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8.1. aktuální info z HK členům AČN  
Tajemník se zúčastnil pravidelné on line schůze s vedením Hospodářské komory. 
Prezident HK Dlouhý: situace v 5 stupni neumožňuje zvýšit tlak na uvolnění. Jiná věc je 
ovšem tlak na kompenzace. Zde bude HK tvrdě hájit potřebu kompenzací. Dle modelářů, 
epidemie u nás stále nedosáhla vrcholu. Vrcholu by měla dosáhnout za 7 až 10 dní. Lze 
očekávat, že celý leden budeme ve stupni 5. Stupeň 4 by mohl nastat v únoru. To by 
znamenalo otevření obchodů v režimu jako před Vánoci. 
Ivo Hlaváč: očkování u nás bude mít 2 fáze a 3 vlny. Objevují se informace, že velké 
korporace by chtěly za své finanční prostředky nakoupit vakcíny a očkovat své zaměstnance. 
Věřme, že k tomu nedojde. Nicméně, na trhu žádné přebytky vakcín nejsou. 
Dále bylo konstatováno, že kvůli home officům přestala fungovat státní správa (nebo je 
výkon podstatně omezen). Velké množství úředníků bere home office jako placenou 
dovolenou.   
Ohledně AG testů: každý pojištěnec má nárok na jeden test za 5 dnů. Pokud je testování 
prováděno ve firmě a testování platí firma, výsledky se nedávají do statistik. A to ani pozitivní 
ani negativní výsledky. 
Informace ohledně hotelů: velké hotelové řetězce v celosvětovém měřítku zvažují omezení 
svých aktivit. Zvažují, že některé země opustí. A to se týká i ČR. 
Závěrem: Je nutné, aby vláda řekla, zda budou uvolněny finanční prostředky na kompenzace 
v roce 2021. Pokud nebudou, musí se podnikatelé podle toho zařídit. S ministrem průmyslu a 
vicepremiérem jsou velmi složitá jednání. Jsou časté odpovědi stylu, že on podporuje 
kompenzace, ale ministerstvo financí na to nechce finance uvolnit. Členové jedné vlády musí 
hovořit jedním jazykem a ne se vymlouvat jeden na druhého. 
 
