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1.7. zaslána žádost o snížení DPH na Ministerstvo financí 
AČN odeslala žádost na snížení DPH zahrnující kuchyně a vestavěný nábytek k rukám 
paní ministryně: 
Vážená paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
dovolte nám prosím požádat o zvážení snížení sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na 
veškeré stavební montáže z 15% na 10%. Vzhledem k tomu, aby nedocházelo k narušení 
povinné harmonizace DPH v rámci EU v souladu s unijními právními předpisy a nebyla 
narušována daňová neutralita ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie by 
snížená sazba DPH podle našeho návrhu měla mít co nejširší platnost. Tím by se zabránilo 
složitým výjimkám ve výběru DPH.   
V naší žádosti samozřejmě uvažujeme, že by se snížení sazby DPH vztahovalo i na 
kuchyňský a vestavný nábytek včetně montáže z 15% na 10% DPH. (Na nábytek bez 
montáže je účtována sazba 21% DPH). 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 v případě starém několik málo měsíců, kdy u některých služeb a zboží, 
například vodného a stočného, audioknih, ale i točeného piva, které se přesunuly do nejnižší, 
desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Jsme názoru, že již nyní lze pozorovat 
pozitivní dopady těchto opatření. 
Naši žádost přinášíme i v kontextu informací z médií, konkrétně včerejší zpráva deníku 
PRÁVO: „Německo sníží daň z přidané hodnoty. Německo od středy na půl roku sníží DPH, 
aby podpořilo ekonomický růst po pandemii koronaviru, rozhodl spolkový parlament. 
Základní sazba daně klesne z 19 % na 16 %, snížená pak ze 7 % na 5 %“. (Zdroj: 30.6.2020 
Právo). 
Závěrem nám dovolte vyjádřit podporu ve vyjádření, že neuvažujete o snížení DPH na 
potraviny. „DPH na potraviny, které prosazuje Svaz obchodu a cestovního ruchu se snižovat 
nebude. Podle šéfky státní kasy by uspořené desítky miliard korun zůstaly ve vyšších 
maržích obchodních řetězců a potraviny by tak lidem nezlevnily“.  (Zdroj: Mf DNES 
29.6.2020) S tímto názorem souhlasíme. Nicméně v případě služeb a montáží na stavbách 
nebo montáží nábytku se jedná o živnostníky, případně menší, maximálně středně velké 
firmy. Tam by ušetřené finance rozhodně v maržích podnikatelů neskončily. Byl by to 
jednoznačně pozitivní stimul pro zákazníky i celou naši ekonomiku. Zlevněním nového 
kuchyňského a vestavného nábytku včetně montáže by se výrazně zlepšila životní úroveň 
statisícům českých občanů.  
Pokud bude potřeba podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme připraveni s vámi úzce 
spolupracovat. 
 
