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ÚVOD 

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU 

Český textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl včetně průmyslové údržby textilních 

výrobků (dále TOK), prošel složitým obdobím transformace a restrukturalizace, ve kterém 

ztratil významnou část svých výrobních kapacit, výkonů a zejména pracovníků. Musel 

prokázat vysokou odolnost v procesu globalizace a stabilizovat svoji pozici. Transformační 

změny způsobily odvětví újmu na respektu vlivem jeho špatné ekonomické kondice 

a neobjektivního náhledu na jeho ekonomickou kondici a potenciál růstu. To se velmi silně 

promítlo v zájmu žáků základních škol o odborné vzdělání v těchto oborech a tím došlo 

k výrazné redukci kapacit odborných učilišť a středních odborných škol. Rovněž podniky 

nebyly většinou schopny a ochotny definovat dlouhodobé potřeby v náboru kvalifikovaných 

pracovníků.  Například v oblasti praní a čištění oděvů úplně vymizelo formální vzdělávání 

a příprava žáků pro tento obor. V současnosti neexistuje akreditované vzdělávací zařízení 

nebo vzdělávací program, který by umožnil vzdělání v  dynamicky se rozvíjejícím oboru 

praní a čištění. Textilní, oděvní, kožedělná a obuvnická výroba se potýká s minimálním 

zájmem žáků o střední odborné školy daných oborů, v důsledku čehož hrozí také jejich 

zánik. 

 

Posláním textilního odvětví je aktivně, tvořivě a dlouhodobě rozvíjet tradici tohoto podnikání v České 

republice i v mezinárodním kontextu. Prostřednictvím strategického záměru TOK a jeho prozákaznické 

orientace již nyní TOK dosahuje stability a prosperity, jak ukazují statistická čísla. Jako výkonná 

a respektovaná součást národní ekonomiky bude i nadále působit ve prospěch svých zaměstnanců, 

vlastníků a státu.  

 

Jeho rozvoj a prosperita se ale musí opírat o kvalifikované, kompetentní a motivované pracovníky, 

o vývoj vyspělých technologií a jedinečných produktů a o aktivní soustavné sledování evropských  

a mimoevropských trhů. 

 

Rozvoj TOK a strategické koncepty jednotlivých podniků budou klást důraz na společenskou 

zodpovědnost a dlouhodobou udržitelnost, jak ve vztahu k regionům, ve kterých působí, tak vůči 

dodavatelským destinacím. Český TOK stále zvyšuje podíl oblasti technických textilií a inovuje 

technologie a výrobky v tradičním odvětví. Posiluje obchodně výrobní model, zejména v obuvnické 

oblasti, zapojení do mezinárodní kooperace v textilu, relokace výrob a přeskupování činností a procesů 

v oděvní výrobě ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap. Rychle se bude zvyšovat přidaná 

hodnota výrobků orientací na technologicky náročné a kvalifikované výroby podpořené výzkumnou 

a vývojovou základnou. 

 

Český obuvnický a kožedělný průmysl bude 

s ohledem na velikost zákaznické sítě v České 

republice nutné zaměřit na tradiční zahraniční 

obchodní partnery a evropskou spolupráci. V letech 

2015 až 2018 se plánuje zvýšení výroby, které se 

promítne do subdodavatelské sítě a prodejních míst 

včetně zvýšení počtu pracovníků. Obuvnický 

a kožedělný trh z celkového počtu prodejních míst 

zaznamenal v uplynulém období výrazný úbytek. 

Tato koncepce k rozvoji obuvnického a kožedělného 

průmyslu bude znamenat minimálně 15 % nárůst 

prodejních míst. Výkon oboru by mohl stoupnout 
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proti současnému stavu o cca. 30 %, v rozsahu obuvnické výroby o 16 % a galanterní výroby o 14 %. 

Z hlediska technicko–výrobního bude rozvoj zabezpečen prozatím technologickými inovacemi nižších 

řádů, které je možno zajistit jednotlivými výrobci. 

 

V oboru prádelen a čistíren se bude dále rozvíjet pronájem textilu do zdravotnictví, hotelů a průmyslu. 