12.1. TZ HK poslána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA HK: Nová analýza: Stát vyplatil podnikatelům 110 mld. korun, méně než 
předpokládal. 
Z analýzy dat o pokladním plnění státního rozpočtu za rok 2020, kterou provedla 
Hospodářská komora, vyplývá, že kompenzace podnikatelům v souvislosti s vládními kroky 
proti koronaviru v loňském roce činily 110 mld. Kč. Stát přitom již v květnu loňského roku 
avizoval, že dohromady podnikatele a zaměstnance podpoří sumou 1,2 bilionu korun. Z toho 
skoro 90 mld. korun měla být přímá podpora a téměř 145 mld. Kč podpora formou daňových 
úlev a odkladů plateb. Z analýzy tak vyplývá, že pomoc státu určená pro podnikatele a 
zaměstnance soukromého sektoru je o zhruba 40 % nižší, než byla vládou deklarována na 
jaře loňského roku.  
Hospodářská komora zároveň připomněla, že fakticky vyplacená podpora činila 23 mld. Kč, 
úlevy snižující příjmovou stranu státního rozpočtu tvořily částku 87 mld. Kč. Část těchto 
úspor je ale jen pouhým odkladem plateb, které mnozí podnikatelé budou muset stejně 
uhradit. Celková podpora vlády podnikatelům v částce 110 mld. korun se na loňském 
schodku státního rozpočtu v částce 367,4 mld. korun tak podílela z 30 %.   
Zaměstnancům bylo v souvislosti s vládními kroky vloni z veřejných rozpočtů vyplaceno 
celkem 27,6 mld. Kč. 
Co se týká záručních programů COVID, podnikatelé do poloviny prosince efektivně načerpali 
prostředky jen v hodnotě 40 mld. Kč, což je zhruba 5 % vládou plánované záruční kapacity.  
Výsledky analýzy dnes představí prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý na jednání 
Národní ekonomické rady vlády.  
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13.1. info HK předáno členům AČN 
TISKOVÁ ZPRÁVA: Hospodářská komora usnadňuje podnikatelům administrativu při 
obchodu s Velkou Británií. Začala také vydávat celní doklady a obchodní dokumenty do 
Velké Británie 
Praha, 13. ledna 2021 – Hospodářská komora začala v lednu vydávat dokumenty pro 
mezinárodní obchod s Velkou Británií a celní dokumenty pro dočasný vývoz a dovoz zboží. 
Největší zájem podnikatelů je o karnety ATA, které jim uspoří náklady a čas nutný pro celní 
odbavení ve Velké Británii. Výhodou je i to, že při dočasném vývozu a dovozu pod karnetem 
ATA není nutné skládat v zemi dočasného dovozu celní jistotu.  
„V klientském centru Hospodářské komory v pražském Florentinu jsme první letošní karnet 
ATA do Velké Británie vystavili na kamerovou techniku. Například Hospodářská komora v 
Ústí nad Labem v těchto dnech vystavila dva karnety ATA na nářadí pro montáž průmyslové 
linky,“ uvedl ředitel Odboru usnadňování obchodu Hospodářské komory Tomáš Zelený. 
Karnety ATA jsou souborem celních propustek, které umožňují dočasně vyvézt zboží, aniž 
by se musela platit cla a daně. Kryjí dočasný dovoz nebo vývoz výstavního a veletržního 
materiálu, obchodních vzorků či profesionálního materiálu pro výkon povolání. Jde např. o 
zařízení pro televizní vysílání a filmovou produkci, měřicí, kontrolní nebo zkušební přístroje, 
nářadí pro montáže nebo pro sportovní vybavení.  
Karnet ATA nelze použít na zboží vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a 
zboží k prodeji. Cena vystavení karnetu se určuje podle hodnoty zboží od 5 tis. Kč v případě 
zboží v hodnotě 1 až 150 tis. Kč až do 27 tis. Kč u zboží v hodnotě až 8 mil. Kč.  
Hospodářská komora kromě karnetů ATA začala do Velké Británie vydávat také první 
certifikáty o původu zboží. Službu využívají podnikatelé, kteří potřebují prokázat skutečnosti 
potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění či preference. V této souvislosti 
Komora rovněž potvrzuje obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, 
obchodní smlouvy a další dokumenty při uskutečňování zahraničního obchodu. 
V rámci své zákonné působnosti vystavuje také osvědčení o skutečnostech důležitých v 
právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě. Tato osvědčení mají povahu 
veřejných listin a jsou opatřena kulatým úředním razítkem Hospodářské komory České 
republiky. Podnikatelé nejčastěji žádají o vystavení osvědčení o zápisu společnosti v 
obchodním rejstříku, členství v Hospodářské komoře České republiky, kdo je oprávněn za 
společnost jednat, o předmětu její činnosti, že není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zda 
dosahuje určitého obratu či zisku nebo zda má povolení vyvážet určité zboží.  
V posledním roce také výrazně stoupl zájem podnikatelů o vystavení osvědčení o zásahu 
vyšší moci na majetku společnosti – například když firma nemohla splnit své smluvní 
závazky kvůli okolnostem, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani je odvrátit. Příkladem jsou 
živelné události, stávky nebo pandemie covid-19.  
Hospodářská komora už v loni avizovala, že i po podepsané dohodě mezi EU a Velkou 
Británií dojde ke změnám v oblasti cel, daní, označování výrobků nebo uznávaní odborných 
kvalifikací. Proto své členy intenzivně připravovala na nová pravidla obchodování s Velkou 
Británií od 1. ledna 2021. Ve spolupráci s Generální ředitelstvím cel a Úřadem pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se zaměřila se hlavně na malé a 
střední firmy, které nemají zdroje a dostatečný přístup k informacím tohoto typu. Směrem k 
této skupině vedla informační kampaň a uspořádala pro ně několik seminářů i přes internet.  
Hospodářská komora v posledních dnech zaznamenává zvýšenou poptávku po praktických 
podnikatelských informacích k vzájemnému obchodování v roce 2021. Problematika brexitu 
byla totiž zastíněna problémy souvisejícími se současnými krizovými opatřeními. Informace k 
obchodování s Velkou Británií Hospodářská komora zveřejnila zde.  
 
