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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název:       SOTEX GINETEX CZ 
Sídlo:         Václavská 6, 603 00 Brno 
IČO:         65348966 
DIČ:         CZ 65348966  
Bankovní spojení: KB Brno Černá Pole 
Číslo účtu:     7235270277 / 0100 
 
Statutární orgán: RNDr. Pavel Malčík  
předseda spolku 
 
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.  
Od roku 2015 je SOTEX GINETEX CZ zapsaným spolkem vedeným u Krajského soudu v Brně, ve 
spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 20265. 
Od roku 2009 je SOTEX plátcem DPH. 
 
SOTEX GINETEX CZ je od roku 1996 členem mezinárodního sdružení GINETEX, které je vlastníkem 
ochranné známky pro symboly údržby. 
SOTEX GINETEX CZ se v září 2014 stal členem Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje.  
SOTEX GINETEX CZ se v prosinci 2014 stal členem České technologické platformy pro textil.  
SOTEX GINETEX CZ je přidruženým členem Klastru českých nábytkářů.  
SOTEX GINETEX CZ se v roce 2019 stal členem klastru technické textilie – CLUTEXu.  
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2. Zpráva o činnosti za rok 2019 
 

Úkoly pro rok 2019 – plnění 
1. Zapojit podniky do správy symbolů údržby prostřednictvím členství v SOTEX. 

1.1. Oslovovat podniky s informací o ochranné známce a nabízet členství v SOTEX. 

Odborná veřejnost je oslovována převážně na odborných akcích (veletrh Styl, odborné semináře či 
účasti na přednáškách). Řada dotazů přichází jak telefonicky, tak i jako odezva z webových stránek na 
správné značení textilu v České republice. V roce 2019 se projevil pozitivní trend nárůstu členské 
základny a to o 89 organizací. Celkově tedy k 31. 12. 2019 sdružoval SOTEX GINETEX CZ 712 členů. 33 
firem opustilo řady členských podniků a to buď z důvodu ukončení činnosti, nebo změny výrobního 
portfolia. 

 
Historii nárůstu členské základny dokresluje následující graf: 

 
 
 
 
 

1.2. Informovat členské firmy o činnosti SOTEX a GINETEX a aktivitách ve značení textilu v 
informačním Newsletteru, rozšířit obsahovou část na rozhovory s licencionáři a další odborné 
informace. 

V roce 2019 bylo přistoupeno k inovaci pravidelně rozesílaných informací formou newsletteru. Byl 
upraven vzhled newsletteru, který nyní reflektuje design používaný v rámci členů GINETEXU. Taktéž bylo 
přistoupeno k obsahovému rozšíření. Úvodní slovo cirkuluje mezi kolektivními členy SOTEXu, jsou 
zařazeny informace o plánovaných akcích a rozhovor s některým z licencionářů QZ – zaručená kvalita. 
Redakční část je řešena ve spolupráci s odborným redaktorem Romanem Peterkou.   
Do stejné grafické podoby byly převedeny i další informační nosiče jako je brožura se symboly 
ošetřování a souhrnný plakát.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nárůst členské základny - individuální členové
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Informační materiály o symbolech ošetřování a textilních vláknech 
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Ke konci roku 2019 jsme vydali také plakát s textilními vlákny, který byl distribuován členským firmám 
Asociace PaČ, a dále je nabízen i na veletrzích a dalších akcích. 
 
 

 
2.  Propagovat značku QZ, držitele licence a ověřené výrobky a služby 

Propagace značky QZ  – zaručená kvalita i členských firem probíhala loni v online prostředí (webové 
stránky, FB profil) a také v tištěné podobě. V roce 2019 byla navázána spolupráce s internetovou 
společností P.T.L. s.r.o., která udělala analýzu stávajících online nástrojů a navrhla změny, které se budou 
postupně promítat do vzhledu webu a taktéž na FB profilu SOTEXu.  
 
V roce 2019 byly propagovány aktivity SOTEXu a značka QZ – Zaručená kvalita v těchto periodikách: 

Periodikum Téma/Název článku 

Fashion Retail 1/2019 Stříhat etikety se nevyplácí 

ATOK Revue 1/2019 Přijeďte na STYL nasbírat odborné informace 

Svět textilu&obuvi 1/2019 Inzerce symbolů ošetřování 

Svět textilu&obuvi 2/2019 Ocenění QZ slavnostně předáno, inzerce symbolů ošetřování 

ATOK Revue 4/2019 Neodstřihávejte etikety z textilu! 