21.7. členům AČN zaslána tisková zpráva HK 
Dopady zrušení karenční doby: Zaměstnavatelé za 12 měsíců zaplatili za první 3 dny 
nemoci svých zaměstnanců 4,9 mld. Kč. Tyto peníze mohly jít do mezd… 
Hospodářská komora na základě zveřejněných dat MPSV provedla analýzu, z níž vyplývá, 
že zaměstnavatelé kvůli zrušení karenční doby v loňském roce dodnes dodatečně zaplatili 
zaměstnancům jako náhradu mzdy za krátkodobou nemoc 4,9 mld. Kč. A to jen na první 3 
dny nemoci, přičemž zaměstnavatelé hradí na pracovišti nepřítomným zaměstnancům 
prvních 14 dní nemoci. Průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti je přitom výrazně 
vyšší. Naplnily se tak obavy Hospodářské komory, která loni odhadovala, že po zrušení 
třídenní karenční doby vzrostou zaměstnavatelům mzdové náklady jen v důsledku zvýšení 
náhrad za pracovní neschopnost o 5 miliard korun ročně. 
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5.8. AČN informoval své členy, že veletrh WOODTEC letos nebude. 
Šestnáctý ročník veletrhu WOODTEC, který se měl uskutečnit od 21. do 23. října 2020 na 
brněnském výstavišti, se v letošním roce konat nebude. Na zrušení veletrhu se dohodly 
Veletrhy Brno, a.s. a Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení. Hlavním 
důvodem zrušení veletrhu WOODTEC a jeho přesunu do dalšího roku je přetrvávající 
nejistota ve vývoji pandemie COVID-19 a související vládní opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR, která neumožňují realizovat veletrh s denní návštěvností 3–5 tisíc osob 
denně. 
„Veletrh WOODTEC je další veletržní obětí koronaviru. Současná situace a opatření konání 
hromadných akcí včetně veletrhů bohužel neumožňují realizovat veletrh jako WOODTEC v 
plném rozsahu a odpovídající kvalitě. Prostor veletrhu nelze rozdělit do předepsaných sekcí 
bez možnosti prolínání návštěvníků a vystavovatelů. Jsme ve stálé nejistotě a nikdo nemůže 
garantovat, že se veletrh nezruší těsně před, či během jeho konání. Nemůžeme riskovat 
naše investice do projektu, stejně jako investice na přípravu na straně vystavovatelů. Nelze 
podcenit ani reputační riziko Veletrhů Brno,“ uvedl ke zrušení generální ředitel Jiří Kuliš. 
Z jednání s profesními asociacemi a vystavovateli vyplývá, že veletrh WOODTEC považují 
za důležitý marketingový nástroj a rozhodně stojí o jeho další pokračování. Také průzkum 
mezi registrovanými návštěvníky veletrhu potvrdil zájem o návštěvu veletrhu a připravenost 
investovat do nového strojního zařízení. 
„Dle našeho názoru aktuální podmínky pro organizátory hromadných akcí znemožňují 
realizaci veletrhu WOODTEC a mají zásadní dopad na úspěšnost akce a efektivní prezentaci 
našich firem, měřenou počtem odborných návštěvníků veletrhu. O konání veletrhu však mají 
členové našeho svazu dále zájem, a proto žádáme o přesun veletrhu na podzim příštího 
roku, a to již bez ohledu na konání či nekonání zahraničních akcí jako Ligna či Xylexpo,“ 
podotýká Radek Talafous, ředitel Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a 
zařízení. 
Vzhledem k nabourání mezinárodních veletržních kalendářů z důvodu epidemie a přesunu 
termínů nyní uvažují organizátoři společně s oborovými svazy o konání mezinárodního 
veletrhu technologií pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC v říjnu 2021 a 
dále opět ve dvouletém cyklu. 
 
13.8. zaslána členům AČN odpověď ministryně financí Schillerové ve věci snížení 
DPH. 
Zaslali jsme dopis ministryně financí Schillerové. Odpověď na žádost AČN snížit DPH z 15% 
na 10% u montáží vč. kuchyňského a vestavného nábytku. Naše žádost je prý na hraně 
evropské legislativy, ale bylo by to možné. V dopise je příklad zvláštního rozhodnutí 
Evropského soudního dvora. Argumentace přístrojové skříně, která lze z budovy 
odmontovat... 
Dodat lze, že pokud by se chtělo, tak by to šlo. Jen je potřeba naši žádost opakovat… 
 
13.8. členům AČN zaslán zápis z jednání představenstva i pozvánka na valnou 
hromadu AČN 
Představenstvo se zabývalo těmito tématy: Hodnocení činnosti AČN v době koronavirové 
krize. Příprava valné hromady. Jak předávat informace o nábytkářském průmyslu politické 
reprezentaci? Vládě, členům horní a dolní komory parlamentu ČR? Politickým stranám. Je 
toto potřeba? Diskuse. Projekt školení ve firmách členů AČN. NÁBYTEK ROKU 2020 – 
předání ocenění + NÁBYTEK ROKU 2021 statut, schválení. INVESTICE ROKU 2020. 
Vyúčtování roku 2019, závěrka. Rozpočet AČN v letošním roce. Galerie fotografií nábytku na 
www.nabytek-jistota.cz . Celý podrobný zápis byl zaslán pouze členům AČN. 
 
