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/3/ BŘEZEN 2020 

 
AČN spustila realizaci školicího projektu  
AČN začala vlastní realizaci projektu – Společná cesta vzdělávání. Po nezbytných 
procedurách, jako je výběrové řízení, sepsání podkladů pro výběrové řízení i vlastní soutěž 
se podařilo projekt začít realizovat. Podepsali jsme smlouvu s generálním dodavatelem 
školení, společností Centrum Andragogiky. 
 
Školení jsou 100% dotována a zapojené subjekty nebudou nic doplácet. Rozsah školení je 
velmi široký – v podstatě si stačí říct, co potřebujete. Není podmínkou, zda jste předběžně 
vyjádřili o projekt zájem nebo nikoliv. Nyní je možnost se zapojit. 
 
AČN požádala vládu ČR o snížení DPH pro výrobce kuchyní a vestavěných skříní:  
13.2.2020 odeslala AČN dopis na vládu ČR.  
„…dovolte nám prosím požádat o zvážení snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na 
kuchyňský a vestavný nábytek včetně montáže z 15% na 10% DPH. (Na nábytek bez 
montáže je účtována sazba 21% DPH). 
Důvodem naší žádosti je zavedení EET od 1. května 2020 pro řemeslníky včetně truhlářů. 
Žádáme tímto o jistou kompenzaci nákladů na zavedení EET. Snížení DPH z 15% na 10% 
by přineslo ještě větší a férovější zrovnoprávnění podnikatelských subjektů na trhu v boji s 
nekalou konkurencí. Stejně jako je tomu u některých služeb a zboží, například vodného a 
stočného, audioknih, ale i točeného piva, které se přesunou do nejnižší, desetiprocentní 
sazby daně z přidané hodnoty.  
Dalším důležitým důvodem naší žádosti je často neutěšený stav vybavení českých 
domácností. Zlevněním nového kuchyňského a vestavného nábytku včetně montáže by se 
výrazně zlepšila životní úroveň statisícům českých občanů. V neposlední řadě by snížení 
daňové sazby přineslo nastartování ekonomiky, jako se to stalo u restaurací v první vlně 
EET, kdy velmi zafungovalo snížení DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů. 
Vzhledem k faktu, že výroba nábytku je doménou středních a malých firmem, by snížení 
DPH přineslo podporu malému a střednímu podnikání… 
 
2.3. Obdržela AČN zamítavé stanovisko ministryně financí s odůvodněním odkazujícím na 
povinnou harmonizaci DPH v rámci EU. 
 
Prodloužení lhůty na vrácení nadměrného odpočtu DPH  
5.2. vydala Hospodářská komora tiskovou zprávu k dění ve sněmovním rozpočtovém 
výboru: Hospodářská komora je proti prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní 
i proti zavedení digitální daně. 
Podle Hospodářské komory prodloužení lhůty na vrácení nadměrného odpočtu daně z 
přidané hodnoty z 30 na 45 dní, se kterým počítá novela daňového řádu, povede k 
problémům např. stavebních firem nebo exportérů, kteří běžně a zcela podle zákona 
generují vysoké odpočty.  
„Tento krok neodpovídá slibu vlády, že se chce více zaměřit na benefity a zvýhodnění pro 
podnikatele. U velkých firem může prodloužení lhůty pro vrácení DPH znamenat krátkodobý 
výpadek v cashflow až v řádech desítek milionů korun a následné ekonomické problémy,“ 
upozorňuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. 
Hospodářská komora v průběhu celého legislativního procesu usiluje o odstranění této dílčí 
změny z novely daňového řádu.  
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Hospodářská komora má také výhrady ke změnám, které novela přináší v otázce 
příslušenství daně. Návrh totiž zcela maže kompenzaci za chybné postupy státu při 
doměřování a vyměřování daně, za které je ovšem plně odpovědný. Např. finanční správa 
tak bude firmě v případě pochybení hradit pouze úroky z doměřené částky. Podnikatel však v 
případě pochybení musí i nadále kromě úroku platit také penále. To Hospodářská komora 
považuje za neodůvodnitelnou nerovnost mezi povinnostmi státu a daňových subjektů. 
 
K zavedení nové daně z digitálních služeb:  
Hospodářská komora při debatě, kterou organizovala s předsedou vlády Andrejem Babišem 
a čtyřicítkou předních českých exportérů, připomněla, že objem českého exportu do USA 
představuje zhruba 100 mld. korun a pokud by se v případě odvety Donalda Trumpa za 
zavedení daně v podobě omezení dovozů z ČR nepodařilo našim podnikatelům najít 
alternativní odbytiště tuzemské produkce, jejich ztráty by mohly vést k výpadku daňových a 
pojistných příjmů veřejných rozpočtů výrazně převyšujícímu očekávaný výnos daně z 
digitálních služeb. Proto by zákonodárci měli důkladně zvážit, zda se České republice 
podobná iniciativa vůbec vyplatí. 
 