15.1. inormace ze schůzky HK  
Tajemník se zúčastnil pravidelné porady v rámci Hospodářské komory. 
Tomáš Prouza, prezident SOCR informoval o přípravách rozvolnění. Otevření papírnictví a 
obchodů s oděvy. Nábytek ve výčtu nebyl – pozn. tajemníka AČN.  
Ivo Hlaváč: premiér přizval další odborníky na modelování budoucího vývoje. Tato skupina 
vše přepočítává jinak a přísněji. Navrhuje tvrdé lock downy včetně zavření průmyslu. 
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Navrhují masivně testovat a to výhradně PCR testy (miliardové náklady). Zpochybňují 
účinnost očkování. Většina této skupiny je z ciziny bez znalostí českých reálií. Řada z nich 
má profesorské tituly neznámého původu. Jejich odbornost je značným otazníkem. Jejich 
názory ovšem můžou mediálně silně rezonovat. Podle vyjádření prof. Duška se jedná o 
společensky extrémně nebezpečnou záležitost. 
Prof. Dušek: v blízké době asi šíření rychle zpomalí. Nyní vrostl počet starších pacientů v 
nemocnicích po Vánocích… (AČN: Je potřeba začít připravovat rozvolnění a otevření 
obchodů a showroomů s nábytkem, abychom nezůstali pozadu). 
 
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA SPOČÍTALA PODPORU PODNIKATELŮM: 
Ministerstvo financí tvrdí, že na podporu šlo 283 mld. Kč 
HK ovšem spočítala, že na podporu šlo 130 mld. Kč. A z této částky šlo 27 mld. 
zaměstnancům. A to ještě tato částka obsahuje kapitálové posílení firmy Frisco v souvislosti 
s OKD nebo zvýšení důchodů. 
MF s propočtem HK nesouhlasí… 
 
AČN 15.1. odeslala dopis ministru Blatnému. Je nutné prosadit, aby otevření obchodů 
s nábytkem bylo v první vlně rozvolnění. 
Vážený pane ministře, 
dovolte nám prosím Vám reagovat na zprávu z médií, konkrétně z Lidových novin: „Vláda 
chce v příštím týdnu rozhodnout o změnách opatření v protiepidemickém systému, a to s 
ohledem na sortiment zboží prodávaného v obchodech. Podle ministra zdravotnictví Jana 
Blatného by se např. mohla otevírat papírnictví nebo prodejny oděvů. S případným 
otevíráním dalších prodejen se tak bude pravděpodobně měnit také nabídka hypermarketů“. 
Dovolujeme si připomenout, že pro showroomy s nábytkem není problém dodržovat 
skutečně přísná hygienická opatření, jelikož se většinou jedná o poměrně rozlehlé prostory s 
minimem návštěvníků. Zde opravdu nevznikají fronty, kde jsou lidé namačkáni. 
Byli bychom velmi neradi, pokud by se opakovala situace z letošního jara. Tehdy byly 
otevřeny tzv. hobbymarkety nebo showroomy s automobily a obchody s nábytkem musely 
být zavřeny. 
Prosíme, aby se při rozvolňování na prodejny s nábytkem nezapomnělo. V případě potřeby 
podpořit naši žádost dalšími fakty, jsme jako Asociace českých nábytkářů připraveni s vámi 
úzce a aktivně spolupracovat. 
 