ATOK Revue 7/2019 Těšíte se na Styl? 

Svět textilu&obuvi 4/2019 
Při nákupu myslete na přírodu! Pomůže značka QZ  - zaručená 
kvalita, pozvánka na Styl, inzerce 
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ATOK Revue 11/2019 Symboly údržby v ČR: vysoká znalost a aktivita 

Svět textilu&obuvi 6/2019 Vysoká znalost a aktivita spotřebitelů, inzerce 

Informátor 4/2019 Co nám přináší SOTEX GINETEX? inzerce 

 

  
 
 Informační příspěvky ve Světě textilu&obuvi č. 4/2019 a 
ATOK Revue 11/2019 

 
2.1 Zajistit předávání značky QZ/Česká kvalita v rámci oborových konferencí a veletrhů.  

V roce 2019 měl SOTEX možnost předávat prestižní ocenění QZ – zaručená kvalita dokonce dvakrát. 
První předávání QZ – zaručená kvalita se konalo 28. ledna ve Švandově divadle za přítomnosti několika 
poslanců Parlamentu ČR, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a také zástupců programu Česká 
kvalita. Bylo předáno celkem 9 ocenění produktům či službám z celého spektra oblastí. Od ocenění 
Domu pro seniory Foltýnova v Brně, přes pěstitele zeleniny Farmy Ráječko až po výrobce vířivek a bazénů 
USSPA. Mezi oceněnými nechyběli 
také zástupci textilu. Ocenění 
získala společnost B.E.S. - 
Petrovice s.r.o. za výrobek 
„prostěradlo žerzej“, který splňuje 
oborové normy a byl přezkoušen 
také podle požadavků na výrobky 
pro děti do 3 let věku. Ocenění si 
převzali všichni jednatelé – 
Bohumil Šimák, Ondřej Šimák a 
Helena Kabíčková.  
 
Druhé předávání prestižních 
ocenění proběhlo 26. listopadu 
2019 v reprezentativních 
prostorách Španělského sálu na 
Pražském hradě. Ocenění za 
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výrobky froté a jersey prostěradla získala firma 
Arcáde Color s.r.o., která sídlí v Lukách nad Jihlavou. Tato společnost navazuje na tradici z roku 1859, 
čímž se řadí mezi nejstarší pletařské továrny na světě. Také je výjimečná tím, že v současné době má 
stále pod jednou střechou celý výrobní proces – pletení, barvení a konfekční zpracování. Ocenění 
přebírali oba spolumajitelé – Marie Fischerová a Rostislav Fischer. V rámci programu Česká kvalita bylo 
předáno celkem osm ocenění pro výrobky a služby od stavebnictví, nábytek až po ocenění sociálních 
služeb.  
 
 
 
Předávání probíhalo za účasti vládních špiček – ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministra životního 
prostředí Richarda Brabce. 
 

 
2.2 Získávat nové licencionáře QZ mezi výrobci, obchodníky a prádelnami.  

Potenciální licencionáři značky QZ – zaručená kvalita jsou pravidelně oslovováni. Ocenění je nabízeno 
jak výrobcům, tak i provozovatelům prádelen a čistíren. Zájem o ocenění firmy mají, často je ale odradí 
náklady spojené s prokázáním kvality svých produktů. Zájem o značku se projeví často také po 
prezentaci v médiích.  
 

2.3 Informovat spotřebitelskou veřejnost prostřednictvím sociálních sítí o značce QZ.  
V průběhu roku 2019 byla provedena analýza marketingových aktivit a z toho vznikla marketingová 
strategie, jejíž postupné kroky byly implementovány v komunikaci zejména na FB profilu. SOTEX 
GINETEX CZ je aktivní v tuto chvíli na FACEBOOKU, do budoucna lze uvažovat také o twitteru, jako 
profesní sociální síti. V průběhu druhé poloviny roku byla postupně připravena sada příspěvků, které se 
zaměřovaly na aktuální témata – vydání newsletteru, výsledky výzkumu trhu a dění ve spolku.  
 

3. Využívat výsledky ukončených projektů a připravit další pro nové programovací období. 

 
3.1 Monitorovat vhodné výzvy pro další rozvoj spolku 

Potenciální možnosti účasti v projektech jsou monitorovány během celého roku. Pro samostatné 
projekty je SOTEX velmi úzce zaměřen na symboly údržby a spotřebitelskou péči o textil.  
Se vstupem do České technologické platformy pro textil (ČTPT) a klastru technické textilie - CLUTEXu 
se otevřel přístup k projektům, které jsou řešeny ve spolupráci mezi členskými firmami těchto spolků. 
 