20.2. Social Dialogue – Evropská komise Brusel, nábytkářský průmysl  
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání. Mimo jiné se na schůzi diskutovala tato témata: Flame 
retardants / zpomalovače hoření v pěnách používaných pro čalounění - Status report. 
Digitalizace v nábytkářském průmyslu - informace o probíhajícím projektu, kde je partnerem 
UEA. Proběhly prezentace vzdělávacích a projektů Bolster Up 2, SAWYER, New Skills 
Agenda for Europe. Prezentace k tématu měření dřevního prachu v ovzduší na pracovišti. 
 
20.2. zasedání UEA v Bruselu a téma Evropská minimální mzda. 
Zasedání Sociálního dialogu předcházela samostatná schůze UEA. Hlavním tématem zde 
byla minimální evropská mzda. Director-General Joost Korte v první fázi konzultací se 
sociálními partnery vyzval k zaslání připomínek na návrh evropské minimální mzdy. UEA na 
tuto výzvu reaguje. Odpověď byla odeslána před 25. únorem, tedy před vypršením lhůty pro 
vznesení připomínek. 
Návrh zavedení celoevropské minimální mzdy podle názoru členů UEA přinese: 
1. Poškodí podnikatelské prostředí. Pokud se má naše vyjádření týkat nábytkářského 
průmyslu, tak zcela jednoznačně bude naše odvětví velmi těžce postiženo. A to z řady 
důvodů. Jednak odvětví výroby nábytku nepatří ke mzdové špičce. Zaměstnání a obživu 
ovšem poskytuje v řadě míst se sníženou dopravní obsluhou. Tvrdá konkurence nedovoluje 
vyšší mzdový růst. Naopak kontrakty na dodávky nábytku bývají dlouhodobě pevně 
stanoveny, a to i v případě, že se jedná o zakázkovou výrobu.  
2. Prohloubí sociální nerovnost. (Minimální mzda nejenomže nechrání lidi s nejnižšími 
příjmy, ale naopak této skupině ubližuje.) Hrubě poškodí lidi pracující v nejnižších příjmových 
vrstvách, tak, že jejich pracovní místa budou rušena. 
3. Vyvolá dlouhodobý enormní tlak na růst inflace, což opět nejvíce postihne nejchudší 
části obyvatelstva. Minimální mzda obecně přispívá k růstu inflace a tím k znehodnocení 
vkladů obyvatel. 
4. Evropská minimální mzda prakticky likviduje sociální dialog mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci. Tento dialog je nahrazován jednostranným politickým rozhodnutím. Tyto 
rozhodnutí ovšem nejsou podpořeny potřebným růstem produktivity, což je základní 
ekonomickou podmínkou pro růst mezd. 
5. Stanovování výše minimální mzdy podle výše průměrné mzdy degraduje potřebu 
vzdělání pro výkon odborné práce a s tím spojené dosažení vyšší mzdy.    
6. Minimální mzda není prostředkem, jak bojovat s chudobou. Minimální mzda nemůže 
splnit podmínku, aby ten, kdo pracuje nemohl trpět nedostatkem a chudobou. To bohužel 
není možné.  
7. Minimální mzda navíc platí plošně pro celé území státu. V rámci jednotlivých částí 
země však existují značné mzdové rozdíly. 
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Podle našeho názoru se jedná o nezodpovědný a populistický návrh, jehož důsledky budou 
mít dlouhodobý negativní dopad na ekonomiku celé Evropské unie. Chápeme, že takovýto 
nástroj je pro řadu politiků velmi lákavým nástrojem pro upevnění své moci. Dovolíme si 
upozornit, že rovné podmínky v podnikání jsou nejlepším řešením sociálních propastí. 
Zdůrazňujeme, že zdravý mzdový růst musí být opřen o růst produktivity. 
 
28.2. Malé primárky na Hospodářské komoře 
Proběhly malé primárky začleněných společenstev Profesní unie Průmysl a doprava HK ČR. 
Za AČN volbu provedl tajemník. Byli zvoleni tito zástupci: Petzl Zdeněk, člen představenstva, 
Sdružení automobilového průmyslu. Stanislav Sedláček, člen představenstva, Asociace 
textilního - oděvního - kožedělného průmyslu. Alexander Šafařík-Pštrosz, člen 
představenstva, Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací. Nebyl zvolen 
zástupce Asociace obranného průmyslu. 
 