S tím je spojena modernizace technologií a růst nasazení ICT ve vztahu k zákazníkům. V zájmu 

získávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků se mzdy v TOK budou přibližovat průměrným 

mzdám v průmyslu České republiky.  

 

Tyto procesy vyvolají změny v kvalifikační struktuře povolání v TOK, na které není stávající odvětvový 

systém odborného vzdělávání připraven. Je proto nutné prosadit zavedení odborného vzdělávání žáků 

s prvky duálního systému v oborech zakončených výučním listem s vysokým podílem výrobní praxe v 

podnicích. Je třeba podnítit vznik nových vzdělávacích programů na středních odborných školách podle 

aktuálních potřeb TOK a ostatních oborů, ve kterých jsou aplikovány moderní technologie. 

 

Zajistit více kvalifikovaných odborníků i absolventů odborných škol pro TOK bude možné jen 

prostřednictvím podpory technického vzdělávání a propagací podniků jako perspektivních 

zaměstnavatelů. Důležitá je větší provázanost teorie s praxí a kvalitní připravenost absolventů 

odborných škol na požadavky zaměstnavatelů. Je nutné vytvářet nové výukové programy, postavené 

na znalostech výrobní technologie a současně obsahující široké znalosti technologií jiných oborů, ve 

kterých je výroba aplikována. Pro odbornou výuku budou podniky poskytovat odborníky. Praxe žáků 

oborů 3. kvalifikační úrovně bude v převážné míře zajišťována ve výrobních podnicích. Odbornou praxi 

žáků oborů 4. kvalifikační úrovně je třeba cíleně organizovat ve výrobních podnicích.  

 

Rodiče žáků, kteří vycházejí ze základních škol, nemají po snižování počtu zaměstnanců v odvětví TOK 

důvěru k charakteru a obsahu práce a k perspektivě odvětví. Proto si podniky uvědomují, že je nutné 

na konkrétních příkladech dobré praxe úspěšných podniků ukazovat, že TOK je odvětvím 

restrukturalizovaným, moderním a pro jejich děti perspektivním. 

 

Získání žáků pro studium úzce definovaných studijních oborů je obtížné i z hlediska obsahu výukových 

programů na středních odborných školách. Ty stávající jsou koncipovány úzce se zaměřením pouze na 

obory textilního, oděvního, resp. obuvnického průmyslu, což pro současnou mezioborovou inovační 

kooperaci již nestačí. Technologie jsou stále více aplikovány v řadě jiných oborů, s textilem nebo obuví 

nesouvisejících. Je třeba ukázat rodičům, že šířeji technicky vzdělaný odborník najde uplatnění i v 

jiných než čistě textilních nebo obuvnických oborech. Tím se zvýší zájem rodičů a žáků základních škol 

studovat odborné školy nabízející uplatnění v oborech, které korespondují s poptávkou podniků v jejich 

okolí. 

 

TOK průmysl, který začal po restrukturalizaci zaznamenávat v posledních letech růst produkce výrobků 

i služeb, se musí současně vyrovnávat s generační obměnou svých zaměstnanců. 

 

Mění se struktura vyráběného sortimentu, 

technologická a technická úroveň výroby, a to jak 

klasického textilu, tak technických textilií. Na 

počítačově řízených linkách se vyrábí velké 

množství textilu, zejména technického, s vysokou 

produktivitou. Šijí se obleky na míru na základě 

optického měření a internetového přenosu dat, 

stejně jako se připravují výrobky z nanovláken pro 

zdravotnictví. V obuvnickém a kožedělném 

průmyslu je rovněž nutné získat mladé odborníky, 

kteří mají široké mezioborové znalosti, potřebné 

např. při výrobě individuální ortopedické obuvi nebo 

ortopedických stélek a dalších korekcí s využitím 3D 

technologií. Prací linky v průmyslových prádelnách 

dnes rovněž řídí počítačové programy. 
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Požadavek znovu rostoucího sektoru po kvalifikované pracovní síle nemohou odborné školy ve stávající 

