SOTEX GINETEX CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK

2013

SOTEX GINETEX CZ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: SOTEX GINETEX CZ
Sídlo: Václavská 6, 658 41 Brno
IČO: 65 34 89 66
DIČ: CZ 65348966
Bankovní spojení: KB Brno Černá Pole
Číslo účtu: 7235270277 / 0100
Statutární orgán: RNDr. Pavel Malčík
předseda sdružení
Orgány sdružení: a) valná hromada
b) výkonný výbor
c) dozorčí rada
d) předseda
e) výkonný ředitel
Sdružení SOTEX bylo registrováno u Magistrátu města Brna dne 26. 8. 1996 pod číslem Rg
1996/2. V měsíci říjnu 1996 bylo sdružení přiděleno IČO a byl založen účet u Komerční banky.
Sdružení od října 1996 vede podvojné účetnictví, ale v období říjen až prosinec 1996 nebyla
prováděna žádná činnost. Od května 1998 do prosince 2011 měl SOTEX jednoho
zaměstnance. V rámci restrukturalizace byla provedena úprava úvazku jednoho pracovníka
sdružení jeho zkrácením na polovinu současně se změnou pracovní náplně.
Od roku 2009 je sdružení plátcem DPH.
V roce 2013 měl SOTEX příjmy z členských příspěvků kolektivních i individuálních členů,
licencionářů značky kvality QZ – kvalita zaručena a dále z poplatků a dotací programu OPVK z
projektů APAČ a CETOK.
V roce 2013 proběhla revize stávajících stanov, kde byly provedeny rozsáhlejší změny
z hlediska struktury členské základny a také aby reflektovaly požadavky nového Občanského
zákoníku, který vstoupil v platnost od 1. 1. 2014. Navrhované změny byly odsouhlaseny VH
sdružení dne 18. 6. 2013. Stanovy byly následně zaregistrovány u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje dne 17. 7. 2013.
Sdružení SOTEX je členěno do těchto středisek:
středisko 10 - VV, DR, zakladatelé SOTEX, GINETEX, symboly údržby
středisko 20 - projekt známky QZ, piktogramy
středisko 30 – projekt APAČ přímé náklady
středisko 31 – projekt CETOK – přímé náklady
středisko 40 - projekt APAČ nepřímé náklady
středisko 41 – projekt CETOK – nepřímé náklady
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Přehled vybraných ukazatelů v Kč
2012

2013

Tržby (poplatky
QZ,Piktogramy
Tržby z prodeje služeb
(reklamační řády,
příručky,apod.)
Příspěvek NISPK

272 000

309 899

47 030

37 323

40 000

40 000

Ostatní výnosy (úroky přijaté, kurzové zisky)
tržby (Leonardo)
Členské příspěvky
Ostatní výnosy
(reklamní spoty,apod.)

1 833
0
198 000
0

1 079
0
280 000
0

Výnosy
z toho:

Provozní dotace
Výnosy celkem

189 399
558 863

857 700

Výrobní spotřeba
spotřeba materiálu
cestovné
ostatní služby
projekty Leonardo
Členské příspěvky

23 069
24 747
209 317
0
39 293

101 316
58 884
375 843
0
39 899

Osobní náklady
mzdové náklady (zaměstnance,dohody)
sociální pojištění
zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady

127 455
16 928
11 471
150

216 505
44 204
15 914
5 000

17 181

69 826

Náklady celkem

469 611

927 381

Hospodářský výsledek

89 252

Náklady

Ostatní náklady ( bank.poplatky,kurzo.ztráty, správní poplatky)
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Přehled hospodaření jednotlivých středisek
Středisko

Výnosy

Náklady

Kč

Kč

Hospodářsk
ý
výsledek

2012

2013

2012

2013

2013

10

198 000

280 000

42 005

42 670

237 330

20

344 863

388 301

360 369

676 511

- 288 210

30

52 528

123 719

67 568

90 048

33 671

31

0

52 704

64 262

-11 558

40

18 512

7 236

19 596

46 797

-39 561

41

0

5 741

0

7 094

-1 353

SOTEX
Celkem

629 903

0

540 652

-

Ukazatele k 31.12.2013 - v Kč
AKTIVA

238 053,15

Finanční majetek celkem
z toho:
peníze na běžném účtu
peníze v hotovosti
Stravenky, ceniny

188 427,03

Pohledávky – stát
Krátkodobé pohledávky

PASIVA

179 891,03
4 705,00
3 831,00
1 700,00
47 926

307 734,10

nerozdělený zisk minulých let,neuhrazená ztráta
hospodářský výsledek k 31.12.2013- ztráta
Cizí zdroje

