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12.8.2019 Úspěch Hospodářské komory i AČN
Výhra pro české podnikatele. Prezident republiky stvrdil novelu, podle níž investiční
pobídky budou směřovat už jen na projekty s vyšší přidanou hodnotou.
Investiční pobídky se budou moct nově ucházet jen firmy, které prokazatelně investují peníze
na vývoj a spolupracují s univerzitou nebo výzkumnou organizací. Vláda tak vyhověla
Hospodářské komoře České republiky, která dlouhodobě apelovala na stát, aby přestal
investičními pobídkami podporovat výrobu s nízkou přidanou hodnotou.
Celkové zaměření novely zákona o investičních pobídkách, kterou podepsal prezident Miloš
Zeman, vítá 70 % českých firem, které podle šetření Hospodářské komory v minulých letech
měly zásadní výhrady proti rutinnímu používání investičních pobídek. Firmy totiž investiční
pobídky považují za zbytečné pokřivení trhu a nepřijatelné zasahování státu do férového
podnikatelského prostředí. Prostřednictvím Hospodářské komory proto požadovaly, aby stát
investiční pobídky poskytoval jen ve výjimečných případech, převážně ale pro investice s
mimořádnou přidanou hodnotou.
„Podnikatelé si také dosud stěžovali, že čerpání investičních pobídek způsobuje problémy s
přetahováním zaměstnanců a komplikuje vztahy s odběrateli i dodavateli. Velká část českých
firem přitom dokáže akceptovat pobídky s mimořádnou přidanou hodnotou kvůli přilákání
zahraničních a povzbuzení domácích podnikatelů přicházejících s určitým žádoucím
produktem či výrobním procesem, například v oblasti high-tech technologií,“ poznamenal
viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. „Tlak na vládu zásadně zvýšil poslední
sněm Hospodářské komory. Následná naše jednání s ministerstvem průmyslu a
CzechInvestem pak vyústila v nynější podobu zákona,“ upřesnil.
Hospodářská komora České republiky zároveň požadovala, aby sami podnikatelé měli vliv
na kritéria, podle kterých bude vláda rozhodovat o tom, komu investiční pobídku udělí. Proto
žádala, aby při monitoringu fungování zvolených parametrů a jejich průběžném nastavování
hrály významnou roli i podnikatelské reprezentace. Takový návrh byl ale v Poslanecké
sněmovně zamítnut. Hospodářská komora je tak alespoň připravena se co nejaktivněji
zapojovat do legislativního procesu při budoucích úpravách prováděcích předpisů ke
schválené novele zákona.
Úspěch je dokladem smyslu členství AČN v Hospodářské komoře!
21.8. zaslána informace členům AČN
Dovolíme si Vám zaslat aktuální informace k zavádění nového sytému výběru elektronického
mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny. HK ČR bude registrovat vozidla, jejich provozovatele a
plátce mýtného, vydávat a provádět zpětný odběr palubních jednotek v rámci nového
mýtného systému. Tuto činnost bude vykonávat na 15 kontaktních místech na základě
Smlouvy o poskytování služeb uzavřené se společností TollNet, a.s. a bude se tak dalších
10 let podílet na výběru elektronického mýta v ČR.
Provoz nového satelitního mýtného systému bude dle plánu zahájen od 1. prosince 2019. K
přechodu z jedné technologie na druhou dojde z 30.11. na 1.12. 2019 a je nutné mít v autě
obě palubní jednotky mýta (OBU), pokud je vozidlo na cestě.
Předregistrace do nového systému mýta včetně distribuce nových palubních jednotek mýta
bude možná na komorových kontaktních místech od 23. září 2019 (od 22. září 2019 na
čerpacích stanicích PHM) nebo prostřednictvím vydavatelů tankovacích karet. K registraci
budou potřeba stejné doklady jako v současné praxi (technický průkaz nebo osvědčení o
technickém průkazu, ověřená plná moc). Aby HK zvládla očekávaný nápor klientů v době
předregistrace bude spuštěn on-line rezervační systém pro objednávání klientů na všech
kontaktních místech a úřední hodiny budou prodlouženy do 19:00 hod. a na vybraných
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kontaktních místech bude zajištěn i sobotní provoz v době od 9:00 do 17:00 hod. (Praha 1,
Brno, Ostrava).
Výše vratné kauce za nové palubní jednotky byla stanovena na 2 468 Kč (dnes 1550 Kč).
Palubní jednotky budou vyžadovat trvalé elektrické napájení prostřednictvím palubní zásuvky
(12 / 24V) nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla.
Vaše případné dotazy směřujte na: kaspar@komora.cz , kynkorova@komora.cz .
AČN poskytnula záštitu konferenci INTERIERY
Zaslána pozvánka na konferenci INTERIÉRY s hlavním tématem DESIGN & BUSINESS.
Konference proběhne na Mendelově univerzitě v Brně ve čtvrtek 7. listopadu 2019.
