/6/ ČERVEN 2019
23.5. zástupci AČN se zúčastnili Sněmu Hospodářské komory
Sněm Hospodářské komory je každoročně vrcholnou akcí Hospodářské komory. Ani letos
nechyběly politické špičky včetně prezidenta Miloše Zemana. AČN na sněmu zastupoval
prezident AČN, Martin Čudka. AČN je jako společenstvo začleněna do HK. Delegáti 31.
sněmu Hospodářské komory České republiky konaného v Aquapalace Hotel Prague přijali
následující usnesení:
1.
Vyzýváme Vládu České republiky, aby přestala ustupovat odborářům a zastavila
politicky motivovaný růst minimální mzdy, která v některých odvětvích již naráží na udržení
konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb.
2.
Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby poskytnutí
pátého týdnu placené dovolené nechala na kolektivním vyjednávání a jako možnou formu
benefitů, kterou řada zaměstnavatelů poskytuje, a nepodléhala populistickému tlaku
levicových stran na jeho uzákonění, protože takový krok poškodí především menší podniky a
celou českou ekonomiku v době nedostatku pracovní síly.
3.
Vyzýváme Vládu České republiky, aby urychleně schválila navýšení kvóty pro
zaměstnávání zahraničních pracovníků na 50 000 ročně jako krátkodobé řešení akutního
nedostatku pracovníků v některých odvětvích. Zároveň vyzývá vládu k systémovému řešení
otázek zaměstnanosti efektivními opatřeními.
4.
Oceňujeme předsedu vlády a ministryni pro místní rozvoj, že zapojili Hospodářskou
komoru ČR do odborné diskuse nad rekodifikací nového stavebního práva a vyzývá vládu,
aby urychleně schválila věcný záměr stavebního zákona a předložila paragrafové znění do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak aby mohla být projednána ještě v
tomto volebním období.
5.
Oceňujeme ministryni financí, že připravila legislativní návrh paušální daně pro
podnikatele, jejíž koncept podpořil 28. sněm Hospodářské komory České republiky, apeluje
na ministerstvo financí, aby definitivní návrh byl administrativně efektivní a daňově atraktivní
pro malé podnikatele.
6.
Oceňujeme, že se Hospodářská komora ČR podařilo vytvořit a zahájit provoz
Právního elektronického systému pro podnikatele a vyzývá Vládu České republiky a
Parlament České republiky, aby podpořily takové legislativní kroky, které umožní státu zajistit
přehledně členěný dálkový přístup každého podnikatele k seznamu povinností, které po něm
aktuálně vyžaduje.
7.
Vyzýváme Vládu České republiky k urychlenému řešení otázky vzdělávání v
návaznosti na potřeby zaměstnavatelů a pracovního trhu, a to v celé soustavě vzdělávání, a
to zejména primárního a odborného vzdělávání.
28.5. AČN vydala tiskovou zprávu k převzetí řetězce KIKA řetězcem XXX Lutz.
Podle Asociace českých nábytkářů nebude mít převzetí nábytkářského řetězce KIKA na
české zákazníky žádný negativní dopad. Na trhu s nábytkem zuří dlouhou dobu cenová
válka, ze které český zákazník neprofituje. Řetězce se snaží přilákat zákazníky co nejnižší
cenou, ovšem někdy za cenu ústupků ve kvalitě. K těmto tlakům se v poslední době přidává i
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řada internetových prodejců, jejichž nabídka je pouze cenové soutěžení. Často se stává, že
zákazník podlehne kouzlu fotografií na netu. Po dodání přichází zklamání z rozbalených
kartonových krabic… Oproti tomu stovky českých výrobců nábytku nabízí vyrovnaný poměr
kvality a ceny.
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního
nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých
nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a
provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz .
Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování
statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je
významným partnerem pro instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z
oboru výroby nábytku.
16.5. Wood Dust Conference v Bruselu
AČN zastupoval na konferenci ke zpřísnění limitů dřevního prachu na pracovišti David
Pavliš. Zpřísnění limitů odsouhlasil Evropský parlament na základě návrhů zejména ze
strany národních odborových organizací a Evropské odborové organizace EFBWW. Pro ČR
by zpřísnění limitů nemělo představovat závažnější problémy.
15.5.tajemník AČN se zúčastnil zasedání Sociálního dialogu v Bruselu a zasedání UEA
Před Plenární schůzí Sociálního dialogu na Evropské komisi se sešla valná hromada členů
UEA. Na Plenární schůzi byly kromě jiného otevřeny témata: Expertní skupina F-BI (Forrest
Based Industries). Kaskádové využití dřeva. Zpomalovače hoření (v čalounickém průmyslu).
Digitalizace v nábytkářském sektoru - projekt DIGIT – FUR. Evropská konference o dřevním
prachu. Projekt Bolster Up. Kromě těchto témat byla otevřena diskuse na téma zavedení cel
na dovoz nábytku do EU.