19.1. TZ HK poslána členům AČN 
TISKOVÁ ZPRÁVA, Vladimír Dlouhý: Vyšší nemocenskou by zaplatili zaměstnavatelé. Není 
možné „zvýhodňovat“ jednu diagnózu oproti dalším 
Praha, 19. ledna 2021 – Vyšší náhrady pro lidi v izolaci nebo při onemocnění způsobené 
koronavirovou nákazou by znamenaly neúměrnou zátěž pro české firmy, které se potýkají s 
hospodářskými problémy v době pandemie covidu-19. Hospodářská komora tak mj. reaguje 
na dnešní tiskovou konferenci Pirátské strany, která před jednáním Poslanecké sněmovny 
vyšší náhrady podpořila. Podobný postup podle Komory navíc nepovede ke zvažovanému 
cíli – zvýšit motivaci lidí a firem k četnějšímu testování a trasování. 
Hospodářská komora připomíná, že v současnosti zaměstnanci během prvních dvou týdnů 
nemoci dostávají standardní 60% náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem, teprve 
potom, tedy trvá-li nemoc déle než dva týdny, dostávají nemocenské dávky od státu.  
„Zvýšení náhrady by v rámci stávajícího systému nesli na svých bedrech především 
zaměstnavatelé, protože podle dostupných informací se velká část nemocných s covidem-19 
uzdraví právě do dvou týdnů,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s 
tím, že na případné výplatě náhrad mzdy by musel participovat stát.  
Hospodářská komora nicméně nerozumí tomu, proč by měli dostávat nemocní covidem-19 
více peněz než kupř. lidé nakažení jinými infekčními nemocemi. „To by bylo možné jen v 
případě plošného zvýšení náhrad v době dočasné pracovní neschopnosti. Takovou úvahu 
však považujeme za zcela nepřiměřenou stavu současné ekonomiky, úplně mimo možnosti 
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soukromého sektoru a sotva kompatibilní se stávajícími rozpočtovými problémy České 
republiky,“ dodává Dlouhý. 
Současné nastavení antigenního testování a daňové uznatelnosti dobrovolných PCR testů 
navíc Hospodářská komora pokládá za dostatečně motivační k tomu, aby firmy dbaly o 
prevenci covidu-19 ve svých provozech. Daňový režim nákladů spojených s testováním 
zaměstnanců je v rámci platné právní úpravy uspokojivý a jeho praktická aplikace byla ještě 
v létě ze strany ministerstva financí a finanční správy odsouhlasena. „Podnikatelé jsou 
schopni přizpůsobit svoji činnost jakékoliv situaci, což za poslední rok jasně prokázali. 
Představa, že budou firmy i občané ještě více motivováni jakousi „lidovou tvořivostí“ 
poslanců z jakékoliv politické strany, je ale velkou iluzí,“ uzavírá Dlouhý. 
 
19.1. Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 19.1.2021, testování ve 
firmách se nesmí stát povinností vysávající firemní rozpočty a ohrožující 
konkurenceschopnost!   
Návrhy podmiňovat provoz firem povinným testováním na covid-19 jsou možná dobře 
míněné. Přichází však od lidí, kteří pravděpodobně nemají podrobnější informace o 
fungování výrobních firem. Firmám sdruženým v AČN velmi záleží na zdraví svých 
zaměstnanců a mnohé z těchto firem dobrovolně a na své náklady realizují testy na covid 19. 
Mf DNES přinesla informaci o návrhu prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, 
„nejdřív na test, potom do práce“. Jedná se o návrh, jehož cílem je pomoci, ale ve 
skutečnosti se jedná o návrh poměrně nebezpečný. Přikazovat podnikatelům, aby povinně 
na své náklady platili testy na nemoc covid – 19 znamená další ohrožení pracovních míst a 
konkurenceschopnosti českých výrobních firem. Proti je i Hospodářská komora: „Prezident 
Hospodářské komory Vladimír Dlouhý odmítá podmiňovat povinným testováním na covid-19 
provoz firem. Je podle něj přehnaný a pro podniky logisticky náročný. Firmy v ČR využívají 
pro své zaměstnance antigenní testy, řada z nich navíc ve velkém svým pracovníkům 
proplácí PCR testy“. 
Návrh by znamenal další povinnost podnikatelů vůči státu a zaměstnancům i další vysávání 
finančních prostředků z beztak již covidem oslabených firem. Návrh zároveň nestanoví 
žádnou odpovědnost pro samotné zaměstnance. Aby se i samotní zaměstnanci maximálně 
chránili a dodržovali protiepidemická opatření, nevystavovali se riziku nákazy, a to i ve svém 
volném čase.  
Charakter výroby v nábytkářských firmách je velmi různorodý. Záleží to na tom, co se v dané 
firmě vyrábí, z jakého materiálu, v jakém množství, jak se výrobky balí distribuují atd. Jsou 
provozy, kde se pracovníci k sobě přibližují blíže. V takovýchto provozech v drtivé většině 
zavedli protikovidová opatření a pracoviště přeskupili. Na druhou stranu je v nábytkářském 
průmyslu řada provozů, které jsou vysoce automatizované. Pracují zde robotické podavače, 
nábytkové dílce a polotovary jsou na pásech nebo válečkových tratích přepravovány od 
jednoho obráběcího centra k dalšímu. V rozlehlých halách pak pracují dělníci v 
mnohametrových vzdálenostech. 
O Asociaci českých nábytkářů: 
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, 
které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni 
morálním kodexem člena. 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 . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro 
zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku. 
 