Konference volně navazuje na seminář Interiéry. Čeká Vás již po osmé více než 20
přednášek od odborníků. Program je již kompletní: https://konference-interiery.cz/program/
Registrace je on-line: https://konference-interiery.cz/prihlaska/ .

31.7.2019 členům AČN poslána informace k připomínkování normy
Zaslán odkaz na veřejné připomínkování návrhu revidované normy ČSN 91 0015 Čalouněný
nábytek – Základní a bezpečnostní požadavky. Na tomto návrhu se podílel Cech čalouníků a
dekoratérů ve spolupráci s Centrem technické normalizace pro textil, nábytek, dřevo a
výrobky na bázi dřeva. Věcné připomínky k tomuto návrhu normy jsou vítány, jelikož se
jedná o změny oproti aktuálně platné verzi normy z roku 2011. Zaslán odkaz přímo na
normu. Pro čtení a případné připomínky je potřeba se bezplatně zaregistrovat/přihlásit.
Připomínky k normě můžete také zasílat přímo zpracovateli na e-mail: gaja@tzu.cz .
Označení: ČSN 91 0015
Název: ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní a bezpečnostní požadavky
K připomínkám do: 16.8.2019
Odkaz: http://drafts.unmz.cz/Home/Details/2329
Předmět: Tato norma stanovuje základní požadavky na bezpečnost, provedení, zkoušení,
balení, přepravu a skladování čalouněného nábytku používaného v interiéru. Tato norma se
nevztahuje na venkovní nábytek.
Tajemník se vyjádřil k otázkám časopisu Týden
Má/měla/bude mít na ceny nábytku pro koncové spotřebitele či marže výrobců nábytku
nějaký vliv kůrovcová kalamita v ČR a levnější dřevo a řezivo? Tajemník zmínil i potřebu
certifikace FSC.
30.7. Schůzka s redaktorkou deníku E 15
E 15 připravovala na konec srpna speciální magazín o českém designu, mimo jiné tedy i
českém nábytku.
Blíží se ukončení přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2019
Přihlášky o cenu INVESTICE ROKU 2019 jsou přijímány od 1. srpna 2019. Stále je možné
zasílat přihlášky a fotografie na acn@czechfurniture.com . Termín pro ukončení přijímání
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přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2019 je do 10. října 2019. (K tomuto datu musí být
investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout).

9.8. zaslané upozornění uzávěrky
Členům AČN zaslané upozorněbí na poslední volné plochy na podzimním veletrhu nábytku,
interiérů a bytových doplňků FOR INTERIOR, který se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v
Letňanech ve dnech 10.–13. 10. 2019. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 15. 8. 2019. V případě
Vašeho zájmu o veletrh FOR INTERIOR poptávku neodkládejte, neboť volné plochy jsou již
kapacitně omezené. Veletrh probíhá souběžně s mezinárodním veletrhem hotelového a
restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL.
Zde konec
29.8. zasláno členům upozornění
Členům AČN zasláno upozornění, pozvání k účasti na veletrhu nábytku a interiérového
designu MOBITEX, který se bude konat v termínu 26. - 29. února 2020. Souběžně s ním se
uskuteční Stavební veletrh Brno a veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Přihlaste se do 15.
října a získejte nejvýhodnější ceny!
Témata veletrhu MOBITEX 2020. Hlavním tématem doprovodného programu veletrhu
MOBITEX 2020 je správný a vhodný výběr kvalitního a zdravotně nezávadného nábytku.
Cílem je pomoci návštěvníkům zorientovat se v nabídce trhu a upozornit je, na co se při
koupi zaměřit a čeho se vyvarovat.
Veletrh se zaměří také na dílčí témata:
- kvalitní nábytek od českých nábytkářů
- zařízení malometrážních bytů
- světlo z pohledu designového prvku interiéru
Využijte atraktivní cenové podmínky, představte svou společnost a prezentujte Vaše novinky!
Nejvýhodnější ceny jsou platné do uzávěrky přihlášek k 15. 11. 2019.
V rámci zkvalitnění našich služeb Vám níže odkaz na internetovou stránku veletrhu, kde je
Vám k dispozici předvyplněná online přihláška:
https://ibap.bvv.cz/index.php?k=A02289786&h=d37a8ca5a92a9caaacc6c69af9b76ca3b319c
93d
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za srpen 2019 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
PROFIL NÁBYTEK ZREALIZOVAL MIMOŘÁDNOU INVESTICI!
VÝROBNÍ SPOLEČNOST U PILOUSE ZREALIZOVALA INTERIÉR FIRMY TRIGAMA
ARBYD CZ VYBAVILI PRODEJNU MOSER NA SARDINII
NOVÉ MODELY ŽIDLÍ OD LD SEATING!
NOVÉ TAŠTIČKOVÉ MATRACE OD SPOLEČNOSTI AHORN CZ
LEAF OD TONu STUDIA E-GGS…
HANÁK NÁBYTEK SPUSTILI NOVÝ WEB!
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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