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/10/ LISTOPAD 2019 

 
Zemřel Ing. Ladislav Šťáhlavský 
14. října zemřel bývalý tajemník Asociace českých nábytkářů Ing. Ladislav Šťáhlavský. 
Funkci tajemníka vykonával od roku 1998 do konce roku 2014. Pohřeb se uskutečnil 21.října 
na Olšanských hřbitovech v Praze. Čest jeho památce!   
 
Členství v AČN pomáhá zastavit návrhy škodlivé pro podnikání! 
I díky tomu, že je AČN začleněna do Hospodářské komory jako společenstvo/profesní 
svaz, se výrazně podílíme na vytváření podnikatelského prostředí. Více než tomu bylo 
v minulosti! Povinný pátý týden dovolené: Prezident Hospodářské komory požádal 
premiéra, aby jeho vláda nezužovala zaměstnavatelům soutěž na trhu práce! 
 
14. října 2019 – Komunistický návrh, kterým by se plošně všem zaměstnavatelům v zemi 
nařídila nová povinnost od roku 2020 vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy za další týden 
navíc nad rámec dnešní zákonné úpravy, zúží prostor pro soutěž zaměstnavatelů na trhu 
práce a dopadne na nejmenší podniky nejtvrději ze všech v poslední době přijatých 
protipodnikatelských změn. Předsedu vlády a hnutí ANO Andreje Babiše o tom informoval 
oficiálním dopisem prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Požádal jej o ujištění, že 
jeho vláda návrh KSČM nepodpoří.  
Předkladatelé novely zákoníku práce v důvodové zprávě totiž tvrdí, že povinný pátý týden 
dovolené nebude mít výrazné dopady na podnikatelské prostředí, protože již dnes mnoho 
podnikatelů prodlužuje dovolenou na rámec zákona svým zaměstnancům o jeden týden 
formou zaměstnaneckého benefitu nebo přímo pracovní smlouvou. „V Hospodářské komoře 
jsme na rozdíl od předkladatelů provedli analýzy na základě dat od zaměstnavatelů, ČSÚ, 
ministerstva financí a z průzkumů firmy Trexima. A z nich vyplývá, že čtyři týdny dovolené 
platí svým zaměstnancům v drtivé většině živnostníci a malé podniky, které jsou páteří naší 
ekonomiky,“ připomněl Dlouhý.  
Čtyři týdny dovolené dnes poskytuje přes 150 tisíc zaměstnavatelů v soukromém sektoru. 
Neznamená to ale, že by tito zaměstnavatelé neposkytovali benefity navíc. Mnozí z nich totiž 
namísto doplňkové dovolené poskytují jiné zaměstnanci často více ceněné výhody jako 
mimořádné odměny nebo sick days.  
Povinný pátý týden dovolené, obzvlášť v době nedostatku kvalifikované pracovní síly, zvýší 
roční náklady firem o 35 miliard korun, a sníží tak výkonnost českého hospodářství. Celkový 
výpadek v tvorbě zboží a služeb se může projevit snížením ročního nominálního HDP České 
republiky až o 1 %. „Ze všech stran slýcháme o vnějších ekonomických rizicích spojených s 
brexitem, ochlazováním německého hospodářství nebo obchodními válkami. Skutečný 
potenciál srazit českou ekonomiku na kolena má ale právě tento návrh,“ dodává Dlouhý.  
Nejde přitom jen o náklady. Komunisté, odboráři a ministryně práce a sociálních věcí chtějí 
novelou od ledna 2020 smazat nerovnost zaměstnanců v nároku na délku placené dovolené. 
Před takovými rovnostářskými tlaky komunistických a neomarxistických elit Hospodářská 
komora varuje. Zaměstnavatelé potřebují pro získání a udržení zaměstnanců nástroje, které 
mohou použít v závislosti na svých hospodářských výsledcích a poptávce zaměstnanců. 
Mezi takové nástroje patří zaměstnanecké benefity, jako jsou sick days, studijní volno, 
podpora stravování nebo právě dovolená nad rámec zákona. Pokud stát z těchto benefitů 
udělá nároky všech zaměstnanců, omezí soutěž zaměstnavatelů na trhu práce.  
Po důkladném zvážení možných ekonomických a sociálních důsledků plošného zavedení 5. 
týdnu dovolené je tímto návrhem velmi znepokojeno také představenstvo Hospodářské 
komory České republiky. V něm přitom působí představitelé nejvýznamnějších oborových 
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svazů, asociací, klastrů a řemeslných cechů v zemi. Proto uložilo prezidentovi Hospodářské 
komory, aby seznámil všechny poslanecké kluby se závěry analýzy. 
 