271 158,10
-69 680,95
36 576

závazky z obchodního styku - viz rozpis
ostatní závazky
Výdaje příštích období
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Rozpis pohledávek z obchodního styku k 31. 12. 2013
f.č. 110100027
f.č. 120100099
f.č. 130100154
f.č. 130100155
f.č. 130100158

IVN s.r.o.
Kateřina Langley
JIMIPLET, s. r. o.
PRÁDELNA MM s.r.o.
TIBEX s.r.o.

splatná
splatná
splatná
splatná
splatná

26.06.2011
17.12.2012
15.10.2013
15.10.2013
15.10.2013

CELKEM

300,- Kč
6 000,- Kč
1 210,- Kč
6 050,- Kč
6 050,- Kč

19 610,- Kč

Rozpis závazků z obchodního styku k 31. 12. 2013
f.č. 131100059

Ivana Skřivánková

splatná

CELKEM

10.01.2014

5 445,- Kč

5 445,- Kč

Komentář k hospodářskému výsledku SOTEX GINETEX CZ
SOTEX v roce 2013 zvýšil významně obrat finančních prostředků, což bylo způsobeno dvěma
faktory. Prvním je úspěch v oblasti projektů – ke konci roku 2013 byl SOTEX partnerem dvou
vzdělávacích projektů. S touto činností však jde ruku v ruce i povinnost získané prostředky
vynaložit v souladu s projektovými záměry. Druhým aspektem je pak zvýšení počtu členů,
kteří využívají symboly údržby a nejsou členem žádné oborové organizace. Zde došlo
k navýšení téměř o 100.000 Kč.
Hospodářský výsledek pak byl poznamenán taktéž zdravotními potížemi ekonomky.
V posledním čtvrtletí pracovníci SOTEXu monitorovali hospodářskou situaci, předkládané
výsledky však neodpovídaly realitě. Prostředky byly investovány do dlouhodobě
podfinancované propagace (SOTEX je nyní předzásoben reklamními předměty) a také byl
zajištěn nový redakční systém webových stránek.
Vzniklý schodek byl pokryt z rezervního fondu SOTEXu.

Výroční zpráva sdružení SOTEX GINETEX CZ za rok 2013

strana 5

SOTEX GINETEX CZ
Zpráva o činnosti za rok 2013
Úkoly pro rok 2013 - plnění
1. Zapojit výrobní a obchodní firmy, nečleny ATOK, do správy symbolů údržby
prostřednictvím členství v SOTEX.
1.1 Oslovovat nečlenské firmy s informací o ochranné známce a členství v SOTEX
V průběhu roku 2013 proběhlo několik oslovovacích a akvizičních vln s cílem informovat
firmy, které působí v našem sektoru o podmínkách užívání symbolů údržby. Výsledkem je
nárůst členské základny u individuálních členů o 44 a jednoho přidruženého. Celkově tedy
k 31. 12. 2013 sdružuje 3 kolektivní členy (SČMVD, ATOK a APAČ), jednoho přidruženého
člena – dTEST a dále 116 členů individuálních.
Historii nárůstu členské základny dokresluje následující graf:

Nárůst členské základny 2013/14
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Řada z firem, které symboly užívají ani nevědí, že jsou chráněny ochrannou známkou,
proto je třeba tuto informaci neustále šířit a celou situaci vysvětlovat. Současně se také
SOTEX setkává s neochotou tuto skutečnost přijmout a řešit. Firmy nemají ochotu příliš
spolupracovat. Proto se přistoupilo i k razantnějšímu postupu – důraznější argumentace
z právního hlediska. Tento postup přinesl opět několik nových členů.
Strukturu členské základny lze sledovat na následujícím grafu:
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Struktura
1%2%členské základny
kolektivní
individuální
97%