27.2. tajemník AČN jednal na MPO s ředitelem odpovědným za program Česká kvalita 
Tajemník AČN se sešel s ředitelem odboru podnikatelského prostředí a obchodního 
podnikání – Ing. Pavlem Vinklerem, Ph.D. Dle slov pana ředitele MPO počítá se zlepšením 
podpory značky. Je pravděpodobné, že značka Česká kvalita změní své grafické logo. Do 
marketingu značky by opět měly začít proudit finanční prostředky v řádu stovek tisíc korun.  
 
26.2. Slavnostní zahájení veletrhu MOBITEX 
Tajemník AČN se zúčastnil slavnostního zahájení veletrhu MOBITEX. V krátkém projevu 
vyzdvihnul význam moderních technologií a digitalizace průmyslu pro kvalitní a spolehlivou 
výrobu nábytku.  
Hlavním tématem doprovodného programu byl výběr kvalitního a zdravotně nezávadného 
nábytku. Veletrh byl zaměřen na výběr kvalitního nábytku od českých nábytkářů, zařízení 
malometrážních bytů nebo světlu z pohledu designového prvku interiéru. 
 
Pátý povinný týden dovolené? Jsme proti! 
5.2. reagovala Hospodářská komora na návrh pěti týdnů povinné dovolené. „Irena Bartoňová 
Pálková: Povinným pátým týdnem dovolené podrazíte nohy malým a s. tředním podnikům. Ti 
ale tvoří páteř naší ekonomiky“. 
Viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková poslancům ve sněmovním 
hospodářském výboru zdůraznila dopady na podniky, pokud stát přikáže zaměstnavatelům 
povinně vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy za dovolenou o další týden navíc. 
„Čtyři týdny dovolené platí svým zaměstnancům v drtivé většině živnostníci a malé podniky. 
Když zavedete povinně pátý týden placeného volna, podrazíte nohy malým 
zaměstnavatelům. Uvědomte si ale, že právě malé a střední podniky tvoří páteř naší 
ekonomiky,“ poznamenala na výboru Bartoňová Pálková.  
Hospodářská komora už dříve apelovala na zákonodárce, aby důkladněji vyhodnocovali 
dopady legislativních změn na tuto nejpočetnější skupinu zaměstnavatelů. Komunistický 
návrh změny zákoníku práce ale v důvodové zprávě nepravdivě tvrdí, že povinný pátý týden 
dovolené nebude mít výrazné dopady na podnikatelské prostředí. 
Změna by se přitom dotkla i velkých zaměstnavatelů. „Je iluzí, že velké firmy 5. týden 
dovolené zvládnou, protože ho v mnoha případech již nyní dobrovolně poskytují. Uzákonění 
pátého týdne placeného volna totiž u této skupiny zaměstnavatelů nepochybně vyvolá tlak 
na poskytování šestého nebo dokonce sedmého týdne placeného volna,“ podotkla 
viceprezidenta Komory.  
Nejde přitom jen o náklady firem, které Hospodářská komora vyčíslila na 35 mld. korun 
ročně. Komunisté, odboráři a ministryně práce a sociálních věcí chtějí novelou smazat 
údajnou nerovnost zaměstnanců v nároku na délku placené dovolené mezi zaměstnanci 
státní správy a soukromého sektoru. Před těmito rovnostářskými tlaky Hospodářská komora 
varovala. Na 280 tisíc zaměstnavatelů v privátní sféře potřebuje 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 
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days, studijní volno, podpora stravování nebo právě dovolená nad rámec zákona. Pokud stát 
z těchto benefitů udělá nároky všech zaměstnanců, logicky omezí soutěž zaměstnavatelů na 
trhu práce. Také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý v souvislosti se záměrem 
zavést povinný pátý týden dovolené v říjnu loňského roku adresoval předsedovi vlády Andreji 
Babišovi dopis, v němž jej požádal o ujištění, že jeho vláda a hnutí ANO návrh KSČM 
nepodpoří. V odpovědi premiér uvedl, že k uzákonění pátého týdne dovolené je nezbytná 
dohoda mezi zaměstnavateli a odbory s tím, že podle jeho názoru si pátý týden placeného 
volna mají vyjednat sami odboráři se zaměstnavateli. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za únor 2020 využily tyto společnosti: 
V e-letteru naleznete: 
TON MÁ GOOD DESIGN!  
ALFA 3 NOVÝM ČLENEM AČN  
DENISA - NOVINKA OD SPOLEČNOSTI FAGUS NÁBYTEK   
JN INTERIER – DALŠÍ VÝZNAMNÁ INVESTICE  
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA – DVÍŘKA Z PŘÍRODNÍ DÝHY 
MOBITEX PŘINESL MLADÝ DESIGN  
FOR INTERIER - 26.3. PROBĚHNE VYHLÁŠENÍ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2020   
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