Prostřednictvím ČTPT spolupracuje SOTEX na projektu EnTER 
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Do řešení mezinárodního projektu EnTER se SOTEX zapojil v 
polovině roku 2019. Hlavními aktivitami projektu je 
zjišťování situace v textilních podnicích z pohledu vzniku 
odpadu a hledání řešení pro jeho snížení a to jak prevencí, 
nebo třeba využitím odpadu jako suroviny pro výrobu 
dalších potřebných produktů.  

 
Spolupráce na tomto projektu přinesla SOTEXu možnost provázat sektor textilní výroby se sektorem 
údržby. Byla zpracována studie s tématem vzniku a nakládáním s textilním odpadem z průmyslových 
prádelen. Výsledky byly prezentovány na TEXCHEM – konferenci textilních chemiků a koloristů 
v Pardubicích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentace na konferenci TEX – CHEM v Pardubicích 
 
 

3.2 Monitorovat způsoby financování národních výborů pro symboly údržby mezi členy GINETEXu. 
V roce 2019 jsme se v rámci tohoto úkolu dotazovali ostatních členských organizací GINETEXu na 
způsoby jejich financování. Německá asociace German Fashion má hlavní příjmy z členství, vedlejší pak 
ze vzdělávacích aktivit a také prodeje licencí firmám, které symboly ošetřování používají. Princip mají 
podobně nastavený, jako SOTEX: firmy s obratem do  5 mil. EUR hradí poplatek 100 EUR, firmy s obratem 
od 5 do 20 mil. EUR mají poplatek 300 EUR a 600 EUR platí organizace, jejichž obrat ročně převýší 20 
mil. EUR. 
 

3. Značky kvality QZ-Zaručená kvalita, propagace na 
veletrzích 

 
V roce 2019 byly přezkoušeny výrobky licencionářských firem:  

 ARCÁDE COLOR s.r.o. 

 B.E.S. – Petrovice, s.r.o. 

 Ing. Robert NOSEK - FABRIC IMPORT CZECH REPUBLIC 

 Prádelna Koudelka a syn, s.r.o. 
Výrobky výše uvedených firem obstály v důkladném prověření kvality a získaly možnost používat 
prestižní značku QZ – zaručená kvalita po další tři roky.  
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Prezentace značky QZ – zaručená kvalita byla v roce 2019 opět zaměřena na přímé oslovování na 
odborných veletrzích Styl, které se konají jako kontraktační vždy ve druhé polovině měsíců únor a srpen. 
Na stánku byla k dispozici sada informačních materiálů včetně reklamního poutače. Součástí únorové 
expozice bylo také oblíbené informační centrum pro návštěvníky veletrhu.    

 
 
Poradenské centrum, které bylo zajištěno ve spolupráci s Textilním zkušebním ústavem.  
 

 
 
Expozice na veletrhu Styl/KABO únor 2019 

 
Mimo prezentaci na veletrzích jsou aktivně oslovovány firmy ve spolupráci s Textilním zkušebním 
ústavem. Jedná se o organizace, které mají povinnost výrobky přezkoušet (zejména výrobky pro děti do 
3 let věku). Značka QZ – zaručená kvalita jim pak umožní zviditelnit investované prostředky a tím 
informovat spotřebitele o kvalitě svého výrobku. 
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4. Symboly údržby, GINETEX 

 
Aktivity v České republice 
V roce 2019 pokračovala úspěšná spolupráce 
s Ústavem práva módního průmyslu, který 
působí v Praze. Opět jsme měli možnost 
prezentovat symboly ošetřování na workshopu, 
který byl zaměřen na správné značení textilních 
výrobků pro náš trh. Konal se v Praze 21. 
listopadu 2019 a zúčastnilo se ho bezmála 30 
módních návrhářů z Prahy a okolí.  
 
Stejně jako značka kvality QZ – zaručená kvalita, 
tak i symboly ošetřování byly propagovány na 
oborových akcích, zejména veletrhu Styl, Pro 
dítě a Mobitex.  
 