přidružený

1.2 Informovat členské firmy o činnosti GINETEX a aktivitách ve značení textilu
Členské firmy jsou informovány o činnosti SOTEXu a Ginetexu prostřednictvím rozesílání
informačního newsletteru. Ten je distribuován zpravidla 2x ročně (před veletrhem Styl),
případně u příležitosti legislativních změn.
2. Propagovat značky QZ–Zaručená kvalita, piktogramy, držitele licence a ověřené výrobky
a služby.
2.1 V rámci Národní politiky kvality propagovat značku QZ/Česká kvalita na kulturních
akcích, seminářích a v médiích.
Propagace v médiích a periodikách
V loňském roce se podařilo za spolupráce s NISPK natočit informační zprávu, která byla
odvysílána v prime time na ČT1, což zvedlo vlnu zájmu o toto prestižní ocenění. Dopad byl
zaznamenán i z hlediska spotřebitelů.
Propagace v periodikách je značka QZ – zaručená kvalita, prezentována stěžejně v Atok
Revue a ve Světě textilu a obuvi, Světě HOREKA a Světě Gastro.
V roce 2013 SOTEX propagoval své aktivity a značku QZ – zaručená kvalita v těchto
periodikách:
Informátor – pravidelný dvouměsíčník vydávaný Asociací prádelen a čistíren.
1/2013 – inzerce
2/2013 – příspěvek s názvem Další prádelna se značkou kvality QZ – zaručená kvalita
6/2013 – Měsíc s českou kvalitou
Svět textilu a obuvi – jediný odborný časopis, vychází také v periodicitě 1x za 2 měsíce
1/2013 – Značky kvality frčí
4/2013 – QZ – zaručená kvalita
6/2013 – Prestižní značka QZ
ATOK Revue – pravidelný elektronický oborový magazín
Značky kvality frčí
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Koloristický magazín – pravidelné periodikum vydávané Spolkem koloristů a barvířů ČR
Příspěvek s názvem Drobné značky, které používá celý svět
Kulturní akce
Celoroční úsilí v oblasti propagace a získávání nových licencionářů značky QZ – zaručená
kvalita bylo završeno tradiční slavností – Večerem s Českou kvalitou, kde proběhlo slavnostní
předání několika cen novým držitelům této prestižní značky. Večer s Českou kvalitou se konal
v Praze 12. Listopadu 2013 a za účasti zástupců Poslanecké sněmovny ČR převzali ceny tito
licencionáři: Blažek Praha a.s. a Prádelna Triton spol s r.o..
2.2 Zajistit možnost prezentace výrobků se značkou QZ, piktogramy na veletrzích Styl popř.
Mobitex, Sportlife, Interclean apod.
SOTEX se pravidelně účastní stěžejního veletrhu Styl, kde probíhá aktivní propagace
licencionářů značky QZ-kvalita zaručena formou vitríny, kde jsou vystaveny oceněné výrobky.
Výrobky do vitríny jsou vždy poptávány z řad všech licencionářů. Tuto možnost však využívají
pouze někteří z nich.
Značka QZ je pak také aktivně propagována na oborové výstavě Interclean.
Na veletrzích Mobitex a Sportlife je značka QZ propagována jen osobní návštěvou
vytipovaných firem.
2.3 Průběžně oslovovat písemně a následně osobně výrobce, obchodní organizace, prádelny
a čistírny s cílem získat je jako licencionáře QZ a piktogramů.
Potenciální zájemci o značku QZ – zaručená kvalita, jsou oslovováni zpravidla na veletrzích či
na akcích podobného charakteru. Následně probíhá zpravidla telefonická či elektronická
komunikace s cílem informovat zájemce o detailech získání této prestižní značky.
2.4 Ověřovat kvalitativní charakteristiky výrobků se značkou QZ/Česká kvalita, Piktogramy
u současných i nových držitelů licence.
V průběhu přípravy na získání značky QZ – zaručená kvalita, jsou výrobky podrobeny
prověření kvalitativních charakteristik z hledisek stěžejních pro typ označovaného výrobku. U
stávajících licencionářů jsou všechny označené výrobky v pravidelných intervalech
kontrolovány, aby byla udržena důvěryhodnost značky na trhu. Držitelé licencí jsou pak
oslovováni s požadavkem na opětovné prověření kvality označovaných výrobků.
V roce 2013 byly ověřovány výrobky firem:
Blažek Praha a.s.
DADKA VRACOV s.r.o.
GOLGOT, spol. s r.o.
Ing. Robert Nosek – FABRIC IMPORT CZECH REPUBLIC
MORAVEC – kvalitní ponožky, s.r.o.
PAPPILONS a.s.
Prádelna a čistírna Náchod a.s.
Triton spol. s r.o.
Varnsdorfská prádelna, spol. s r.o.
Výroční zpráva sdružení SOTEX GINETEX CZ za rok 2013
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3 . Zapojit se do stávajících vzdělávacích projektů a připravit nové pro další období
3.1 Spolupracovat s TZÚ na vzdělávacím projektu pro APaČ
V rámci projektu Vzdělávání pro prádelny a čistírny
spolupracuje SOTEX s TZÚ na dvou aktivitách – poskytuje
informační podporu projektu z hlediska správného
značení textilií z hlediska údržby.
Dále spolupracuje na aktivitě Partnerství, kde Sotex zajišťuje prezentaci projektu v zahraničí
a také přenos informací o tomto projektu u zahraničních partnerů.
V polovině roku 2013 byla z JMK podpořena myšlenka projektu CETOK. Sotex se tedy stal
partnerem projektu, kde je odpovědný jako garant za terminologii a dále zajišťuje finanční
řízení projektu.
Projekt je plánován na období do konce června 2015.
Přesnější popis projektu je samostatnou přílohou jednání VH.
3.2 Propagovat výsledky společného projektu AISE a GINETEX a značení Clevercare.
SOTEX úzce spolupracuje s neziskovou organizací dTest. Prostřednictvím vydávaného
periodika pak byla propagována aktivita I prefer 30°, ale naše snahy se nesetkaly s pozitivním
přijetím zahraničního partnera – zejména AISE.
Clevercare, jako vlastní aktivita GINETEXu byla v loňském roce propagována v newsletteru a
dále na stránkách www.sotex.cz