struktuře a počtu žáků zajistit. Podniky si uvědomují, že pro některá potřebná povolání je velmi 

obtížné získávat žáky do specializovaných tříd nebo dokonce škol. Navrhují proto řešit tento problém 

zavedením vyučovacích předmětů, ve kterých by se žákům představily průmyslové technologie 

v rozsahu, který bude dohodnut mezi školami a průmyslovými podniky v okolí. V kontextu podpory 

technického vzdělávání se aktéři sektorové dohody budou snažit prosadit tyto praktické aplikace i do 

základních předmětů, jako jsou chemie a fyzika. Průmyslové technologie by jednak mohli poznat 

učitelé přímo v podnicích a zástupci podniků by se mohli vhodným způsobem podílet na odborné 

výuce. Protože geografické rozmístění podniků nemá potřebnou shodu ohledně rozmístění odborných 

škol s různým zaměřením v různých krajích, řeší tuto problematiku sektorová dohoda v odvětví TOK 

přesahující rámec krajského školství.   

 

Trvalým problémem na českém pracovním trhu je neochota lidí stěhovat se za prací. Z tohoto důvodu 

se jeví sektorová dohoda zaměřená na spolupráci podniků TOK se šířeji orientovanými středními 

školami při získávání žáků a vytváření výukových programů reagujících na potřeby zaměstnavatelů 

jako jediné možné řešení problému. 



 

 

 

 

5 

 

I. Strategická část  
sektorové dohody 

Vize sektorové dohody 
 

Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl si uvědomuje potřebu 

kvalifikovaných pracovníků pro odvětví, které se v posledních letech rozvíjí 

v restrukturalizované podobě. Zvládnutí moderní techniky a inovací je výzvou pro 

kvalifikované absolventy škol, kteří najdou v našich oborech jistotu zaměstnání a příležitost 

k seberealizaci.   

Vizí sektorové rady je spolupráce podniků TOK s odbornými školami při získávání žáků a vytváření 

výukových programů pro potřeby zaměstnavatelů. K jejímu naplnění jsou připraveni přispět 

zajišťováním odborné výuky, odborné praxe a budování prestiže podniků TOK a škol vyučujících 

technologie těchto odvětví u mladé generace a jejích rodičů. 

S plným vědomím toho, že restrukturalizace poškodila jméno oboru v očích veřejnosti, budou podniky 

představeny školám, tj. učitelům, žákům i rodičům jako zajímaví partneři ke spolupráci. Požadavky 

nebudou kladeny jen na kvalifikované absolventy, ale bude nabídnuta co nejširší spolupráce při jejich 

přípravě.  

 

Cíle sektorové dohody: 

K naplnění vize si aktéři sektorové dohody definovali následující cíle: 

1. cíl  Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby 

školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy a zpracovávaly náměty 

pro revizi rámcových vzdělávacích programů s využitím praktických aplikací z podniků 

TOK. 

2. cíl  Spolupráce odborných škol a podniků TOK při zajišťování odborné praxe žáků a stáží 

odborných pedagogů, prezentaci oboru pedagogům, rodičům a žákům. 

3. cíl  Spolupráce krajů, škol a podniků při zajišťování prezentace TOK podniků co nejširší 

veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů.  

 

 

Tyto cíle vycházejí z objektivního posouzení stavu a předpokládaného vývoje odvětví.  Byly zpracovány 

studie „Dopady globalizačních vlivů na odvětví 

českého textilního a oděvního průmyslu“ a 

možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 

deseti let včetně „Strategie textilního a 

oděvního průmyslu do roku 2025“. Pro řízení 

lidských zdrojů je relevantní studie „Žádoucí 

změny v systému vzdělávání v odvětví 

textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na 

rovnováhu mezi konkurence-schopností a 

sociální soudržností“. 
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II. Realizační část  
sektorové dohody 

 

Realizační část sektorové dohody obsahuje rozpracování cílů pro rozvoj lidských zdrojů v odvětví TOK 

do formy opatření, jejichž naplňování povede ke změně současného neutěšeného stavu. 