17.8. Tajemník poskytnul odpověď redaktorovi MF Dnes k otevření dalších poboček 
XXXLutz 
E15 dne 28.1.2020: E-shop Bonami utržil o třetinu více. Internetový obchod s bytovými 
doplňky a nábytkem Bonami loni utržil 1,4 mld. Kč, což představuje třetinový meziroční 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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nárůst. Společnost dosáhla zisku 10 mil. Kč. Bonami pro letošní rok plánuje investice do 
nových prodejen, v menších obcích by pak mohly vzniknout partnerské výdejny.  
Tržby velkých maloobchodních řetězců v létech 2018 a 2019: 
1.           IKEA - Tržby nábytkářské společnosti IKEA v Česku stouply ve finančním roce 
2017/2018 o 3,5 procenta na deset miliard korun. 
2.           Jysk - vzrostly tržby o 13 procent na 3,3 miliardy korun, účetní období končící 
srpnem 2018 
3.           XXXLutz a Möbelix zvýšily ve finančním roce 2017/2018 v Česku tržby o zhruba tři 
čtvrtě miliardy na 2,9 miliardy korun. 
4.           Kika v ČR vzrostly ve finančním roce končícím loňským zářím tržby za prodej zboží 
o 11,8 procenta na 1,85 miliardy korun.  
5.           Asko - vzrostly tržby o 2,6 procenta na 1,7 miliardy korun, v roce 2018 
6.           Obchodům s nábytkem Sconto v roce 2017 vzrostly v Česku tržby o osm procent na 
2,13 miliardy korun 
V číslech těchto řetězců jsou restaurace a zboží, které není nábytek. Nábytek může tvořit 
cca 1/3 tohoto obratu. Trh nábytku v ČR v roce 2019 byl 39,85 mld. Kč. Pokud by šest 
největších řetězců mělo obrat 22 mld Kč, nábytku z toho může být cca 7,3 mld. Jako AČN 
odhadujeme, že ty řetězce mohly prodat v loňském roce nábytku za 8 až 10 miliard. Tedy by 
ta největší šestka řetězců mohla mít čtvrtinový podíl na celkovém trhu s nábytkem. 
 