22.1. rozhovor pro radiožurnál  
Tajemník poskytnul telefonický rozhovor pro Český rozhlas Radiožurnál. Vyjádřil se k 
předpokládaným ekonomickým výsledkům v loňském roce. Nekvalitnímu nábytku 
prodávanému přes on line prodejce. 
 

http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
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23.1. info členům AČN  
V pátek ráno se tajemník účastnil pravidelné videokonference HK k současnému stavu. 
Prezident HK razantně odmítnul účast na jakýchkoliv akcích proti vládním nařízením, jako 
jsou demonstrace nebo přestupky proti platné legislativě. 
Nová skupina vědců, kteří požadují velmi tvrdá opatření v čele s vědeckým pracovníkem 
oxfordské univerzity Janem Kulveitem a prof. Hellem, který je v USA, oslovila premiéra 
dopisem. Žádají velmi přísná protiepidemická opatření, včetně uzavření (lock down) 
průmyslu. Vláda zatím odmítla. Nicméně, míra nejistoty vzrůstá… 
Ivo Haváč (HK): v procesu certifikace je nová forma AG testu „lízátko“. Vypadá jako plnící 
pero a pracuje se vzorkem slin. Tím by mohly odpadnout nepříjemné výtěry. Nicméně, aby 
byl test proplacen pojišťovnou, bude vyžadována asistence zdravotníka. 
 
Informace od jednoho z členů AČN, která se vám může v poslední době hodit: 
1. Státní úřad inspekce práce chtěl provést v lednu kontrolu.  
2. Z firmy odpověděli, že existují závažné překážky bránící provedení kontroly v 
navrhovaném termínu... Vyjmenovali opatření, jako zákaz hromadných akcí, omezení 
provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů a další. Navrhli s kontrolou vyčkat na dobu, 
kdy budou opatření mírnější. 
3. Státní úřad inspekce práce následně zaslali žádost o poskytnutí součinnosti ve 
kterém požádali o dodání některých dokumentů elektronickou formou.  
 