 

Opatření sektorové dohody směřující k zadaným cílům: 
 

1. cíl Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby 

školy doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy a zpracovávaly náměty 

pro revizi rámcových vzdělávacích programů s využitím praktických aplikací z podniků 

TOK. 

Opatření: 

1.1 Spolupráce při vytváření školních vzdělávacích programů zahrnujících průmyslové technologie 

v rozsahu, který bude průnikem zaměření školy a výrobních programů průmyslových podniků 

v okolí, bez ohledu na hranice krajů. 

1.2 Výměna informací mezi podniky všech tří oborů, středními školami a kraji, v rámci kterých by 

školy mohly reflektovat potřebu podniků na odbornost zaměstnanců. 

1.3 Motivace rodičů a jejich dětí, žáků základních škol, ke studiu na odborných textilních školách 

a odborných školách souvisejících oborů na úrovni střední vzdělání nematuritní a maturitní. 

1.4 Závazky podniků, že požadovaný počet absolventů odborných škol po úspěšném ukončení studia 

přijmou do zaměstnání. 

1.5 Zajišťování sponzorské podpory středních škol, vytváření motivačních programů podporující vyšší 

zájem o technické obory.  

 

 

2. cíl Spolupráce středních škol a podniků při zajišťování odborné praxe žáků a stáže 

odborných pedagogů, prezentace oboru pedagogům, rodičům a žákům. 

Opatření: 

2.1 Umožnění vzdělávání učitelů v oblasti průmyslových technologiích podniků a účast specialistů 

z podniků na výuce ve středních školách. 

2.2 Zapojení podniků do odborného výcviku a praxe žáků středních odborných škol na úrovni 

středního vzdělání nematuritních a maturitních oborů. 

2.3 Vytváření programů podnikových stipendií pro vybrané žáky. 

 

 

3. cíl Spolupráce krajů, středních škol a podniků při zajišťování prezentace TOK podniků co 

nejširší veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů 

Opatření: 

3.1 Prezentování výsledků TOK podniků v příslušných krajích v regionálních informačních mediích. 

3.2 Propagace a podpora středních škol, které vyučují TOK obory v regionálním i celostátním měřítku. 
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Plán opatření Sektorové dohody pro textilní, oděvní, 
kožedělný a obuvnický průmysl 
 

Opatření k realizaci cílů sektorové dohody jsou formulovány tak, aby smluvní strany mohly sledovat 

realizaci dohody prostřednictvím zamýšlených výstupů. 

 

 

Č. Opatření podporující    příslušné opatření 
Realizační partneři 
sektorové dohody 

Termín 
realizace      

Výstupy 

1. CÍL: Navázání úzké spolupráce středních škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby školy 
doplňovaly nebo vytvářely školní vzdělávací programy a navrhovaly rámcové vzdělávací programy 
s využitím praktických aplikací z podniků TOK 

1.1 

Spolupráce při vytváření vzdělávacích 
programů zahrnujících průmyslové technologie 
v rozsahu, který bude průnikem zaměření školy 
a výrobních programů průmyslových podniků 
v okolí, bez ohledu na hranice krajů 

MŠMT, zřizovatelé škol, 
svazy a asociace podniků a 
škol 

2015    
2016 

Metodika 
postupu pro 

přípravu 
vzdělávacích 

programů 

1.2 

Využití PK pro výměnu informací mezi podniky, 
středními školami a kraji, v rámci kterých by 
školy mohly reagovat na požadavky podniků na 
odbornost zaměstnanců 

Zřizovatelé škol, asociace a 
svazy podniků, 
Úřad práce ČR 

2015    
2016 

 Dohody 
orientované 

regionálně podle 
zřizovatelů  

1.3 

Vytvoření společné strategie k oslovení rodičů a 
jejich dětí, žáků základních škol, aby studovali 
na odborných textilních školách a odborných 
školách souvisejících oborů na všech 
kvalifikačních úrovních 

