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4.4. se prezident a tajemník AČN sešli s prezidentem Hospodářské komory.
Předmětem jednání byla certifikace FSC, kdy zástupci Hospodářské komory potvrdili svou
podporu vůči AČN a podporují požadavek na zavedení FSC certifikace ve státních lesích.
Přítomen byl nejenom prezident HK Dlouhý, ale i viceprezidentka HK. Byly projednány i další
obecné body spolupráce AČN a HK.
11.4. se sešel tajemník s generálním ředitelem LČR ing. Szórádem
V Hradci Králové navštívil tajemník generálního ředitele a jediným bodem jednání byla
certifikace FSC v LČR. Pan generální ředitel certifikaci nevyloučil, vyjádřil pochopení pro
nábytkářské firmy a jistou náklonnost FSC certifikaci. Podmínkou pro zavedení certifikace je
ovšem úprava národního standardu FSC. Pokud by k úpravě nedošlo, není podle jeho slov
možné o certifikaci v LČR uvažovat. Jednání bylo velmi konstruktivní.
26.4. se prezident AČN a tajemník AČN zúčastnili pracovního oběda na Švédské
ambasádě.
Tématem jednání byl udržitelný rozvoj v podnikání a zejména certifikace FSC. Na toto téma
proběhla prezentace, které ukázala výbornou zkušenost s FSC certifikací ve Švédsku.
Zkušenosti předal prezident velmi silného svazu majitelů lesů ve Švédsku. Byli přítomni i
zástupci IKEA a řada zástupců českých ministerstev. Přítomni byli i zástupci různých
dřevařských sdružení.
24.4. rozhovor pro deník E15
Úbytek truhlářů nahradí stroje, tvrdí Lukeš. Řešením nedostatku pracovníků v nábytkářství
musí být modernizace a lepší organizace výroby.
Zároveň se musíme soustředit na kvalitu vyučených studentů, říká tajemník Asociace
českých nábytkářů Tomáš Lukeš. Počet absolventů truhlářských a čalounických oborů stále
klesá. Máte nějaký recept, jak přilákat nové studenty? Základní otázkou je, jestli všichni
absolventi mohou nalézt v tomto oboru své uplatnění. Pokrok jde rychlým tempem kupředu a
automatizace a digitalizace hraje v současnosti velkou roli. To, co dříve vyrábělo deset lidí,
dnes dokáže díky novým technologiím vyrobit jeden člověk. Dnes i malé firmy kupují moderní
stroje a zařízení, které si ještě před deseti lety mohly dovolit jen firmy s padesáti
zaměstnanci a víc. Dneska má tuto technologii k dispozici klidně i živnostník s třemi
zaměstnanci.
Dokáží stroje nahradit stále klesající počet absolventů? Studenti se hrnou spíše na gymnázia
a zdá se, že řemesla pro ně nejsou atraktivní. To, že studenti chodí ve velkém počtu na
gymnázia, jako problém nevidíme, tomu stejně nezabráníme. Velkým problémem je spíše
otázka úrovně jak učilišť, tak studentů samotných. Bohužel na učiliště se dlouhodobě
dostávají spíše slabší studenti.
V nábytkářském průmyslu jsou nižší mzdy, než je celkový průměr v české ekonomice.
Doufáte tedy, že automatizace povede i k růstu mezd? Zvýšení mezd vzhledem ke
konkurenci úplně očekávat nelze. Je ale zřejmé, že ti zaměstnanci, kteří obsluhují složité a
náročné stroje, dostanou zaplaceno víc. Musíme ale brát v potaz, že ty jednotlivé výroby
nábytku se často nacházejí na různých odlehlých místech republiky, kde není moc
pracovních příležitostí. Porovnávat mzdy v Praze a na Vysočině tak není úplně vypovídající.
Dá se říct, kdo je typickým zákazníkem českých nábytkářských firem a kdo je jejich
konkurence? Čeští výrobci se stále více zaměřují na střední klientelu, které už nestačí velké
a levné řetězce. Co se týká konkurence, tak dovážíme stále více nábytku z Německa nebo
Polska.
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17.4. Schůzka s poslanci ODS v Poslanecké sněmovně ČR.
Tajemník AČN se sešel s poslankyní za ODS Vrecionovou a poslancem Munzarem, aby jim
ozřejmil potřebu certifikace FSC pro český nábytkářský průmysl. Schůzka proběhla na půdě
Poslanecké sněmovny ČR.