26.1. TZ HK poslána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA: Přijetí novely insolvenčního zákona výrazně zkomplikuje postavení 
věřitelů. Ti navíc neměli možnost normu oficiálně připomínkovat 
Praha, 25. ledna 2021 – Nové podmínky oddlužení v novele insolvenčního zákona, které 
mají lidem umožnit zaplatit jen malou část dluhu, výrazně zkomplikují postavení podnikatelů 
a věřitelů a vyšlou signál, že je normální dluhy neplatit. Během odborného kulatého stolu na 
to upozornila Hospodářská komora, právní experti, zástupci věřitelů i insolvenční odborníci. 
Normu by měla v tomto týdnu projednávat Poslanecká sněmovna. Komora i právní odborníci 
mají také za to, že by zákonodárci neměli tak zásadní novelu projednávat zrychleně bez 
důkladné diskuze s odbornou veřejností.  
Účastníci dnešní diskuze poukázali na obavy podnikatelů, že mohou být novelou zákona 
vážně poškozeni až ohroženi případnou druhotnou platební neschopností, pokud by došlo k 
tak razantnímu zmírnění podmínek pro dlužníky. „Je velmi pravděpodobné, že dojde ke 
zhoršení platební morálky, což negativně ovlivní jak ekonomiku, která se musí co nejrychleji 
zotavit z krize, tak firmy a jejich fungování,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory 
Zdeněk Zajíček. 
„Pokud chce stát pomáhat zadluženým lidem v nouzi, neměl by to činit prostřednictvím 
insolvenčního zákona za peníze věřitelů, mezi které patří i samoživitelky vymáhající 
alimenty, majitelé domů a sousedé neplatičů či obce. Jsem přesvědčen, že tuto problematiku 
má řešit sociální systém. Navrhované nastavení insolvenčního zákona může totiž současně 
velmi negativně dopadnout na věřitele a podnikatele. Novela je výrazně prodlužnická, 
směrnici nesprávně interpretuje a vysílá zprávu, že se dluhy nemusí platit,“ upozornil 
Bohumil Havel z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.  
„Problematika lidí v dluzích se řeší od stolu, aniž by zákonodárci o těchto lidech něco věděli 
nebo to zohledňovali,“ doplnila Jarmila Veselá, jednatelka společnosti Insolcentrum s.r.o. „Z 
našich aktuálních statistik například víme, že valná většina dlužníků jsou v produktivním 
věku. Představa o dlužnících jako o matkách samoživitelkách a seniorech je zkreslená a 
naprosto zavádějící. Proto trváme na tom, že k takto razantní změně zákona je potřeba 
přistupovat odpovědně, ne zbrkle, a s jasnou politickou motivací, jak se to děje teď,“ dodala 
Veselá.  
Po velmi krátké době se jedná o další novelizaci, ačkoli předchozí zásadní změna je v 
platnosti teprve od roku 2019. Nad minimalistickou implementaci směrnice týkající se 
podnikatelů byly přidány zásadní změny úpravy týkající se všech fyzických osob. Kvůli tomu 
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hrozí zhoršení postavení věřitelů plošným zkrácením insolvence na 3 roky a současným 
zrušením povinnosti splatit určitou část minimálních závazků. 
„Podle našeho názoru návrh novely vychází z nepravdivé informace, že se novela předkládá 
zejména z důvodu transpozice směrnice. Už v roce 2019 přitom byla přijata oddlužovací 
novela. Do té doby byla vymahatelnost dluhů v tuzemsku 56 %, pak se snížila na 41 %. 
Pokud bude přijat návrh nyní předkládané novely, pak to bude jen 24 %,“ vypočítává člen 
představenstva České advokátní komory Michal Žižlavský. 
Hospodářská komora spolu s dalšími podnikatelskými organizacemi už v listopadu 
upozornila poslanecké kluby na nestandardní postup legislativního procesu při schvalování 
novely insolvenčního zákona. Argumenty podnikatelských organizací potvrdila i předsedkyně 
Legislativní rady vlády ve svém stanovisku – přestože je současně ministryní resortu, který 
návrh předkládá – uvádí, že jde o trvalou úpravu, která není vyvolána potřebou řešit 
současnou krizovou situaci ani důsledky ekonomických dopadů souvisejících vládních 
opatření. 
„Za současné situace vzniklé v důsledku epidemie nemoci covid-19 jsou zcela jistě aspekty 
práva, které vyžadují mimořádně rychlou legislativní reakci. Novela insolvenčního zákona, 
navíc přesahující rámec nezbytné transpozice evropské směrnice, k nim však nepatří, jak 
dokazuje už jen navrhované datum účinnosti,“ dodává ředitel Odboru legislativy, práva a 
analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. 
 