10.10. Tisková konference AČN 
Podle odborného dopočtu Asociace českých nábytkářů by nábytkářský průmysl mohl v 
letošním roce opět dosáhnout velmi dobrých výsledků! Čísla, která odhadujeme, vychází z 
hospodářských výsledků za první pololetí roku 2019. I přes jistý pokles exportní výkonnosti 
platí, že za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí exportní úspěšnost českých výrobců 
nábytku. Pro letošní rok předpokládáme nárůst spotřeby nábytku u nás.  
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1.10. členům AČN přeposlán odkaz na volnou vstupenku  
Členové AČN obdrželi volnou elektronickou vstupenku na veletrh FOR INTERIOR. 
Generování kódu umožnilo vytisknout více vstupenek. 
 
Lze se hlásit k ocenění NÁBYTEK ROKU 2020! 
 

 
 
První den prestižního veletrhu zaměřeného na nábytek a interiéry FOR INTERIOR 
odstartoval jedenáctý oficiální ročník ocenění Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK 
ROKU 2020. Od 10.10.2019 zahajuje Asociace českých nábytkářů příjem přihlášek na 
ocenění NÁBYTEK ROKU 2020. NÁBYTEK ROKU je cena za nejvýznamnější designovou 
tvorbu v oblasti výroby nábytku v České republice. http://www.nabytek-roku.cz/126-nabytek-
roku-2020.html  
 
21.10. Schůze Sociálního dialogu v Bruselu 
21. 10. se konala letos třetí schůze programu Evropské komise „Sociální dialog v evropském 
nábytkářském průmyslu“. Za AČN se zúčastnil tajemník AČN.  
 

 
 

Mezi nejvýznamnějšími projednávanými tématy byly: EFIC Manifesto 2019-2024, 
Zpomalovače hoření v čalouněném průmyslu – EFIC, Digitalizace v nábytkářském průmyslu, 
US – Čína obchodní vztahy.  
 
UEA – valná hromada 
Před zasedáním Sociálního dialogu v Bruselu se konala valná hromada UEA. Hlavním 
bodem byla výměna generálního sekretáře UEA, kde odstoupil Tomáš Lukeš a byl zvolen 

http://www.nabytek-roku.cz/126-nabytek-roku-2020.html
http://www.nabytek-roku.cz/126-nabytek-roku-2020.html
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nový generální tajemník David Pavliš. Byl projednán členský příspěvek BFM (Spojené 
království) ve spojitosti s blížícím se Brexitem. V případě, že bude Brexit bez dohody nebude 
možné, aby se britský zástupce účastnil zasedání na Evropské komisi. (Jedná se o jisté 
know how, které nebude možné poskytovat nečlenským zemím bez mezinárodních dohod). 
Na rozdíl například od Turecka, které je též členem UEA, ale turecký zástupce se může 
zasedání účastnit. (Bez nároku na proplacení cestovních náhrad). Byl projednán a schválen 
upravený návrh rozpočtu pro rok 2020. 
 