19.8. posláno členům AČN: Tisková zpráva Hospodářské komory České republiky. Ta 
doporučuje zaměstnavatelům, aby rozdílné životní náklady zaměstnanců promítali 
mimo mzdu, např. ve formě příspěvku na bydlení. 
Praha, 18. srpna 2020 – Hospodářská komora České republiky na základě analýzy 
rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu nerovnosti odměňování zaměstnanců České pošty v 
regionech doporučuje zaměstnavatelům, kteří působí na území celé ČR a mají mezi 
jednotlivými regiony mzdové disproporce na stejných pracovních pozicích, aby pečlivě 
prověřili, zda pro takové rozdíly existují objektivní důvody, které umožňuje regulace 
stanovená zákoníkem práce. Zároveň zdůrazňuje, že diferenciace mezd je tržní realitou, 
proto by úřady měly upřesnit pojmy v zákonech, kterými se zaměstnavatelé musí řídit. 
Zaměstnavatelům také doporučila, aby dvakrát bedlivě posoudili, zda předpokládaná 
odlišnost tkví jen v tom, že k výkonu práce dochází v různých regionech ČR. 
Hospodářská komora přitom upozorňuje, že Nejvyšší soud v podstatě posuzoval pouze 
jednu otázku – zda zákoník práce umožňuje zaměstnavateli s celostátní působností 
promítnout do jeho systému mzdového odměňování skutečnost různých hladin životních 
nákladů v různých regionech, tedy zda fakticky může zohlednit reálnou hodnotu mzdy.  
Hospodářská komora sděluje, že pokud jde o střet reálné a nominální mzdy, jednoduchá 
formální aplikace zákoníku práce při odměňování zaměstnanců není vhodným nástrojem, 
jehož prostřednictvím by se primárně měly vyrovnávat rozdílné hladiny životních nákladů v 
různých regionech. Navíc by vznikaly další nerovnosti, třeba u dojíždějících zaměstnanců, 
kteří pracují v bohatém regionu, ale žijí v chudém. „Pokud má zaměstnavatel zájem 
zohledňovat u svých zaměstnanců životní náklady, jimž jsou tito zaměstnanci vystaveni, měl 
by využívat jiné nástroje realizované mimo vlastní mzdu, jak kompenzovat zvýšené životní 
náklady v určitých regionech, aniž by docházelo k neodůvodněným diferenciacím ve mzdách 
– třeba ve formě příspěvku na bydlení,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý.   
„Pokud zaměstnavatel vyplácí mzdy zaměstnancům takovým způsobem, že by se při 
zběžném pohledu mohlo jevit, že porušuje ustanovení zákoníku práce, měl by mít 
připravenou důkladnou argumentaci, jejímž prostřednictvím bude schopen svůj postup 
obhájit,“ dodal viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu Tomáš Prouza. To je klíčové zejména pro případ jakéhokoliv sporu, neboť soud je ve 
svém rozhodování omezen argumentací stran a k aspektům nacházejícím se za rámcem 
argumentace stran se nemůže vyjádřit. 
„Zároveň zaměstnavatele upozorňujeme, že rozsudek v žádném případě netvrdí, že by 
všichni zaměstnanci měli pobírat stejnou mzdu a že by firmy při odměňování neměly právo 
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zohledňovat výkonnost zaměstnanců, jejich spolehlivost a další kritéria,“ dodává, přičemž 
právě obchodní řetězce nebo sítě hotelů jsou příkladem zaměstnavatelů, kteří působí v 