Svazy a asociace podniků a 
škol TOK 
 

2015    
2016 

Rámcová 
strategie 

navazující na ná-
rodní akční plán 
podpory technic- 
kého vzdělávání 

1.4 
Závazky podniků, že požadovaný počet 
absolventů odborných škol po úspěšném 
ukončení studia přijmou do zaměstnání 

Podniky, školy 
2015 
2016 

Rámcové dohody 
podniků a škol 

1.5 
Zajišťování sponzorské podpory středních škol, 
vytváření motivačních programů podporující 
vyšší zájem o technické obory 

Podniky, zřizovatelé škol, 
střední školy 

2015    
2016 

Rámcové dohody 
podniků a škol 

2. CÍL: Spolupráce středních škol a podniků při zajišťování odborné praxe žáků a stáže odborných 
pedagogů, prezentace oboru pedagogům, rodičům a žákům  

2.1 
Závazek umožnění dalšího vzdělávání učitelů v 
oblasti průmyslových technologiích podniků a 
účast specialistů z podniků na výuce ve školách 

Školy, podniky 
2015    
2016 

Nabídka 
vzdělávacích 

programů 

2.2 
Závazek podniků zapojit se do odborného 
výcviku a praxe žáků škol 

Školy, podniky 
2015    
2016 

Rámcová dohoda 
podniků a škol 

2.3 
Zařazení vybraných oborů TOK do stipendijních 
programů krajů 

Kraje, asociace a svazy 
podniků 

2015   
2016 

Memorandum 
krajů a asociací 
a svazů podniků 

3. CÍL: Spolupráce krajů, středních škol a podniků při zajišťování prezentace TOK podniků co nejširší 
veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů 

3.1 
Prezentace výsledků TOK podniků v příslušných 
krajích v médiích 

Kraje, asociace a svazy 
podniků, podniky 

2015     
2016 

Výstupy pro 
média 

3.2 
Propagace a podpora škol, které vyučují TOK 
obory 

Kraje, školy, podniky, spolky 
podniků, MPO a MŠMT 

2015    
2016 

Výstupy pro 
média 
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III. Akční plán  
sektorové dohody 
 
 

Akční plán Sektorové dohody pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl rozpracovává 

opatření uvedená v realizační části  a stanovuje konkrétní akce a jejich indikátory k realizaci těchto 

opatření. 

 

 

Číslo 
akce 

Popis akce 
Odpovědní výkonní 

partneři 
Indikátor 

Termín 
plnění 

1.1.1 
Jednání škol a podniků o zařazení moderních 
průmyslových technologií do školských 
vzdělávacích programů 

Asociace a svazy podniků 
a škol 

Krajská setkání asociací 
a svazů podniků a škol 

2015 

1.2.1 
Dohody podniků se školami, v rámci kterých by 
se školy zapojily do dalšího vzdělávání podle 
potřeb podniků 

Podniky a školy, 
Úřad práce ČR 

Dohody podniků a škol 2016 

1.3.1 
Spolupráce při získávání žáků základních škol ke 
studiu na středních školách včetně souvisejících 
oborů 

Podniky a školy Dohody podniků a škol 2016 

1.4.1 
Zahrnutí motivačních programů, včetně 
sponzoringu, podporujících větší zájem o 
technické obory do rámcových dohod 

Podniky a školy Dohody podniků a škol 
2015  
2016 

2.1.1 
Vzdělávání učitelů o průmyslových technologiích 
podniků a kreativní dílny ve spolupráci s podniky  

TUL, UTB, podniky Nabídka TUL a UTB 
2015 
2016 

2.1.2 
Účast specialistů z podniků na výuce ve středních 
školách 

Podniky a školy Dohody podniků a škol 2015 

2.2.1 
Zajištění odborného výcviku a praxe žáků 
středních škol všech kvalifikačních úrovní v 
podnicích 

Podniky a školy Dohody podniků a škol 2015 

2.3.1 
Využití stipendijních programů vybraných oborů 
TOK k získání žáků 

Kraje, školy 
Krajské stipendijní 
programy 

2015 
2016 

3.1.1 
Příprava informací o výsledcích a perspektivách 
podniků TOK pro média 

Kraje, podniky, asociace a 
svazy podniků 

Mediální informace 
2015 
2016 

3.2.1 
Příprava informací pro média o školách, které 
vyučují TOK obory 

Kraje, školy, podniky, 
spolky podniků, MŠMT 

Mediální informace 
2015 
2016 
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DEKLARAČNÍ ČLÁNEK VÝKONNÝCH PARTNERŮ 

