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14.6. Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
AČN spolupořádala Kulatý stůl s Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR s Podvýborem pro lesní hospodářství na téma „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro
zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“, který se konal ve čtvrtek 14. června. Seminář
moderoval tajemník AČN. Mezi ostatními vystoupili zástupce Lesů ČR, s.p., zástupce
Vojenských lesů a statků ČR, dále Ing. Pavel Kříž, předseda představenstva
Dřevozpracujícího družstva Lukavec, Ing. Tomáš Beneš, Business Development Manager v
BJS Czech s.r.o., Ing. Robert Valentík, obchodní ředitel TON a.s.
Závěrem semináře bylo přijato usnesení, které měli účastníci možnost podepsat. V usnesení
byl vznesen požadavek, aby do konce letošního roku (2018) bylo certifikováno systémem
FSC deset procent plochy, kterou obhospodařují státní lesy. Jedná se o přijatelnou výměru v
rozloze cca 150 tisíc ha. Každá státní firma by se podle našeho názoru mohla zapojit do
řešení problému podle svých možností. Například podílem Lesy České republiky, s.p. (cca
125 tis. ha), Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (cca 15 tis. ha) a národní parky (cca 10 tis. ha).
Krkonošský národní park má certifikované lesy na cca 36 tis. ha, takže lesy národních parků
už tuto podmínku splňují nad rámec požadovaného.
18.6. zasedání představenstva AČN.
Představenstvo se věnovalo těmto tématům: Měření svalové zátěže je problematický bod
kontrol ve výrobních podnicích. NÁBYTEK ROKU 2019, změna komise, návrh kandidátů,
sociální sítě a AČN na sociálních sítích, možnosti vytváření pracovních skupin při
představenstvu AČN, schválení statutu ocenění Investice roku 2018. Dále se představenstvo
věnovalo tématu, že Hospodářská komora chce mít vliv na to, jak a komu stát poskytuje
investiční pobídky. Chce skoncovat s překonanou formou podpory, bránit domácí
podnikatele a zvýšit přidanou hodnotu tuzemské produkce. FSC – současný stav a další
postup, vstup do FSC. Projekt Rovné šance, generové audity ve firmách – info o průběhu
projektu. Členové AČN obdrželi plný zápis.
14.6. vydala AČN tiskovou zprávu k požadavku na certifikaci FSC
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 14.6.2018 k semináři „Lesní
certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“. Sílící
požadavky odběratelů nábytku na certifikaci FSC vyvolávají nedostatek suroviny s
certifikátem FSC. V České republice je FSC surovina na trhu nedostatková. Jediným
řešením je tuzemská certifikace lesních ploch systémem FSC.
AČN zpracovala kvalifikovaný odhad finančního dopadu na státní rozpočet, pokud nedojde k
rozšíření certifikace FSC v České republice na větší plochy. Odhadujeme, že ze 3 mld.
obratu by státní rozpočet mohl přijít o přibližně 300 milionů na DPH ročně. Pokud by o práci
přišlo 2000 zaměstnanců v odlehlých oblastech, kde nenajdou jednoduše jiné uplatnění
odhadujeme ztrátu z odvodů za zaměstnance na 360 milionů ročně. Další ztráta je na ušlých
daních ze zisku, případně vyplácené podpory v nezaměstnanosti atd., což činí částku 260
milionů ročně. Tím se dostáváme k závratné částce okolo 920 milionů ročně. (Berme v
úvahu, že některé zdroje uvádí odhadovanou jednorázovou částku na rekvalifikaci jednoho
pracovníka 280 tisíc Kč. Námi oslovení podnikatelé považují tuto částku za značně
podhodnocenou a podle jejich vyjádření vyškolení nebo přeškolení specialisty ve výrobě
nábytku je výrazně dražší.) Vyčíslení morálních škod takového postupu je pravděpodobně
nemožné…
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7.června proběhlo zasedání tzv. Malé tripartity za účasti tajemníka AČN.
Malá tripartita se sešla na Ministerstvu zemědělství. Tajemník AČN informoval o potřebě
nábytkářů na certifikované dřevo FSC. Zástupce MZe, náměstek ministra, zmínil potřebu
upravit český standard FSC.
26.6. se v Lukavci konal seminář zaměřený na FSC.
seminář pořádaný pod záštitou náměstka hejtmana pro regionální rozvoj, územní plán a
stavební řád Kraje Vysočina, radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního
hospodářství, zemědělství a životního prostředí, Hospodářské komory kraje Vysočina,
Hospodářské komory okresu Pelhřimov ve spolupráci s FSC ČR na téma „Trvale udržitelné
podnikání na venkově v reakci na klimatické změny aneb příklady dobré praxe při
hospodaření s přírodním bohatstvím – lesem“. V rámci semináře vystoupil tajemník AČN
s prezentací, kde představil potenciál výroby nábytku v ČR. Zmínil i potenciální problémy
automobilového průmyslu. Zmínil potřebu diverzifikace českého průmyslu.