Pro členské firmy byla na webu 
www.sotex.cz vytvořena členská 
sekce, do které jsou umisťovány 
důležité dokumenty ke značení 
textilu, vzdělávací materiály a také 
archiv newsletteru. Sekce je 
dostupná z webu každému 
z členů pod unikátními 
přístupovými údaji.  
 
Facebookový profil byl zejména v 
závěru roku pravidelně doplňován 
aktuálním děním – předávání 
značky QZ – zaručená kvalita, 

výsledky výzkumu trhu, jehož byla Česká republika součástí a dalšími aktualitami. Témata byla vybírána 
také v souvislosti s výsledky výzkumu – například propagace symbolů, které nejsou příliš známé.  

http://www.sotex.cz/
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Mezinárodní spolupráce 
Zástupci SOTEXu se zúčastnili obou koordinačních porad GINETEX v roce 2019.  
 
První koordinační setkání se konalo v dánské Kodani v termínu 9.-12. dubna 2019. 
Technická komise řešila revize norem na profesionální péči o textil ČSN EN ISO 3175 Textilie - 
Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů. Tato revize má 
nepřímou souvislost se symboly ošetřování. Dále se rozvinula diskuse nad tématy nízkoteplotního praní 
(španělská asociace, jako člen GINETEXU, dostala dotaz od svých členů na praní na 20 °C), dále se 
diskutovala možnost vzniku symbolu, který zakazuje žehlení s párou (může způsobit nevratné změny na 
výrobcích). Jedním z bodů diskuse bylo též zapojení GINETEXu do expertní skupiny názvů a značení 
textilií, kam byl GINETEX přizván a Pascale Florant zde prezentovala GINETEX, principy symbolů 
ošetřování a také iniciativu clevercare.info.  
Na Valné hromadě (General Assembly) byli zástupci informováni o mnoha aktivitách sekretariátu. 
GINETEX je propojen s A.I.S.E.– The European Detergent Association, která v nedávné minulosti vedla 
kampaň na snížení teploty prací lázně (I prefer 30°), IAF – The International Apparel Federation a 
EURATEX. S těmito organizacemi se postupně provazují aktivity, což GINETEXu přináší potřebné 
informace a možnost se podílet na prosazování správných postupů u značení výrobků symboly 
ošetřování. Dále byly finalizovány práce na databázi členů a global Users GINETEXu, které jsou nyní 
aktuální. Celkově 732 kontaktů.  
Iniciativa clevercare.info slaví 5 let své existence. U této příležitosti byla vydána tisková zpráva. Dále byli 
přítomní informováni o skutečnosti, že se plánuje srovnávací výzkum trhu, který naváže na předchozí 
z roku 2017. V závěru zasedání informoval Adam Mansell (Velká Británie) o Brexitu a aktuální situaci. 
Vyjádřil přání, aby Velká Británie zůstala součástí Evropské unie. 
 
Druhé zasedání organizovali partneři z Velké Británie a konalo se 18. – 20. října v Londýně.  
Technická komise diskutovala aktuální situaci s revizí normy EN ISO 3758. Mimo obsahové záležitosti 
řešila zejména vztah GINETEXu s ISO, protože ISO do budoucna nemá zájem podporovat normy, ve 
kterých jsou využívány prvky s ochrannou známkou (jako jsou například symboly ošetřování). Vedení 
GINETEXu si vytýčilo úkol projednat se zástupci ISO další možnosti, jak vzájemnou spolupráci zachovat.  
Na následující Valné hromadě přednesl projev prezident Michael Hillmose po roce svého působení 
v GINETEXu. Zhodnotil rok tvrdé práce a mandátu se vzdal z důvodu velkého pracovního vypětí. Místo 
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Micheala Hillmose byl navržen Adam Mansell, jako viceprezident pak Alejandro Laquidain ze Španělska. 
Oba byli jednohlasně schváleni.  
Pascale Florant prezentovala výsledky srovnávacího výzkumu trhu, který byl zaměřen na nákupní 
chování spotřebitelů, jejich znalost symbolů ošetřování a návyky při údržbě a likvidaci textilu 
v domácnostech. Výzkum realizovala prestižní agentura IPSOS a to v sedmi Evropských zemích - ): Česká 
republika, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Z každé země byl vybrán vzorek 
1000 osob ve věku 18 až 65 let v sedmi zemích (celkem 7 000 osob). Studie byla provedena online 21.-
27. Listopadu 2018 ve Francii a 21. Června až 5. Července 2019 v České republice, Itálii, Německu, 
Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Data byla sbírána prostřednictvím IPSOS online panelu s průměrnou 
délkou dotazování 7 minut na 18 uzavřených otázek. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí statistických 
metod globálně pro všechny oslovené, ale i specificky pro každou zemi. Kompletní výsledky studie jsou 
k dispozici členským firmám v členské sekci webu.  
Další zasedání bylo naplánováno na duben 2020 v Nizozemsku.  
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5. Výhled na další období 
 

