorem je turecký 

Institut a střední škola TASEV. Bude zaměřen zejména na management malých a středních 

obuvnických firem a je plánován na tři roky.  

 

Společně s Nadací Jana Pivečky a a.s. Veletrhy Brno byl v loňském roce realizovaný 

jedenáctý ročník soutěže pro mladé designéry obuvi a kožené galanterie o Cenu Nadace Jana 

Pivečky. Bylo zajištěno slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů této soutěže na veletrhu KABO 

v srpnu 2017. Vítězné modely byly po celou dobu veletrhu vystaveny ve vitrínách v Relax 

zóně pavilonu V. Tři hlavní vítězové jednotlivých kategorií obdrželi zájezd na veletrh 

Lineapelle a kapesné v hodnotě 10.000,-Kč na každého výherce. 

 

Byl zorganizován seminář k EET při veletrhu KABO I 2017, kde se mohli účastníci zeptat 

zástupců MF ČR na vše, co je zajímalo a co potřebovali vědět. Podrobné materiály k zavádění 

EET byly zaslány všem členům ČOKA. 

 

Rozvíjí se také činnost sekce ortopedických obuvníků sdružených v ČOKA. Při veletrhu 

REHAPROTEX v Brně proběhlo v pořadí již XV. mezinárodní podiatrické sympozium, které 

mělo velmi hodnotný program a početnou účast odborných posluchačů. Je však určitě nutné 

ještě dále prohlubovat spolupráci s lékaři – ortopedy, podiatry, ale i výzkumnými pracovišti a 

biomechanickými laboratořemi. 

 

Mimo tyto aktivity byly v loňském roce zajištěny následující akce: 

- společné stánky členů ČOKA při veletrhu KABO I a KABO II 2017 za zvýhodněných 

podmínek, díky podepsané smlouvě s a.s. Veletrhy Brno budou mít členové ČOKA 

výhodnější podmínky i v roce 2018 a 2019, 

- propagace veletrhu KABO a odborné semináře při veletrhu KABO,  

- 11-tý ročník soutěže pro mladé designéry obuvi a kožené galanterie o cenu Jana Pivečky,  

- slavnostní předávání nových certifikátů „Žirafa“, „Komfortní obuv“ a „Česká kvalita“ a 

cílená propagace obou značek ČOKA, 

- realizace „Poradny v oblasti péče o nohy“ ve Zlíně,  

- realizace projektu „Zdravou obuví ke zdravému vývoji dětské nohy“ v MŠ ve Zlíně,  

- 6 komerčních školení pro prodejce obuvi a kožené galanterie v Brně a v Praze, 

- zajišťování dobrovolné certifikace a nadstandardního hodnocení obuvi pro děti, dospělé 

osoby i pacienty s diabetem,  

- propagace a popularizace učebních oborů, středního a dalšího vzdělávání pro 

obuvnickou výrobu na všech odborných školách ve Zlínském kraji mezi širší veřejností 

v celé ČR.  

Výčet aktivit by byl pochopitelně ještě mnohem delší. Jsem velmi rád, že se daří všechny tyto 

aktivity zajišťovat i přesto, že sekretariát je značně vytížen realizací výše uvedených projektů. 

 

Co je velmi důležité je skutečnost, že se ČOKA stala od 1.1.2018 členem Evropské 

konfederace obuvnického průmyslu (CEC) se sídlem v Bruselu. Bude nutné, aby se zástupci 

ČOKA účastnili vybraných jednání této důležité evropské konfederace a vznášeli zde 

stanoviska výrobců a prodejců obuvi za ČR.  

 

Miroslav Bísek 

Prezident 

Česká obuvnická a kožedělná asociace 



3 

 

2. ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE 
 

2.1 POSLÁNÍ ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE 

Česká obuvnická a kožedělná asociace je nezávislé, dobrovolné a otevřené sdružení fyzických 

i právnických osob zabývajících se: 

- vývojem a výrobou obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů, 

- vývojem výrobou a aplikacemi sériové a zakázkové ortopedické obuvi a ortopedických      

  vložek  

- prodejem obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů, 

- zpracováním a prodejem usní, výrobou a prodejem obuvnických a galanterních materiálů,      

  komponentů, dílců a dalších doprovodných sortimentů, 

- vývojem, výrobou, nákupem a prodejem technologických zařízení pro kožedělný průmysl, 

- školící, vědecko výzkumnou, zkušební a certifikační činností pro uvedené obory, 

s místem působení v České republice, které se sdružily na ochranu a prosazování svých 

hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky (ČR). 