různých regionech. 
Ačkoliv Hospodářská komora ustanovení zákoníku práce, které stanoví, že za stejnou práci 
přísluší stejná odměna, nezpochybňuje, na druhou stranu zdůrazňuje, že regionální 
diferenciace mezd je v tržním prostředí realitou. Česko by v reakci na předmětný rozsudek 
nemělo křečovitě směřovat k praxi „rovnosti žaludků“.  
Od úřadů by pro zaměstnavatele uvítala výkladové stanovisko, které lépe popíše obsah 
pojmu „stejná práce“ a vysvětlí jeho význam. Hospodářská komora je připravena 
konstruktivně vstoupit i do případné legislativní diskuse, která by mohla vyústit v budoucí 
zákonné upřesnění tohoto pojmu. Po novelizaci by zákoník práce při definici stejnosti 
(srovnatelnosti) odměny mohl pracovat s ekonomickými kategoriemi vedoucími k reálné 
mzdě či reálné kupní síle zaměstnance pobírajícího mzdu na daném místě. Nakonec 
takovou cestu naznačil i sám Nejvyšší soud. 
Inspiraci k případnému novému zákonnému vymezení srovnatelnosti odměny za vykonanou 
práci pro téhož zaměstnavatele by proto ČR měla hledat i v úpravách starších členských 
státech EU. 
„Fakticky totiž není žádná práce stejná. Uvedu hypotetický příklad: pokud budou mít stejnou 
pracovní pozici například ve stěhovací firmě zaměstnanec-vzpěrač (výška 190 cm a váha 
120 kg) a nějaký drobný zaměstnanec (165 cm a 65 kg), neměl by mít vzpěrač nižší mzdu, 
protože se v práci míň nadře než drobný zaměstnanec, respektive neměl by mít drobný 
zaměstnanec mzdu vyšší, protože musí vynakládat větší úsilí na srovnatelný pracovní výkon, 
pokud se budou zohledňovat všechny faktory související s výkonem práce?“ poukazuje na 
problematičnost pojmu v zákoníku práce právní expert Hospodářské komory Stanislav 
Sádovský záměrně provokujícím dotazem. 
Hospodářská komora přitom také dlouhodobě upozorňuje, že nadstandardní vliv 
odborářských lobbistů na resort ministerstva práce paralyzuje snahy zaměstnavatelů a 
odborníků zpružnit český pracovní trh. Místo toho jsou zaměstnavatelé zatěžováni dalšími 
regulacemi, administrativními povinnostmi a náklady, odborná stanoviska jsou potlačována 
demagogickými vysvětleními vládou učiněných kroků.  
Příkladem je loňské zrušení karenční doby, kdy se zaměstnavatel po dobu 14 dní stane 
státem vynucenou pojišťovnou, zvyšování osmi sazeb zaručených mezd, aniž by se 
zohledňovala produktivita práce, přičemž tzv. zaručené mzdy jsou českým unikátem, 
nadměrně zatěžující povinnosti zaměstnavatelů zejména pak při exekucích zaměstnanců, 
kvůli kterým musí podniky zaměstnávat další pracovní síly na účtárnách, nebo snahy o 
sešněrování práce z domova, kdy by zaměstnavatelé měli mít povinnost kupř. kontrolovat 
doma u zaměstnanců, zda pracovníci nemají třeba kluzkou podlahu, na které by si mohli 
způsobit pracovní úraz.  
Hospodářská komora před každou novelizací zákoníku práce prosazovala vlastní návrhy na 
zpružnění pracovního trhu, které vycházely z podnětů jejích členů a odborníků na pracovní 
právo. Prosazuje mimo jiné  