26.1. INVESTICE ROKU 2020 V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU - Tisková zpráva 
Asociace českých nábytkářů ze dne 26.1.2021.  
I přes problémy, které současná situace zapříčiněná nemocí covid 19 způsobila, jako je 
omezení pohybu nebo uzavření hranic i omezení ve výrobě, pokračují čeští výrobci nábytku 
ve smělých investicích! Podle předběžných odhadů AČN se v loňském roce výrobcům 
nábytku v ČR dařilo. Pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna, je nutné držet krok s 
nejmodernějšími výrobními trendy jako jsou investice do různých typů robotů, 
automatizovaných pracovišť a softwarových technologií. Za loňský rok se Asociace českých 
nábytkářů na návrh hodnotitelské komise rozhodla ocenit tři společnosti různých velikostí 
vyrábějící u nás nábytek oceněním „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“. 
Úroveň a výše vybraných investic v nábytkářském průmyslu u nás vypovídá o vyspělosti a 
technologickém potenciálu i kvality vyráběného nábytku u nás.  
Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon 
Consulting očekáváme, že produkce nábytku v ČR za loňský rok dosáhne téměř 48 miliard 
Kč. Kvalifikovaný odhad vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2020 a zároveň uvažuje 
dynamiku vývoje. Předpokládáme, že import klesnul na hodnotu 20,3 mld. Kč, a export mírně 
klesne na 29 mld. Kč. Očekáváme, že exportní výkonnost tuzemského nábytkářského 
průmyslu za rok 2020 překročí 18 %.  
Ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ je v letošním roce uděleno třem 
společnostem bez rozdílu členění kategorií: 
(řazeno abecedně)  
 
JN Interier Česká republika, s.r.o. 
Společnost JN Interier Česká republika, s.r.o. investovala v loňském roce do několika nových 
zařízení. Jednak do nového obráběcího CNC centra SCM Morbidelli CX 220. Zařízení firma 
zprovoznila v září 2020 a investice přispěje ke zrychlení procesu obrábění nábytkových 
dílců. Technologie umožňuje automatické nastřelování a vlepení kolíků do dílce. Další 
investicí JN Interieru je plošná bruska do lakovny SCM s typovým označením DMC 
Eurosystem M3 1350, kterou firma zprovoznila v lednu 2020.  Na předchozí stroj navazuje 
další investice, kterou je hranová bruska do lakovny MVT 3000 De Stefani. V provozu též od 
ledna 2020. Brusky přináší zpřesnění a zrychlení procesu broušení nábytkových dílců, 
urychlují přípravu pro lakování. Cena investic JN Interier Česká republika, s.r.o. v roce 2020 
přesahuje 8 mil. Kč. 
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Další oceněnou společností je JOSEF STRNAD, spol. s r.o.  
Společnost JOSEF STRNAD, spol. s r.o. investovala do laserového řezacího zařízení DPL-
6040-2000 pro řezání trubek a profilů. Technologie je od dodavatele DYNAMIC POWER 
LASER GmbH. 
Laserové řezací zařízení DPL-6040-2000 umožňuje řezat většinu kovových profilů, trubek, 
jeklů, eliptických profilů do průměru 200 mm. Laser umožňuje řezy kolmo k ose materiálu, a 
to nejen při dělení materiálu, ale také řezání otvorů různých tvarů. Velkým přínosem pro 
výrobu je produktivita stroje a přesnost naděleného materiálu (otvorů). Dále pak optimalizace 
spotřeby materiálu z výchozí 6-ti metrové délky. Cena investice se řádově pohybuje okolo 
4,5 milionů Kč.  
 
Třetím oceněným je společnost SYKORA, spol. s r.o. 
Společnost SYKORA pokračuje v investicích z předchozích let. Nyní investovala do linky 
strojů, počítačem řízené obráběcí centrum s převracející stanicí a zejména automatický 
sklad, který slouží k nakládání a vykládání dílců. K tomu související dopravníky a zařízení 
manipulace. Automatický sklad s robotem slouží k uložení až 1900 dílců - čelních ploch 
(dveří). Umožňuje automatické vkládání a současné vykládání foliovaných, dýhovaných a 
lakovaných dveří. 
Řídící systém automaticky naskladňuje dveře na danou lokaci při zachování optimálních 
pohybů robotické ruky a času potřebného pro všechny operace. Systém eviduje vše 
potřebné pro přehled nad stavem skladu. U každého dílce jsou známy všechny jeho 
rozměry, zakázka, identifikace a další informace. Ve stanovený čas posílá robot uskladněná 
dvířka přes řadu dopravníků, překlápěčů a otočných stanic k následnému vrtání a frézování. 
Systém umožňuje opracování dílců ze všech čtyř hran a do obou čelních ploch. Proces je 
automatický, takže není potřeba, aby do jeho průběhu zasahoval člověk. 
Hodnota investice přesahuje 32 milionů Kč. Přínosem je další výrazné zvýšení produktivity 
práce a zároveň zamezí vzniku poškozených dílců, protože stroj na rozdíl od člověka 
nechybuje. Zkrátí se čas potřebný na výrobu. 
 