30.10. zaslána členům AČN pozvánka na seminář 
Taky vás trápí nedostatek dobrých zaměstnanců? A do toho se vám je konkurence ještě 
snaží přetáhnout? Nejste v tom sami! Jak ale zařídit, aby vám zaměstnanci neodcházeli?  
Hospodářská komora České republiky připravila na 28. listopadu 2019 už 2. ročník 
konference pro všechny dobré personalisty a podnikatele s názvem HR CHYTŘE, letos s 
podtitulem Aby vám zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci. Přijďte odhalit, jak to udělat, 
aby byli vaši zaměstnanci tak spokojení, že je nabídky konkurence nebudou zajímat. Získejte 
návod, jak s tématem pracují firmy jako Kofola, Red Bull nebo třeba Philip Morris. Podívejte 
se na program a detaily konference a přihlaste se ještě dnes! A nezapomeňte si jako členové 
Hospodářské komory v přihlášce zaškrtnout slevu 20 %! 
 
30.10. odeslána odpověď pro časopis Profit 
v Česku dlouhodobě chybí pily na zpracování dřeva. Plánují některé nábytkářské firmy 
investice do budování nových pil? Případně do dalších zařízení na zpracování dřeva?  
 
Cestovní kancelář Alka Tour nabízí cesty na veletrhy 
Výstava nábytku MEBLE POLSKA v Poznani Nábytek, domov, interiér, koberce, design  
Miedzynarodowe Targi Poznańskie 2020: 24.2.-26.2.(Po-St) CENA: 4.200 Kč (170 €)  
 
Výstava nábytku v Kolíně    IMM KOLÍN    www.imm-cologne.com 2020: 12.1.-14.1.(Ne-Út)    
CENA: 4.400 Kč (176 €)  
 
Výstava pro výrobu nábytku a interiérový design    INTERZUM KOLÍN     www.interzum.com 
2021: 3.5.-5.5.(Po-St)   CENA: 4.400 Kč (176 €) 
 
Mezinárodní výstava nábytku a svítidel v Milánu SALONE DEL MOBILE 2020: 23.4.-
26.4.(Čt-Ne) CENA: 5.500 Kč (220 €) SALONE SATELLITE (design nábytku mladých tvůrců) 
SALONE DEL COMPLEMENTO D ARREDO (bytové doplňky)  SALONE INTERNAZIONALE 
DEL BAGNO (vybavení koupelen)  EUROCUCINA 
 
Výstava dřevozpracujícího průmyslu MILÁN XYLEXPO 2020: 24.5.-27.5.(Ne-St) CENA: 
5.400 Kč 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za říjen 2019 využily tyto společnosti: 
V e-letteru naleznete: 
HANÁK JE ZASE VĚTŠÍ!  
U PILOUSE – VYBAVILI VELKOU SVĚTOVOU BANKU   
BLANÁŘ NÁBYTEK MÁ ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK  
PROFIL NÁBYTEK  USPĚLI V OCENĚNÍ FIRMA ROKU  
NOVÉ JÍDELNÍ A INTERIÉROVÉ STOLY Z MASIVU OD FIRMY JELÍNEK  
RIM CZ - NOVÝ KONCEPT SEDACÍHO NÁBYTKU  
LD SEATING DODÁVÁ SPECIÁLNÍ KOLEKCI DO SEDMI DNŮ  
JECH CZ PŘICHÁZÍ S NOVINKOU – SEDACÍ SOUPRAVOU LEVI  
TON – OCENĚN ZA NEJLEPŠÍ INSTALACI VÝROBCE NA DESIGNBLOKU!  
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - GRENAART - OSOBITÉ ZTVÁRNĚNÍ NÁBYTKU   
INTERIERY 2019 – JIŽ 7. LISTOPADU!   
SUSO - NEJLEPŠÍ MLADÍ TRUHLÁŘI OCENĚNI NA VELETRHU FOR ARCH 

http://www.imm-cologne.com/
http://www.interzum.com/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