 

Česká obuvnická a kožedělná asociace (dále jen asociace nebo ČOKA) je samostatným 

právním subjektem. Byla založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů  

a v předpisech souvisejících. Vznikla v listopadu 2004 transformací z České obuvnické 

asociace – zájmového sdružení právnických osob, které bylo založena v březnu 1994.  

 

Asociace je svazem podnikatelským a zaměstnavatelským a v rámci platných právních 

předpisů také sociálním partnerem s právem účastnit se kolektivního vyjednávání. Od ledna 

2014 je asociace v důsledku novely Občanského zákona vedena v rejstříku Krajského soudu 

v Brně jako organizace zaměstnavatelů pod spisovou značkou L 10807.  

 

Posláním asociace je vytvářet optimální a korektní podmínky pro podnikání v České republice 

v oblasti kožedělné výroby a obchodu. Asociace může sdružovat i ostatní subjekty, jejichž 

činnost souvisí s obuvnickou a kožedělnou výrobou či obchodem nebo které mají s asociací 

společné cíle. ČOKA působí jako funkční klastr propojených subjektů s podobným 

předmětem podnikání. 

 

 

2.2 SOUČASNÉ PŮSOBENÍ A ČLENOVÉ ČOKA 
 

ČOKA sdružuje v současné době cca 55 firem a institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i 

prodejem obuvi a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební 

a testovací činností, s místem působení v České republice (ČR). 
 

ČOKA koordinuje činnost svých členů při veletrhu KABO, který je v realizaci a.s. Veletrhy 

Brno nejvýznamnějším profesním veletrhem v ČR. ČOKA vystupuje jako gestor veletrhu a 

podílí se na přípravě odborného doprovodného programu, přednášek, soutěží o nejlepší 

exponáty veletrhu, ale i na jeho dalších doprovodných akcích. Prezentuje zde zejména také 

mladé začínající návrháře obuvi a kožené galanterie. Asociace dále zajišťuje pro členy i 

společné účasti na mezinárodních veletrzích za zvýhodněných podmínek. 
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ČOKA navázala kontakty a spolupracuje s obdobnými sdruženími v evropských zemích, např. 

Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Itálii apod., ale i v zemích mimo Evropu, 

např. USA.  ČOKA je členem Evropské konfederace malobchodníků s obuví (CEDDEC) a 

Mezinárodního svazu obuvnických techniků (U.I.T.I.C.). Od 1.1.2018 bude ČOKA rovněž 

členem Mezinárodní konfederace obuvnické průmyslu se sídlem v Bruselu (CEC). 

 

ČOKA řešila za dobu své více než dvacetileté existence rovněž řadu projektů ve spolupráci 

s odbornými školami a zejména s Fakultou technologickou Univerzity Tomáše Bati. 

V posledních letech to byly projekty E-Shoe Learning, který se zabýval možnostmi 

zkvalitnění znalostí pracovníků obuvnického průmyslu na úrovni dělnických profesí a také 

projekt INNOFOOT, který byl určen výrobcům ortopedické obuvi a stélek. Významný byl 

také rozsáhlý vzdělávací projekt s názvem „Cesta ke kvalitě“, který ČOKA realizovala pro 

své členy v letech 2010 – 2012 a který byl členům plně hrazen z ESF. V letech 2014-2016 se 

ČOKA podílela na řešení dvou mezinárodních projektů Step to Sustainability (S2S) a High –

end Shoes (HeS). Koncem roku 2017 bylo zahájeno řešení nového projektu Shoeman. 

Koordinátorem je turecký Institut a střední škola TASEV. Bude zaměřen zejména na 

management malých a středních obuvnických firem a je plánován na tři roky.  