 zavést výpovědi bez udání důvodu (právo vypovědět pracovní poměr bez udání 
důvodu má dnes jen zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel),  

 zrušit osm sazeb minimálních mezd (zaručené mzdy),  
 nastavit pravidla pro předvídatelnost růstu minimální mzdy,  
 snížit odvodovou zátěž zaměstnavatelů,  
 zvýšit účast zaměstnanců na pojistném systému (zejména nemocenské pojištění, 

zaměstnanci dnes hradí jen zdravotní pojištění),  
 zvýšit nemocenskou u dlouhodobé pracovní neschopnosti,  
 zrušit či aspoň snížit povinnosti zaměstnavatelů u exekucí zaměstnanců  
 nebo zjednodušit a zlevnit stávající ukončování krátkodobých pracovních poměrů a 

naopak zajistit vyšší kompenzaci při propouštění dlouhodobě zaměstnaných pracovníků. " 
 
24.8. zaslána členům AČN tisková zpráva. 
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Hospodářská komora ministerstvu práce: Nedává logiku odvozovat zvyšování osmi 
sazeb minimálních mezd od mzdy průměrné, na kterou většina zaměstnanců 
nedosáhne. 
Automatický indexační mechanismus na zvyšování minimální mzdy má mít logické základy a 
stát by měl být schopen je veřejnosti vysvětlit. Jestliže ministryně práce a sociálních věcí 
Jana Maláčová znovu předkládá návrh na valorizaci minimální mzdy v soukromém sektoru 
tak, že se bude vypočítávat jako půlka průměrné mzdy za předloňský rok, měla by vysvětlit, 
proč zrovna přesně 50 % a proč zvyšování mezd nebude zohledňovat ekonomickou 
prognózu na následující rok. 
„Automatický indexační mechanismus má vycházet z prognózy ministerstva financí, na 
základě které se mimo jiné sestavuje státní rozpočet. Pokud stát při zvyšování nejnižší 
zaručené mzdy nebude brát v potaz budoucí vývoj českého hospodářství a bude pracovat 
výhradně se zpětnými ukazateli, minimální mzda poroste i v ekonomické recesi. Indexace 
má přitom být postavena na mediánovém příjmu místo na průměrné mzdě. Medián přece 
lépe vypovídá o skutečné úrovni mezd v ČR,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý s tím, že Hospodářská komora dlouhodobě usiluje o odpolitizování 
minimální mzdy a nastavení systematického a transparentního řešení jejích změn, a to ve 
vztahu k reálnému výkonu národní ekonomiky a s ohledem na budoucí vývoj hospodářství. 
„Odtržení od reality je zřejmé i z toho, že další navrhovaná zákonná pravidla pro nastavení 
minimální mzdy jsou zkonstruována tak, že ani v krizových situacích, kdy mzdy v celé 
ekonomice poklesnou nebo výrazně poklesne HDP, nesmí být minimální mzda snížena,“ 
dodává Dlouhý.  
Zároveň připomíná, že se ministryně práce a sociálních věcí už před dvěma lety snažila 
neúspěšně zavést mechanismus, podle něhož by se stanovila úroveň minimální mzdy od 1. 
ledna následujícího roku ve výši hrubé průměrné mzdy předchozího roku a koeficientu 0,44. 
Koeficient 0,44 tehdy MPSV zvolilo, aby podíl minimální a průměrné mzdy v daném 
kalendářním roce činil cca 40 %. „Otázkou tedy je, zda je to jen obava z větší inflace, co stojí 
za změnou názoru paní ministryně, protože nyní navržený koeficient 0,5 velmi připomíná 
odborářský požadavek, aby minimální mzda směřovala k polovině průměrné mzdy,“ 
poznamenává prezident Hospodářské komory.  
Na nadstandardní vliv odborářských lobbistů na resort ministerstva práce, který paralyzuje 
snahy zaměstnavatelů a odborníků zpružnit český pracovní trh, Hospodářská komora 
upozorňuje dlouhodobě. Zaměstnavatelé jsou kvůli tomu zatěžováni dalšími regulacemi, 
administrativními povinnostmi a náklady, odborná stanoviska jsou potlačována 
demagogickými vysvětleními. A ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí má povinnost 
vyvažovat zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců, v posledních letech jednostranně 
postupuje proti zaměstnavatelům a v zájmu odborářské lobby.  
Hospodářská komora už v minulém roce požádala ministryni práce a sociálních věcí, aby 
zrušila osm stupňů minimální mzdy, označované jako zaručené mzdy, a ponechala jen jednu 
minimální mzdu jako nejnižší ze zaručených mezd. A to s tím, že pokud veřejný sektor 
potřebuje při odměňování používat zaručené platy, nic nebrání tomu, aby se pro 
zaměstnance v soukromém sektoru sedm dalších nejnižších úrovní zaručené mzdy zrušilo. 
Institut zaručené mzdy navázaný na minimální mzdu je totiž pro mnohé podnikatele 
palčivější než minimální mzda, protože se dotýká výrazně větší skupiny zaměstnanců. 
Minimální mzda v osmé skupině je přitom pro rok 2020 státem stanovená na 29 200 Kč 
měsíčně. Zrušení zaručených mezd – úplné, anebo alespoň v podnikatelské sféře – ale 
ministryně odmítla. 
 
19.8. členům AČN zaslána nabídka prodeje POSPÍCHAL ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK a.s.  
Výrobní areál společnosti POSPÍCHAL ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK a.s. v obci Hladov je na 
prodej. Důvodem prodeje je úpadek společnosti a prohlášený konkurs. 
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26.8. členům AČN zaslána pozvánka na seminář „Rekonstrukce Libanonu“. 
Kulatý stůl k rekonstrukci Libanonu a s ní souvisejícími příležitostmi pro české firmy. Mezi 
vystupujícími byli potvrzeni zástupci MPO a MZV. Akce se koná 3. září od 13:00 v sídle 
Svazu průmyslu a dopravy na Praze 9. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za srpen 2020 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
U PILOUSE – SERIÓZNOST A DŮVĚRA! 
EDGE NOVINKA OD RIM CZ 
TON - HISTORICKÝ OHÝBANÝ NÁBYTEK NA BYSTŘICKÉM ZÁMKU 
KUCHYNĚ NaO OD VEGA FURNITURE 
NOVÁ KOLEKCE POSTELOVÝCH ROŠTŮ AHORN CZ 
COWORKINGOVÁ CENTRA OD ARBYD CZ 
KRONOSPAN PŘEDSTAVÍ TRENDY 20/21 NA ZÁŘIJOVÉM SEMÍNÁŘI 
DVÍŘKA GRENA DD V NOVÝCH PROSTORECH 
HYBRIDNÍ MATRACE LB THERAPY Latex® OD LB BOHEMIA 
NOVÁ TECHNOLOGIE V JN INTERIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/ 

 
 

 

 
 

https://drevmag.com/cs/casopis-drevarsky-magazin/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