Ing. Ladislava Zaklová
Výkonná ředitelka sdružení
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Projekty
V roce 2013 pokračovala úzká spolupráce mezi Textilním zkušebním ústavem, s.p. a
SOTEXem na projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v oboru průmyslové údržby a pronájmu
prádla č. CZ.1.07/3.2.04/03.0049. Tato spolupráce pokračovala úspěšně dále a vyvrcholila
prezentací projektu členům GINETEXu, jejichž zasedání se konalo tentokrát v České
republice.
V roce 2013 bylo využito jedné z posledních výzev Jihomoravského kraje pro oblast dalšího
vzdělávání. SOTEX využil této možnosti a společně s TZÚ byla opětovně podána přihláška
projektu CETOK. Tentokrát myšlenka Centra textilních a oděvních kvalifikací získala
potřebnou podporu. Od října 2013 je tedy SOTEX spoluřešitelem projektu, jehož projektové
období by mělo trvat do června 2015.
V rámci projektu již bylo vytvořeno logo:

Značky kvality QZ-Zaručená kvalita, Piktogramy, propagace na veletrzích Styl
V roce 2013 probíhaly činnosti v SOTEXu obdobně, jako v roce předchozím. Centrem aktivit
bylo informovat odbornou veřejnost o chráněné známce pro symboly údržby a provádět
akvizice nových členů. To se do značné míry dařilo, o čemž svědčí i nárůst členské základny
z původních 72 na současných 114 individuálních, a o jednoho přidruženého.
Současně se symboly údržby se dařilo cílové skupiny informovat i o značce kvality QZ –
zaručená kvalita. O toto prestižní ocenění projevilo zájem řada společností, samotné ocenění
však získaly pouze 2 organizace.
V průběhu roku byla oslovena řada výrobců na veletrzích Styl, Pro dítě a Mobitex. Firmy jeví
o tuto značku zájem, nicméně nepříznivá ekonomická situace se podepisuje na jejich váhání
a odkládání rozhodnutí.
Licencionáři měli opět možnost vystavit své produkty na veletrhu Styl v prezentační vitríně,
která láká návštěvníky a tím umožňuje šířit povědomí o QZ v odborných kruzích. Návštěvníci
měli možnost získat komplexní informace o programu Česká kvalita a také o zapojených
společnostech.
V roce 2013 byla ukončena smlouva dvěma firmám – společnosti Haipa-Daipa, Bc. Kateřina
Lanley ke dni 25. 3. 2013 a pak firmě Clean up s.r.o. k 30. 9. 2013 z důvodu nedodržování
smluvních podmínek.
Taktéž došlo u řady výrobců k ověření kvality produkce po 3-letém období či licencionáři
žádali rozšíření licence na nové výrobky. Jednalo se o společnosti DADKA VRACOV s.r.o.;
GOLGOT, spol. s.r.o.; Ing. Robert NOSEK - FABRIC IMPORT CZECH REPUBLIC; MORAVEC –
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kvalitní ponožky, s.r.o.; Prádelna a čistírna Jihlava s.r.o., PAPILLONS a.s.; Prádelna a čistírna
Náchod a.s.; Triton, s.r.o. a Varnsdorfská prádelna, spol. s r.o..
Celoroční aktivity pak vyústili ve vrcholnou akci – Večer s Českou kvalitou, kde měli noví
licencionáři značky QZ-Zaručená kvalita možnost převzít toto prestižní ocenění za účasti
zástupců Parlamentu ČR a zástupců programu Česká kvalita. Slavnostního převzetí Osvědčení
se v roce 2012 zúčastnili pan Ing. Ladislav Blažek ze společnosti Blažek Praha a.s. za pánské
košile a za kvalitní poskytování služeb praní. V kategorii kvalita praní převzal ocenění jednatel
společnosti Triton, spol. s r.o. Ing. Jiří Novák.