 

Pracovníci ČOKA jsou schopni dnes provádět velmi odborné práce a pomáhat firmám např. 

při hodnocení konstrukce kopyt, konstrukce obuvi, provádět certifikační činnost a poradenství 

při reklamačním řízení apod.  

 

Základní rozsah poskytovaných služeb pro členské firmy: 

 

- zajišťování společné účasti na výstavách a veletrzích v tuzemsku i zahraničí za   

  zvýhodněných podmínek 

- zprostředkování obchodních kontaktů v tuzemsku i zahraničí 

- bezplatná inzerce a prezentace členských firem v cizojazyčném katalogu členských firem 

- bezplatná distribuce tohoto katalogu v tuzemsku i zahraničí 

- řešení problémových oblastí obuvnické výroby ve spolupráci s FT UTB, ITC a.s. a dalšími  

  odbornými pracovišti 

- zajišťování dobrovolné certifikace a nadstandardního hodnocení dětské obuvi – značka  

  „Žirafa“ 

- zajišťování dobrovolné certifikace a nadstandardního hodnocení obuvi pro dospělou  

  populaci  - značka „Komfortní obuv“ 

- pořádání odborných sympozií, přednášek a školení 

- další služby podle požadavků členů ČOKA 

 

2.2.1 SEZNAM ČLENŮ ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE 

 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ 

 

AGB spol. s r.o., Praha 

Atis – em spol. s r.o., Zlín 

Baťa a.s., Zlín 

Boty Beda s.r.o., Židlochovice 

Bibo Shoe s.r.o., Písek 

BOKAP s.r.o., Dyjákovičky 

Ing. Borský Milan – Proteching B, Zlín 

Dermatex spol. s r.o., Praha 
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D.P.K. spol. s r.o., Zlín 

DZO s.r.o., Uherské Hradiště 

Ergon a.s., Praha 

EUROSTAR Hübner s.r.o., Brnířov 

Fare spol. s r.o., Valašské Klobouky 

Flexiko CZ s.r.o., Lhota u Malenovic 

HP Čechtín s.r.o., Praha 

Garant - Moda spol. s r.o., Zlín 

Iberius s.r.o., Zlín 

Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín 

JONAP – výroba obuvi s.r.o., Paseka 

Kastek Komponenty s.r.o., Uherský Brod 

Konsorcium T+M spol. s.r.o., Blansko 

LAGEN – Žalůdek Svatoslav, Zlín 

Leon OrtoShoes, s.r.o., Fryšták 

Madmazel s.r.o., Tábor 

MCK Commerce Ltd, Praha 

Metis s.r.o., Praha 

Morávia Plast spol. s r.o., Zlín 

Natur comfort obuv SE., Kladno 

Novák Štěpán – REJNOK, Karlovy Vary 

Obuv-Dahl-Tok spol. s r.o., Praha 

Ortopedica s.r.o., Praha 

Ortoplus s.r.o., Zlín 

PEGRES obuv s.r.o., Petřvald 

Pölking Shoes s.r.o., Karlovy Vary 

Prosport s.r.o., Praha 

Protetika CZ plus spol. s r.o., Břeclav 

Rak spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 

Režňák Jaroslav, Zlín 

Studio zdravého obouvání s.r.o., Praha 

svorto.cz s.r.o., Praha 

Šnobl Jiří, Třebíč 

TipaBoty s.r.o., Třebíč 

Torumia s.r.o., Brno 

V + J Obuv s.r.o., Štěpánovice u Českých Budějovic 

Z-STYLE CZ a.s., Zlín 

 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK), Praha 

Asociace výrobců a obchodníků sportovního zboží (AVOZ), Praha 

Fakulta technologická UTB, Zlín  

Nadace Tomáše Bati, Zlín  

Nadace Jana Pivečky, Slavičín 

Střední průmyslová škola polytechnická - COOP, Zlín 

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín 

Střední umělecko průmyslová škola, Uherské Hradiště 
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2.2.2 ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČOKA  

          

Prezidium 

 