25.4. prezentace AČN na veletrhu MOBITEX
Tajemník AČN prezentoval na podiu v rámci veletrhu MOBITEX jak se vyhnout riziku při
nakupování nábytku. Jednalo se o prezentaci zaměřenou na značku Česká kvalita – Nábytek
a vyhledávač www.nabytek-jistota.cz . Dále prezentoval i jiné aktivity AČN a představil i
nejčerstvější statistická data týkající se výroby a obchodu s nábytkem v České republice.
23.4. se sešla revizní komise AČN
Revizní komise provedla kontrolu hospodaření, provedla namátkovou kontrolu účetních knih.
Příjmy AČN v loňském roce překročily 2,2 mil Kč. Komise byla seznámena s probíhajícím
projektem Genderové audity v členských firmách AČN. Nebyl zjištěn žádný problém.
24.4. tajemník jednal o mediálním partnerství pro NÁBYTEK ROKU 2019
Bylo zahájeno předběžné jednání s významným tištěným médiem. Toto médium samozřejmě
disponuje řadou internetových titulů.
23.4. zaslán e-mail poslancům
Dovolte nám prosím poděkovat za přijetí v poslanecké sněmovně a za možnost vám
prezentovat problém, kterému čelí významná část nábytkářského průmyslu, ale i výroba
papíru a celulózy.
Rádi bychom k našemu vyjádření dodali, že se nám jedná o hospodaření s majetkem státu.
Každým rokem Lesy ČR i Vojenské lesy ČR vynakládají miliony korun na certifikaci PEFC,
po které je ovšem velmi malá poptávka. O proti tomu je zde nemalá poptávka po certifikaci
FSC. Certifikace PEFC a FSC jsou srovnatelně drahé. Jsme názoru, že by nejvhodnějším
řešením bylo provést objektivizaci skutečného využití certifikace PEFC u státních podniků dle
skutečné poptávky trhu, a obdobně postupovat k certifikaci FSC. Tu výše zmíněné podniky
nedisponují.
Sice nelze předjímat ideální poměr obou certifikací vůči potřebám trhu, tzn. rozlohu lesů
jedné či druhé certifikace. Může to být s ohledem na poptávku trhu půl na půl nebo jedna
certifikace může dominovat nad tou druhou. Je ale nutné, pro navazující průmysl, mít u
státních podniků obě certifikace, aby si každý zpracovatel či výrobce mohl zvolit výrobky s
certifikací a rozvíjel se, a to bez ohledu zda bude či nebude mít dostatek českého dřeva s
potřebnou certifikací.
Protože po surovině s certifikací FSC je zvyšující poptávka z trhu, tak by na danou situaci
měly státní podniky racionálně reagovat, a to zavedením certifikace FSC v lesích na takové
rozloze, která bude odpovídající k poptávce. Nejsme proti certifikaci PEFC, nechť jsou u LČR
obě certifikace, protože obě mají své zákazníky. Pro stát resp. státní firmy by ale mělo být
prioritou, aby firmy se správou cizího majetku nakládaly efektivně a s péčí řádného
hospodáře. Jestli stávající poměr certifikací (PEFC - 100 %, FSC - 0 %), který aktuálně je u
LČR i VLS, tomu odpovídá, kdežto po certifikaci FSC je poptávka z průmyslu, nechám na
Vás.
Ovšem pokud se zavčasu nepodaří certifikovat státní lesy, a to zejména lesy hospodářské Lesy ČR, bude v ohrožení 2000 až 4000 pracovních míst a výrobní obrat okolo 3 mld. Kč, ze
kterého plyne odvod do státní pokladny. Připomínám, že se jedná o obrat ve výrobě, která
produkuje výrobky s vysokou přidanou hodnotou a zmíněná pracovní místa jsou často na
venkově.
4.4. zaslána členům AČN volná vstupenka na veletrh MOBITEX

2

E-letter O NÁBYTKU s jistotou za duben 2018 využili tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
NOVINKA DŘEVOTVARU VENTUM OD NOVAGUE
TON MÁ RED DOT!
WIESNER – HAGER VYBAVILI KANCELÁŘE NOTINO
ARBYD CZ ZREALIZOVALI INTERIERY SPOLEČNOSTI BRAND EMBASSY
NABYKONT ÚSPĚŠNĚ VYRÁBÍ PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY I FIRMY
BVV – GRAND PRIX MOBITEX 2018
JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU MAJÍ NOVÝ SHOWROOM
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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