Ke konci roku 2019 proběhlo stěhování kanceláře SOTEXu do prostor Textilního zkušebního ústavu na 
ulici Cejl 12. Změna sídla zápisem do Stanov a spolkového rejstříku je naplánována na první polovinu 
roku 2020. 
 

6. Závěr 
 
V roce 2019 se dařilo navázat na předchozí trend nárůstu členské základny. Členská základna se v průběhu 
roku rozšířila o 89 nových firem, 33 firem členství zrušilo.  
V roce 2019 se SOTEX zapojil do projektu EnTER, který je zaměřen na identifikaci textilního odpadu a jeho 
možné uplatnění na principech cirkulární ekonomiky.  
Informační materiály se symboly ošetřování získaly nový grafický vzhled a byly doplněny o plakát 
s textilními vlákny. Newsletter byl rozšířen o redakční část. Pro členské firmy vznikla uzavřená sekce na 
webu, kam jsou ukládány důležité informace ke značení. Byla nastavena nová pravidla Facebookové 
komunikace, která zaktivnila tento profil na sociálních sítích.  
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Program Česká kvalita i v roce 2019 procházel analýzou zejména ze strany Ministerstva průmyslu a 
obchodu. V závěru roku se uskutečnilo slavnostní předávání ocenění ve Španělském sále Pražského hradu, 
kde byla předána také značka QZ – zaručená kvalita.  
Mezinárodní spolupráce byla velmi úspěšná a umožnila zapojení České republiky do rozsáhlého výzkumu 
trhu zaměřeného na chování spotřebitelů ve vztahu k údržbě v domácnostech.  
Hospodaření bylo v roce 2019 vyrovnané.  
 
V Brně dne 2. 6. 2020, Zpracovala: Ing. Ladislava Zaklová 
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7. Příloha č. 1 – Seznam nově přistoupivších členů 
SOTEXu 

číslo člena Název členské firmy Druh členství 

647 KURY spol. s r.o. řádný 

648 Dominika Slavíčková řádný 

649 Gabriela Peroutková řádný 

650 ZOOT a.s.  řádný 

651 Martina Duchoslavová řádný 

652 Libuše Havrdová řádný 

653 HUSKY CZ s.r.o. řádný 

654 Pavel Vašků řádný 

655 Kamila Dvořáková řádný 

656 KAWAII PRODUCTION s.r.o řádný 

657 Věra Klomfarová řádný 

658 Mirka Voříšková řádný 

659 TRIODON, spol. s r.o. řádný 

660 Mgr. Ivana Sovadinová řádný 

661 Hana Kubíčková řádný 

662 BRUDRA s.r.o. řádný 

663 Jaroslav Havlíček řádný 

664 FILSON s.r.o. řádný 

665 Anna Králíková řádný 

666 MASUTAZU s.r.o. řádný 

667 Kaarsgaren s.r.o. řádný 

668 UTOPY Fashion s.r.o. řádný 

669 MarVa de Luxe, s.r.o. řádný 

670 NVF agency, s.r.o. řádný 

671 Petra Nováková řádný 

672 Wrap Up s.r.o. řádný 

673 Inogami s.r.o. řádný 

674 PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. řádný 

675 HANZA SPORT plus, s.r.o. řádný 

676 Michaela Boháčová řádný 

677 Renáta Šudová řádný 

678 TechnikTex Bohemia, s.r.o. řádný 

679 Melitrade a.s. řádný 

680 Jan Heřmanský řádný 

681 Hana Odstrčilová Klimentová řádný 

682 VLNA - HEP s.r.o. řádný 

683 Koutný spol. s r.o. řádný 

SČMVD 
684 AZ textil výrobní družstvo člen SČMVD 
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ATOK 685 CLINITEX s.r.o. člen ATOK 