Miroslav Bísek –Bibo Shoes s.r.o., Písek – prezident asociace 

Zdeněk Helma – Boty Beda s.r.o.,  Židlochovice – víceprezident pro oblast výroby obuvi a 

kožené galanterie 

Antonín Žirovnický - Konsorcium T+M s.r.o., Blansko – víceprezident pro oblast obchodu 

s obuví a koženou galanterií 

Ing. Jiří Táborský – víceprezident pro oblast výroby ortopedické obuvi a ortopedických 

pomůcek 

 

Další členové výkonného výboru 

 

Petr Kubát - D.P.K. s.r.o., Zlín 

Ing. Vladimír Hofman – DZO s.r.o., Zlín 

Alois Šůstek - Fare, s.r.o.,Valašské Klobouky 

Svatoslav Žalůdek – LAGEN, Zlín 

MUDr. Michal Matějíček – Metis s.r.o., Praha 

 

Členové revizní komise: 

 

Ing. Milan Borský - Proteching B, Zlín– předseda revizní komise 

Vladislav Staněk - Flexiko CZ s.r.o., Lhota u Malenovic  

Jaroslav Pour - TIPA B a.s., Třebíč 

 

2.2.3 PRACOVNÍCI SEKRETARIÁTU ČOKA 
 

Interní zaměstnanci sekretariátu:  

 

PhDr. Vlasta Mayerová – tajemnice asociace 

Jana Bobálová – projektová manažerka 

 

Externí spolupracovníci:  

Ing. Marie Šošolíková – finanční manažerka 

 

Daňové poradenství: 

 

Ing. Ladislav Fanc – daňový poradce 

 

Přednášková činnost a další odborná činnost: 

 

Zdeněk Krul, Jaroslav Pokorný, Ing. Radim Kocourek, Ph.D, Ing. Marcela Palánová,  

MUDr. Marie Součková 

 

Odborné poradenství, diagnostika a péče o nohu: 

 

MUDr. Vladimír Holoubek, MUDr. Tomáš Janečka, MUDr. Pavel Skalka,  

MUDr. Milan Jurica, Mgr. Hana Hetzler, Irena Pietrazsková 
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2.2.4 ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE  

 

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE 

 

Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín, CZ 

Tel./fax: +420 577 525 230                       Tel.: +420 577 435 411 

E-mail: coka@coka.cz                               http://www.coka.cz 

 

IČO: 26982510                                          DIČ: CZ 26982510 

Bankovní spojení: ČSOB Zlín, č.ú.: 194627011/0300 

 

Česká obuvnická a kožedělná asociace byla registrovaná na Ministerstvu vnitra České 

republiky ve smyslu ust. §9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 

300/1990 Sb.  Její evidence byla provedena dne 19.11.2004 pod č.j.:   VS/1-1/59 150/04-E.  

 

Od 1.1.2014 je asociace v důsledku změny Občanského zákona a sjednocení rejstříků vedena 

v rejstříku Krajského soudu v Brně jako organizace zaměstnavatelů pod spisovou značkou:  

L 10807.  
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       3. PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2017 
 

3.1 OBLAST PROJEKTŮ 

 

1. ČOKA se aktivně podílela na řešení mezinárodního projektu High-end Shoes (HeS), který 

byl realizován v rámci programu ERASMUS+ a zaměřen na výrobu luxusní obuvi a na mladé 

designéry. Projekt má umožnit lepší zapojení mladých designérů do obuvnické výroby. 

ČOKA v rámci projektu vyslala 2 učitele odborných předmětů z Univerzity Tomáše Bati 

(UTB) a SUPŠ na týdenní stáž do Portugalska. Dále byli vysláni 3 studenti na 14-ti denní stáž 

do italské Padovy na Politecnico Calzaturiero. ČOKA opět organizovala a hradila z projektu 

pobyt těchto 3 studentů. 2 studentky byly z ateliéru designu obuvi FMK UTB a 1 student z 

Jihočeské univerzity. Námi vyslaní studenti patřili v rámci kurzu k nejlepším. Zástupci 

ČOKA se účastnili v roce 2017 rovněž 2 zasedání k projektu HeS – první bylo v Portu a druhé 

při veletrhu Micam a Mipel v Itálii, kde proběhl i závěrečný mítink a tisková konference. 