SEKTOROVÉ DOHODY PRO TOK 
 

Partneři sektorové dohody pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl budou usilovat o to, 

aby na akční plán navazovaly další dohody, které budou specifikovat závazky výkonných partnerů 

sektorové dohody i jednotlivé akce.  

 

Související sektorovou dohodou je Regionální sektorová dohoda pro Královéhradecký kraj 

v oblasti textilního a oděvního průmyslu. 

 

Jednotliví výkonní partneři realizace budou přistupovat v průběhu realizace akčního plánu Sektorové 

dohody pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl a průmyslové prádelny. 

 

VÝKONNÍ PARTNEŘI 

DITA, výrobní družstvo invalidů 

TILAK, a.s. 

Nová Mosilana, a.s. 

Oděva Jindřichův Hradec  

Moděva, oděvní družstvo Konice 

Elasta-Vestil s.r.o. 

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké 

výroby 

DUP, družstvo Pelhřimov 

TRIAS, s.r.o. 

ARIES a.s. 

Oděva, výrobní družstvo 

W LINIE s.r.o. 

SLINITEX, s.r.o. 

VKUS, výrobní družstvo 

SVITAP J.H.J. s.r.o. 

MIKROTEX, s.r.o. 

Sněžka výrobní družstvo Náchod 

ALTREVA spol. s r.o. 

Baťa a.s. 

Bokap s.r.o 

D.P.K. s.r.o. 

DZO s.r.o. 

Fare s.r.o. 

Fern s.r.o. 

Flexiko CZ s.r.o. 

Gasibo s.r.o. 

HP Čechtín s.r.o. 

Jonap – výroba obuvi s.r.o. 

Kovyst, s. r.o. 

Leon OrthoShoes s.r.o. 

 

 

Moleda a.s 

ORTO plus s.r.o.  

Pegres obuv s.r.o. 

Prabos plus a.s.  

Saltic s.r.o. 

Schätzle shoes s.r.o   

TipaBoty s.r.o. 

Triop  

Clinitex s.r.o. 

Kordárna Plus, a.s. 

Prádelny a čistírny Náchod, a.s. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové (prádelna) 

CHRIŠTOF, spol. s r.o. 

BLAHA V., s.r.o. 

AD 7, spol. s r.o. 

VÍT SPÁČIL, prádelny a čistírny s.r.o. 

SEMPRO-SŠL, spol. s.r.o. 

Prádelna Koudelka a syn, s.r.o. 

Prádelna Fišer s.r.o. 

Prádelna a čistírna s.r.o. 

 

 

 

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb 

Brno 

Střední škola obchodně technická, Zlín 

Střední průmyslová škola polytechnická – COP, 

Zlín 

Střední umělecko-průmyslová škola, Uherské 

Hradiště 

Fakulta textilní Technické univerzity Liberec 

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně 

Střední odborné učiliště obchodní Prostějov 
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Seznam zkratek 

AOs autorizovaná/é osoba/y 

ČR Česká republika 

DV další vzdělávání 

FDV Fond dalšího vzdělávání 

JP jednotka práce 

KÚ Krajský úřad 

MŠ mateřská škola 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

ND Národní dohoda 

NSK Národní soustava kvalifikací 

NSP Národní soustava povolání 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání 

PK profesní kvalifikace 

RLZ rozvoj lidských zdrojů 

RSD regionální sektorová dohoda 

RVP rámcová vzdělávací program 

SD sektorová dohoda 

SOŠ střední odborná škola 

SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SR sektorová rada 

SŠ střední škola 

ŠVP školní vzdělávací program 

TOK textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl 

TUL Technická univerzita v Liberci 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

VŠ vysoká škola 

ZŠ základní škola 

 