Propagační aktivity zaměřené na QZ – Zaručená kvalita probíhaly ruku v ruce společně
s propagací ostatních aktivit SOTEXu - v Informátoru, ATOK Revue a Svět textilu a obuvi.
Přímá komunikace s B2B sektorem probíhala na veletrzích Styl (Únor a Srpen), Mobitex
(Duben) a Interclean (Říjen). Zde probíhala jak akviziční, tak i informační činnost současně
s prodejem Reklamačních řádů.
Symboly údržby, GINETEX
V roce 2013 pokračovalo snažení pracovníků SOTEXu ve smyslu rozšiřování členské základny.
Bylo realizováno několik oslovovacích kampaní, jejich dopad lze sledovat na počtu členů.
Informace o aktivitách SOTEXu zaměřených na oslovování subjektů působících v sektoru
textilního a oděvního průmyslu zaujaly Ministerstvo průmyslu a obchodu, potažmo i Úřad
pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tyto dvě instituce si pak vyžádaly vysvětlení
této situace a objasnění našich postupů. Celá situace byla objasněna na jednání TNK č. 31 –
textil.
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V závěru roku byla navázána užší spolupráce se sdružením obchodníků s textilním zbožím –
SOTOK. Tato organizace se stala dalším kolektivním členem, ale až v následujícím roce
(2014).

Účast na veletrzích je v případě SOTEXu vždy podpořena doprovodným programem
zaměřeným na problematiku značení textilu. V únoru 2013 participoval SOTEX na
doprovodném programu zaměřeném na informování spotřebitele při nákupu textilního zboží
z hlediska legislativních požadavků.
V rámci letního veletrhu STYL se SOTEX účastnil doprovodného programu zaměřeného na
aspekty elektronického obchodování s textilem.
Obě tyto akce se setkaly se vstřícným přijetím ze strany organizací podnikajících v sektoru.
V rámci mezinárodní spolupráce byl SOTEX vyzván k pořádání zasedání GINETEXu v ČR. Na
základě dohody mezi SOTEX a vedením GINETEXu se pak mezinárodní zasedání konalo na
Moravě v termínu 11. 11. 2013.

Poslední měsíc roku 2013 byl věnován zejména přípravám nového znění Reklamačního řádu,
který SOTEX již delší dobu distribuuje. Ve spolupráci s dTestem byla provedena důkladná
revize stávající podoby a textu. Pro posílení povědomí o SOTEXu byl pak finálně zvolen
grafický vzhled, který rezonuje s celkovou koncepcí firemních dokumentů.
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Závěr
Rok 2013 pokračoval v trendu předchozího období – bylo realizováno několik informačních
kampaní zaměřených na legální používání symbolů údržby. Tyto aktivity pak s sebou
přinesly výsledky ve formě nových členů.
V říjnu pak SOTEX odstartoval spolupráci na dalším vzdělávacím projektu s názvem CETOK,
který je zaměřen na tradiční komoditu českého textilu – výrobu oděvních textilií a oděvů.
Mimo tento projekt pokračovaly práce na stávajícím projektu Vzdělávání pro prádelny a
čistírny. SOTEX informoval cílové skupiny o této aktivitě a byl zpracováván i dokument
v aktivitě Partnerství.
Spolupráce s GINETEXem probíhala v roce 2013 uspokojivě. GINETEX podpořil SOTEX
informačně při jednání s ÚNMZ, který žádal objasnění situace ohledně zpoplatnění
používání symbolů údržby.
Vzájemná kolaborace pak vyústila v organizování mezinárodního zasedání členů GINETEXu
v České republice v listopadu.
Správa značky QZ – kvalita zaručena, probíhala také velmi uspokojivě. Mimo nárůst nových
licencionářů došlo k ověření kvalitativních charakteristik u stávajících produktů, které
využívají značku QZ.

Zpracovala: Ing. Ladislava Zaklová
V Brně dne 6. 4. 2014
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