Projekt byl ukončen k datu 30.9.2017.  
 

 

 
 

Naši studenti na stáži v Itálii                                        Závěrečné zasedání k projektu v Miláně 
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2. Od října 2017 byl zahájen nový projekt s názvem Shoeman. ČOKA bude zajišťovat pro 

projekt zejména diseminaci a propagaci. Cílem nového evropského projektu je vytvořit 

vzdělávací rámec, který bude vést ke zlepšení manažerských dovedností odborníků v 

evropském obuvnickém sektoru. Zaměřuje se jak na technologické aspekty (od stávajících po 

nové technologie), tak i na netechnologické otázky, základní manažerské dovednosti, 

dovednosti v oblasti řízení financí nebo projektů, až po otázky týkající se zdraví a bezpečnosti 

na pracovišti, sociální odpovědnosti firem atd. 

 

         
 

2. Byla zpracována závěrečná zpráva k projektu podpořenému z fondu zdraví statutárního 

města Zlína v roce 2016 s názvem: „Diagnostické a poradenské centrum v oblasti péče o 

nohy“ a zpracována nová žádost pro rok 2017, která byla schválena. Realizace projektu byla 

spojena s rehabilitačními aktivitami, výrobou ortopedické obuvi a nabídkou vložek a dalších 

korekčních pomůcek do obuvi od členů ČOKA. Poradna byla realizována celkem 10x a vždy 

je změřeno a diagnostikováno cca 20-25 pacientů z řad občanů města Zlína.  

 

 

 

               
 

                                                                       Infomační materiály v poradně 

 

3. Další projekt podpořený z fondu zdraví statutárního města Zlína pro se týkal dětí v MŠ a 

měl název „Zdravou obuví ke zdravému vývoji dětské nohy“. V roce 2017 proběhlo celkem 8 

akcí v MŠ spojených s diagnostikou a měřením nohou a s poradenstvím pro rodiče. 
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  Měření nohou dětí a poradna v MŠ 

     

4. Průběžně byly sledovány výzvy v rámci programovacího období 2014-2020 a pokud byly 

pro firmy vhodné, ČOKA vždy o nových výzvách a možnostech informovala všechny členy 

ČOKA. Zejména se jedná o výzvy v OPPIK „Marketink“ a „Úspory energie“, ale také 

„Technologie“, „Potenciál“ nebo „Inovace“. 

 

5. Společně s TZÚ byla zpracována žádost v programu ERASMUS + s názvem 

DicSHOEnary. Bohužel tento projekt nebyl podpořen. 

 

6. Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování žádosti o projekt v rámci výzvy ESF č. 24 - 

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější 

skupiny vyžadovalo jako měřitelné indikátory skutečně zaměstnané osoby z ohrožených 

skupin do pracovního procesu, bylo od zpracování této žádosti upuštěno. 

 

3.2 ORGANIZACE PREZENTAČNÍCH 

A DALŠÍCH AKCÍ V TUZEMSKU 

 

1. Na základě smlouvy s a.s. Veletrhy Brno ČOKA připravila a organizovat doprovodné 

akce, semináře a prováděla tuzemskou i mezinárodní propagaci 49. a 50. ročníku 

mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO v Brně v roce 2017. Zajišťovala 

při obou bězích odborné poradenství na stánku ČOKA a poskytla na stánku ČOKA jako 

vždy prostor i časopisu Svět textilu & obuvi. 

 

Stánek ČOKA při veletrhu KABO 2017       
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2. Společně s odborným časopisem Svět textilu & obuvi se ČOKA podílela na vyhlášení  

„Osobnosti roku 2016“ při únorovém běhu veletrhu KABO 2017. osobností roku se stala 

PhDr. Vlasta Mayerová. 

 

3. ČOKA připravila XV. mezinárodní podiatrické sympozium ve spolupráci s Českou  

podiatrickou společností (ČPS) při veletrhu Rehaprotex dne 19.10.2017 v Brně. De facto 

organizace celé akce a finanční zajištění spočívalo na ČOKA. Rovněž většinu přednášek 

včetně zahraničních zajistila na tuto akci ČOKA. Sympozium mělo vysokou odbornou 

úroveň a všichni přítomní byli maximálně spokojeni. 