686 JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. řádný 

687 ResoluteGear s.r.o. řádný 

689 Erika Pokorná řádný 

690 Eva Kašparová řádný 

691 Michaela Tvrdíková řádný 

692 Circlle s.r.o. řádný 

693 Iva Pastyříková řádný 

ATOK 694 REGOLAND s.r.o. Člen ATOK 

695 GaGa´s Czech s.r.o. řádný 

696 BORCAD Medical a.s. řádný 

697 pietro filipi, s.r.o. řádný 

698 Lucie Šedivá řádný 

699 Bc. Hana Součková řádný 

700 Barbora Šimková řádný 

701 Jana Růžičková řádný 

702 Tamara Concept s.r.o.  řádný 

703 Martina Patrmanová řádný 

704 Kolem Krku s.r.o. řádný 

705 Martina Nováková řádný 

706 Petr Janečko řádný 

707 Květoslava Němcová řádný 

708 Anna Beránková řádný 

709 Evelin Chic s.r.o. řádný 

710 David Brabec řádný 

711 Lucie Czerneková řádný 

712 Lenka Dragounová řádný 

713 CityZen s.r.o. řádný 

714 Lenka Jahodová řádný 

715 Jan Bartončík řádný 

716 Ivana Rajniaková řádný 

717 Irena Mužíková řádný 

718 Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o. řádný 

719 Štěpánka Vestfálová řádný 

720 Mikina Česká Republika s.r.o. řádný 

721 Klára Součková řádný 

722 Dominika Šťovíčková řádný 

723 VLNAP a.s. řádný 

724 Ing. Zuzana Drápelová řádný 

725 Miloslava Julinová řádný 

726 Alžběta Ježková řádný 

727 Ivana Vobecká řádný 

728 Mgr. Miluše Vozňáková řádný 
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729 Dressmaker s.r.o. řádný 

730 Marokánka s.r.o. řádný 

731 Lucie Smutná řádný 

732 PROSAZ, z. ú. řádný 

733 Mgr. Zuzana Hrdinová řádný 

734 Jana Vohryzková řádný 

735 Kristýna Sixtová řádný 

736 Petra Broncová řádný 
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8. Příloha č. 2 – Seznam firem, které ukončily členství 
v roce 2019 
Č. člena Firma 

Druh členství 
Datum 
ukončení 

533 Ing. Klára Bártlová  řádný 07.01.2019 

532 Michaela Šmatláková  řádný 09.01.2019 

415 Renata Šimpachová   řádný 19.01.2019 

274 Ing. Pavla Vamberská  řádný 24.01.2019 

505 Ladislav Bezděk  řádný 28.01.2019 

348 Jakub Ručka  řádný 30.01.2019 

281 batis.cz s.r.o.  řádný 30.01.2019 

343 Marcela Kalinová  řádný 30.01.2019 

434 Mgr. Tereza Motalová  řádný 12.09.2018 

542 Tereza Onderková  řádný 02.02.2019 

547 Josef Skokan  řádný 18.02.2019 

543 Nadezhda Gellmundova  řádný 19.02.2019 

367 Mgr. Zuzana Bořecká  řádný 20.02.2019 

549 Marek Bednář  řádný 22.02.2019 

338 Pavla Krmenčíková  řádný 20.05.2019 

591 Mgr. Monika Čapek  řádný 20.05.2019 

587 Veronika Hořáková  řádný 08.06.2019 

SČMVD 065 FROTEX ŽIŽELICE, výrobní družstvo  člen SČMVD 12.06.2019 

SČMVD 066 Integra, výrobní družstvo, Zlín člen SČMVD 12.06.2019 

SČMVD 068 VLKOS – družstvo invalidů  člen SČMVD 12.06.2019 

494 Michala Hrušková  řádný 27.06.2019 

349 HOHO&Lumpidu s. r. o.  řádný 30.06.2019 

483 Štěpán Hlaváček  řádný 19.08.2019 

ATOK 115 NYKLÍČEK a spol. s.r.o.  člen ATOK 31.08.2019 

116 PAPILLONS a.s.  řádný 01.10.2019 

263 Vlasta Sedláčková  řádný 15.10.2019 

368 Donti s.r.o.  řádný 31.10.2019 

570 Pavla Ocelková  řádný 14.11.2019 

515 Lucie Bilanová  řádný 28.11.2019 

569 Vojtěch Pechač řádný 31.12.2019 

512 Petr Svoboda  řádný 20.12.2019 

561 PISCIS InSpiral s.r.o.  řádný 31.12.2019 

369 URBAN.KA, s.r.o. řádný 31.12.2019 

 