Společnost KARÁSEK – výroba nábytku získala certifikát Česká kvalita – Nábytek.
Společnost Karásek je renomovaným výrobcem kuchyní, ale nejenom kuchyní… Společnost
Karásek vyrábí kuchyně v mnoha různých stylech. Klasický design, minimalismus, a mnoho
dalších stylů. Nyní společnost úspěšně prošla certifikačním procesem a byla jí udělena
značka kvality na zakázkovou výrobu nábytku, Česká kvalita - Nábytek.

19.6. zaslaná pozvánka na seminář „Nejsou lidi! Budou?“
„Vychovejte si vlastní kvalifikované zaměstnance a nespoléhejte se na nedostatečnou
nabídku na trhu práce. Zjistěte, jak zahájit dlouhodobou spolupráci se středními školami a jak
přijímat žáky na odborný výcvik“. Odpovědi nabídnul seminář s názvem „Nejsou lidi! Budou?
Vychovejte si vlastního zaměstnance“ Na semináři jste se mohli dozvědět Jak začít
spolupracovat se střední školou. Co všechno k tomu potřebujete. Průvodce praktickým
výcvikem pro malé a střední firmy, který naleznete i zde. Jak fungují koordinátoři praktického
výcviku. Seminář proběhnul 28. 6. 2018 na Hospodářské komoře ČR, Na Florenci 15
v Praze. Seminář byl přínosný především pro firmy, které nejsou do odborného výcviku žáků
zapojené, ale chtěly by, jen neví jak na to.
5.6. vyšel článek na ihned.cz
"Ikea uspěla, Lesy ČR připustily přesun k ekologičtější těžbě. Českým dřevařům hrozilo, že
od nich přestanou řetězce nakupovat“. https://archiv.ihned.cz/c1-66158540-ikea-uspela-lesycr-pripustily-presun-k-ekologictejsi-tezbe-ceskym-drevarum-hrozilo-ze-od-nich-prestanouretezce-nakupovat Největší český lesnický podnik Lesy ČR i ministerstvo zemědělství poprvé
uvedly, že alespoň část porostů musí přejít na náročnější lesní certifikát FSC. Ekologicky
přísnější certifikaci požaduje Ikea i další nábytkáři. Bez něj hrozí českým dřevařům ztráta
odbytu.
Nábytkářské řetězce v čele s Ikeou již delší čas hrozí, že přestanou odebírat dřevo od
českých dřevařů. Trvají na tom, že musí mít certifikát FSC, což je ekologicky přísnější
varianta rozšířenějšího certifikátu PEFC. Státní Lesy ČR, které obhospodařují skoro polovinu
lesního porostu v zemi, i ministerstvo zemědělství poprvé připustily, že jednají o nové
certifikaci alespoň části lesů. Ústup od zavedeného systému je výsledkem tlaku, který na
české dřevaře vyvíjí právě Ikea a další řetězce“.
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15.6. tajemník AČN odpověděl Lidovým novinám
FSC surovinu pro výrobu nábytku nutně potřebuje nábytkářský průmysl. A dnes to již není
jenom požadavek IKEA, ale přidávají se další a další… Úspěch českého nábytkářského
průmyslu hodně stojí na exportu. AČN vyčíslila dopady na státní rozpočet, pokud u nás
nebude FSC certifikace zavedena. Dopady výrazně převyšují náklady na FSC certifikaci v
lesích! A stát jako majitel LČR a Vojenských lesů by si to měl jednoduše spočítat. V
odhadech jsme se drželi poměrně při zemi a i přesto odhadujeme ztrátu na 900 milionů
ročně. Plus morální škody, které asi nelze úplně vyčíslit.
9.7. byla zaslána pozvánka golfový turnaj
Tradiční golfový turnaj AČN and ČMA Cup by Wiesner-Hager konaný dne 23. srpna 2018, na
hřišti Sand Martin's Holes Mladá Boleslav. Systém hry bude texas scremble, celý flajt 4 hráčů
tvoří jeden tým a tento jeden tým bojuje jako jeden celek. Složení určí los a tím dojde ke
vzniku nových kontaktů a vazeb. Budeme se těšit na sportovní zážitek. Letošní turnaj je již
plně obsazen.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za červen 2018 využili tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY INTERIERŮ HANÁK
ARBYD CZ VYBAVILI INTERIER PRAŽSKÉ DEUTSCHE BANK
KRONODESIGN - TRENDS 18/19
FIRMA AHORN CZ OTEVŘELA DVEŘE VEŘEJNOSTI
PODZIMNÍ FOR INTERIOR
OHLÉDNUTÍ ZA GRAND PRIX MOBITEX
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