 

    
 

Přednášející a posluchači XV. MPS v Brně 

 

4. Byl zorganizován seminář k EET při veletrhu KABO I 2017, kde se mohli účastníci  

zeptat zástupců MF ČR na vše, co je zajímalo a co potřebovali vědět. Podrobné materiály 

k zavádění EET byly zaslány všem přítomným i členům ČOKA. 

 

 

 
 

Ze semináře k EET v Brně – přednášející byli pracovníci MF ČR 
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5. Realizováno bylo 5 komerčních školení k reklamačnímu řízení a mimosoudnímu 

řešení soudních sporů pro maloobchodní prodejce obuvi a kožené galanterie v Brně a 

v Praze a 1 specializované školení k odbornému zbožíznalectví pro segment sportovní 

obuvi v Praze. Členové ČOKA měli vždy 50% slevy. 

 

           
 

Záběry ze školení ČOKA pro  prodejce obuvi – lektoři pan Krul a pan Pokorný 

 

6. Pokračovala e-learningová výuka pro prodejce obuvi na komerční bázi. E 

    learningové moduly jsou vydávány i v upravené tištěné knižní formě. Členové ČOKA    

    zde měli 50% slevy. 

 

3.3    MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PREZENTACE  

ČLENSKÝCH FIREM 

 

1. Zástupci ČOKA měli přednášky na odborném kongresu Mat-Eko-Shoes v polské     

Lodži. Tento kongres se konal při veletrhu Rehabilitacja. Zahraničních cest a účastí  

na kongresech je využíváno k propagaci členských firem ČOKA a veletrhu KABO. 

 

Účast zástupců ČOKA na veletrhu v Lodži 

                     
 

2. Společně s aliancí asociací s textilem, oděvy, obuví, koženou galanterií a sportovním 

zbožím v rámci veletržního výboru SPD ČR byly prosazovány příslušné oborové 

veletrhy a samostatné výstavy pro naše branže v zahraničí pro nadcházející období. 

  

3. Nabízeny byly členským firmám zvýhodněné obuvnické veletrhy, které byly zařazeny 

v roce 2017 na základě požadavku ČOKA do projektů NOVUMM agenturou Czech 
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Trade. V roce 2017 byl zařazen na základě návrhu ČOKA do podpořených akcí 

veletrh A+A v Düsseldorfu, který se realizoval.  

 

4. Udržovány a rozšiřovány byly kontakty s cizími profesními sdruženími a s 

hospodářskými komorami jednotlivých zemí. Prohloubila se zejména spolupráce se 

CEC, s portugalskou obuvnickou asociací,  dále pak byla na ČOKA na jednáních 

pakistánská a indická delegace. Jsou udržovány i velmi dobré kontakty také s 

odbornými časopisy World Footwear a Shoez. 

 

5. Kontinuálně je sledován a připomínkován proces sbližování norem a předpisů ČR a 

EU,  členové dostávají informace o těchto změnách. V rámci spolupráce s Evropskou 

komisí, CEC a MPO ČR se zpracovávají podklady pro ohledně situace ve výrobě a 

dovozech obuvi do ČR a podávají stanoviska podnikatelů v obuvnické výrobě a 

obchodu. 

 

6. V roce 2017 byl vydán aktualizovaný cizojazyčný katalogu členů ČOKA v množství 

600 kusů. Tento katalog je vydáván na CD pouze v elektronické, aktualizované 

databázové katalogy členů ČOKA byly vydávány v tištěné formě.  

 

 

3.4 VÝCHOVA A OSVĚTA ZÁKAZNÍKA 

 

1. ČOKA pokračovala v osvětě vzhledem ke zdravotně nezávadnému obouvání nejen 

dětí, ale i dospělých, starších občanů, diabetiků atd. Podílela se společně s Českou 

podiatrickou společností (ČPS) a dalšími odbornými a lékařskými společnostmi na 

realizaci odborných seminářů v ČR k této problematice a v dalších propagačních 

aktivitách. Využívány byly v této oblasti zejména rozhlas a odborné časopisy. 