30.5. proběhla schůzka zástupců ABF a tajemníka AČN
Předmětem schůzky byla příprava doprovodného programu FOR INTERIOR na podzim.
AČN připravuje tiskovou konferenci a start Ocenění NÁBYTEK ROKU 2020. Tisková
konference proběhne 10.10.2019, první den konání veletrhu.
26.5. tajemník poskytnul rozhovor pro ČTK
„Prodej obchodních domů Kika konkurenčnímu rakouskému řetězci XXX Lutz, k němuž patří
i značka Möbelix, český zákazník nepocítí“. ČTK to řekl tajemník Asociace českých
nábytkářů Tomáš Lukeš. Trh se podle něj natolik mění, že pokud vypadne jeden z hráčů,
rychle ho nahradí jiní. Sloučení tří velkých značek podle něj neovlivní ani dominantní
postavení, které si v ČR se svým desetimiliardovým obratem drží IKEA. „Kamenné obchodní
domy ale budou muset změnit obchodní strategii, aby odolaly konkurenci internetových
prodejců“, uvedl. Na trhu s nábytkem podle Lukeše už dlouho zuří cenová válka, z níž
zákazník neprofituje.
Dvaadvacet zahraničních poboček Kika kupuje od rakouského holdingu Signa tamní
nábytkářský řetězec XXX Lutz, uveřejnil server Heute.at. Ten patří spolu s Möbelixem firmě
XLMX obchodní s.r.o. Získá tak prodejny Kika v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku
včetně devíti českých. Obchod ještě musejí schválit jednotlivé antimonopolní úřady i na
evropské úrovni.
"K tomu, že některý řetězec odejde, nebo se sloučí, se schylovalo už delší dobu.
Konkurenční boj o zákazníka a ceny byl velmi vyostřený," řekl Lukeš. Otázkou ale podle něj
je, jak nový majitel, jehož tržby se v ČR předloni pohybovaly kolem 2,2 miliardy korun, se
značkou Kika dále naloží. Pochybuje ale o tom, že bude chtít značky sloučit, protože by se
připravil o část trhu.
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K dalším velkým tuzemským prodejcům patří Sconto, Jysk a Asko-Nábytek. Podle
kvalifikovaného odhadu Asociace českých nábytkářů může mít šest největších
nábytkářských řetězců přibližně čtvrtinový, maximálně třetinový podíl na tuzemském trhu.
Celkové loňské tržby z prodeje nábytku v ČR podle asociace činily 37,65 mld. korun.
V segmentu prodeje s nábytkem se podle Lukeše stále více prosazují internetoví prodejci,
kteří nabízejí cenově dostupnější a mnohdy méně kvalitní zboží. Kamenné obchodní domy s
nábytkem se proto budou muset v příštích letech jinak profilovat a změnit obchodní strategii.
"Otázkou je, jakou zvolí cestu a zákazníkovi nabídnou ještě více služeb, lepší kvalitu nábytku
včetně dražších elektrospotřebičů, kování i kvalitnějších povrchů," dodal Lukeš.
Asociace také uvedla, že loni se přímo v ČR vyrobil nábytek za 46,34 mld. korun, přičemž
roste i objem výroby a daří se exportu zejména na vyspělé trhy - do Německa, Slovenska,
Francie a Velké Británie. Upozornila však, že už třetím rokem klesá cena importovaného
nábytku zejména z Číny a Polska, což má vliv i na chování zákazníků.
29.5. zaslána členům AČN nabídka od HK
Konání semináře „Business Opportunities for Czech Companies in Australia“, který se
uskutečnil 5. června 2019 od 10:00 v prostorách Hospodářské komory České republiky
(Florentinum, Na Florenci 2116/15). Akce je organizována HK ČR ve spolupráci s Australian
Trade and Investment Commission (Austrade) a za finanční podpory Velvyslanectví
Australského společenství ve Varšavě.
Setkání zahájil viceprezident HK ČR, p. Bořivoj Minář, velvyslanec Australského společenství
pro Polsko, Českou republiku a Litvu, J.E. p. Paul Wojciechowski, náměstek ministra
průmyslu a obchodu ČR, p. Jiří Havlíček a zástupce náměstka ministra zahraničních věcí ČR
a ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí, p. Marek Svoboda.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za květen 2019 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
ARBYD CZ VYBAVILI KANCELÁŘE ŠKODA TRANSPORTATION
NOVINKA OD JITONY – KOLEKCE KAROLÍNA
KŘESLO GINGER OD TONu - OHLÉDNUTÍ ZA MILÁNEM…
ŠALANDA – KRUŠOVICKÁ RESTAURACE OD UNIS-N
DOKONALE ERGONIMICKÝ STŮL „TAK“ OD PROFILu
MATRACE AHORN CZ V NOVÉM KABÁTU!
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - EXKLUZIVNÍ LAKOVANÁ DVÍŘKA V BARVÁCH
KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI ANECT OD ARBYDu CZ
DALŠÍ KOLO SUSO JE ZA NÁMI…
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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