 

2. Po celý rok 2017 byla i nadále zajišťována dobrovolná certifikace dětské obuvi. 

Informace o důvodech a principech této certifikace jsou poskytovány pro širokou 

spotřebitelskou veřejnost. Využívá se mediální podpory dobrovolné certifikace dětské 

obuvi také přes program „Česká Kvalita“ – televizní šoty, rozhlasové relace, besedy 

se spotřebiteli, články v časopisech pro ženy atd.  

 

3. V roce 2017 byl propagován také nový dobrovolný certifikační systém u komfortní 

obuvi pro dospělou populaci. Propagováno bylo nové logo a nová certifikační značka 

„Komfortní obuv“ i přes program Česká kvalita. 

 

                                   
 

OZ ČOKA přijaté do programu Česká kvalita 
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4. Všechny firmy, které si nechávají svou obuv dobrovolně certifikovat, byly účinně 

propagovány prostřednictvím slavnostního předávání nových certifikátů při obou 

bězích veletrhu KABO v Brně, při slavnostním galavečeru s Českou kvalitou v Praze 

v listopadu 2017 a dalšími mediálními prostředky. 

 

 

             
 

Slavnostní předávání nových certifikátů zástupcům firem DZO a Orto plus 

v Praze na listopadovém galavečeru s Českou kvalitou 2017 

 

 

          
 

 

 
 

Slavnostní předávání nových certifikátů zástupcům firem Boty Beda, Pegres a Z-Style 

v Brně při veletrhu KABO II 2017 
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3.5 DALŠÍ SLUŽBY PRO ČLENY 

 

1. Členům byly zajišťovány marketingové informace o trhu s obuví v ČR v průběhu 

celého roku 2017, aktuální informace z kožedělného a obuvnického průmyslu a 

zprostředkovány zaslané nabídky na spolupráci ve výrobě i obchodu v rámci zemí EU 

i mimo EU. 

 

2. Sledovány a vyhodnocovány byly statistické údaje o výrobě, spotřebě, dovozech a 

vývozech obuvi a kožené galanterie a dalších doprovodných sortimentů v ČR.  

 

3. V průběhu celého roku 2017 bylo poskytováno členům poradenství k reklamačnímu 

řízení. Jsou většinou řešeny složitějších případy reklamací a konzultovány se soudním 

znalcem panem Pokorným, za což mu patří naše poděkování. 

 

4. Průběžně jsou členové ČOKA zavčasu informováni o nových povinnostech, které jim 

ukládají novely zákonů nebo evropské směrnice či nařízení.  

 

5. Pokračovala e-learningové výuka pro prodejce obuvi na komerční bázi. E-learningové 

moduly byly vydávány i v tištěné knižní formě. Bohužel mezi prodejci není prozatím 

velký zájem o tuto formu studia, i když se myslíme, že je to moderní a optimální 

forma získávání odborných znalostí, zejména pro nové prodavačky. Členové ČOKA i 

zde mají 50% slevy. 

 

6. Licencionáři značek „Žirafa“ a „Komfortní obuv“ z řad členů ČOKA mají nákup 

visaček de facto za cenu výrobních nákladů, ostatní firmy hradí za visačky plnou 

cenu. 

 

 

 
 

Společná gratulace se zástupci a.s. Veletrhy Brno na stánku ČOKA členským firmám,  

které v roce 2017 oslavily 20 let a 25 let od svého založení 
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3.6  ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ SMĚREM K CENTRÁLNÍM ORGÁNŮM 

 

1. Navázalo se na úkoly vyplývající z podepsané sektorové dohody, která byla na 

centrální úrovni uzavřena pro textilní oděvní, obuvnický a kožedělný průmysl pro 

období 2015-2016 (SD TOK). Navazující krajské dohody byly podepsány v roce 

2017 v Jihomoravském kraji a v Jihočeském kraji. 

 

2. Aktivně jsme se účastnili připomínkového řízení ke všem návrhům zákonů a novelám 

zákonů, které mohou ovlivnit podnikatelskou činnost členů ČOKA. Připomínky 

k zákonům jsou zasílány přes HK ČR a přes SOCR ČR a následně pak jako společné 

stanovisko zaměstnavatelských svazů. 

 

 

3.7 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

 

1. Průběžně byla po celý rok aktualizována vlastní www stránka s názvem 

www.coka.cz. Zde jsou zejména informace o členských firmách, o podmínkách 

členství v ČOKA, ale i zajímavosti o projektech a dalších aktivitách ČOKA. 

 

2. Informace o výrobě, dovozech a vývozech obuvi v ČR, v EU byly zpracovány 

z dostupných domácích a zahraničních zdrojů do „Obuvnické ročenky 2017“ a 

předány elektronicky členům ČOKA. Dále byly poskytnuty i na tiskových 

konferencích novinářům apod. 

 

3. Informace od členských firem a další interní informace z činnosti ČOKA či důležitá  

    sdělení pro členy ČOKA byla zasílána vždy operativně elektronickou poštou. 

http://www.coka.cz/
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4. Pro oficiální mediální prezentaci byl po celý rok 2017 využíván odborný časopis Svět  

    textilu & obuvi. V každém čísle v roce 2017 byly vždy zveřejněny informace  

    z ČOKA. Spolupráce s tímto časopisem je vynikající úrovni a jedná se o jediný  

    odborný časopis pro naši branži, který je distribuován v Čechách i na Slovensku.  

 

 

3.8 OBLAST ŠKOLSTVÍ 

 

 

 
 

Vítězové a hlavní sponzoři XI. ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky 2017 

 

 

1. Byl realizován jedenáctý ročník soutěže pro mladé designéry obuvi a kožené 

galanterie o Cenu Nadace Jana Pivečky. Za spolupráce s Nadací Jana Pivečky, s a.s. 

Veletrhy Brno a odbornými školami bylo zajištěno slavnostní vyhlášení a ocenění 

vítězů této soutěže na veletrhu KABO II v srpnu 2017. Opět byly zajištěny hodnotné 

ceny pro hlavní výherce v podobě zájezdu na veletrh obuvnických materiálů a 

komponentů Lineapelle do Milána v hodnotě 10.000,-Kč na jednoho výherce ve 

všech třech kategoriích. Všichni výherci pak obdrželi diplomy a také tyto publikace: 

- za ČOKA knihu „Boty – ikony světového stylu“ od Caroline Coxové 

- za Nadaci Jana Pivečky knihu „Nikdy se nevzdávej“ od Jana Pivečky 
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  Vítězné práce z XI. ročníku soutěže 

 o Cenu Nadace Jana Pivečky 2017 

 

 

 

 

2. V rámci projektu HeS byli vysláni 2 učitelé odborných předmětů – designu obuvi (1 

za FMK UTB a 1 za SUPŠ) na týdenní stáže do Portugalska a 3 studenti na 

čtrnáctidenní obuvnický kurz do Itálie (UTB a ZČU). 

 

3. ČOKA zajistila v závěru roku 2017 také vyslání dalších 3 studentek z UTB na 

mezinárodní soutěž do Porta, kdy náklady na cestu a pobyt hradila portugalská 

asociace. 

 

4. ČOKA vystupovala po celý rok 2017 jako garant odborného školství při jednáních 

s MPO ČR, MŠMT ČR a NÚV. V rámci projektu Národní soustava kvalifikací a 

národní soustava pokračovala v práci na standardech a zejména jejich aplikacích u 

zaměstnavatelů společně se sektorovou obrovou radou pro textilní a kožedělný 

průmysl. Zástupci ČOKA se účastnili a závěrečných zkoušek profesních kvalifikací 

na SŠOT ve Zlíně. 

 

 

 

 

 

 
5. ČOKA se účastnila v roce 2017 také jednání pracovní skupiny pro vzdělávání pro  

    území Zlínského kraje. Zajišťovala zde zejména podporu odborného vzdělávání pro  

    obuvnický průmysl na všech stupních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