Několik slov k samotnému ocenění „INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“: 
 Investice byla hodnocena z hlediska:  
• funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu 
• zohlednění materiálového toku 
• poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti 
• odvážnosti investice 
• zvýšení kvality výsledného produktu 
• bezpečnosti technologie 
• ekologie 
• předmětem hodnocení nebyly stavby a stavební úpravy 
 
Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín – děkujeme za 
partnerství 
  
28.1. odpověď redaktorce HN  
Tajemník zodpověděl otázky typu: Pociťujete, že pandemie nějak změnila přístup Čechů k 
tuzemskému nábytku? Jestli třeba se víc zaměřili na design? Nebo je stále na prvním místě 
cena? Změnil se za posledních pár let přístup Čechů k nábytkářskému designu v podání 
tuzemských firem? A mají vůbec tyto firmy šanci pro gigantům Ikea, XXX Lutz apod.? Jak se 
vlastně oboru loni dařilo a jaké má vyhlídky pro letošek?  
 
29.1. členům AČN zaslána nabídka na nákupní on line hotel fórum  
Zasíláme vám nabídku virtuálního on line fóra dodavatelů do hotelů pro region Evropa, 
Střední východ a Afrika. Ceny jsou dva balíčky za €1,995 a €2,995… V příloze e-mailu 
uvedeny hotely:  
HILTON HOTEL & RESORTS  
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-          Director of Procurement EMEA 
MARRIOTT HOTELS INTERNATIONAL 
-          Director of Procurement Europe 
-          Procurement Manager 
MGM MUTHU HOTELS  
 Hotel Director 
Orascom Hotels Management  
-          Purchasing Manager 
LOUVRE HOTELS  
-          Purchasing Manager for Poland & Germany 
Jolie Ville Royal Peninsula & International Congress Sharm El Shikh 
-          Purchasing Manager 
Transcorp Hilton Abua 
-          Purchasing Manager 
Pure Hospitality Concepts  
-          Operations & Management Director 
Abu Dhabi National Hotels 
-          Procurement Officer 
Adam Hotel Suites  
-          Purchasing Manager 
Intercontinental Abu Dhabi 
-          Procurement Manager 
Abba Hotels 
-          Purchasing Manager 
Kerzner Hotels  
-          Procurement Director 
Four Seasons Hotels & Resorts 
-          Purchasing Manager 
Khamas Hospitality  
-          Cluster Head of Procurement 
Hotel Carlton Madagascar 
-          Purchasing Manager 
SHERATON TEL AVIV ISRAEL 
-          Procurement Manager 
-          Project/Sourcing Manager  
PPHE HOTEL GROUP – PARK PLAZA  
-          Procurement Manager Netherlands. Works closely together with the other group 
buyers. 
COMFORT HOTEL MANAGEMENT  
-          Regional Operations and Purchasing Manager 
ROYAL CARIBBEAN CRUISES  
-          Senior Manager Procurement Hotel and F&B 
-          Commodity Procurement Manager 
ELEGANT FAMILY HOTEL MANAGEMENT  
-          Purchasing Director 
IGH INTERNATIONAL HOTEL GROUP 
-          Purchasing Manager 
PESTANA HOTEL & RESORTS GROUP 
-          Director of Procurement 
DEGRAFFENREID  
-          Purchasing Manager 
NH HOTELS 
-          Purchasing Manager 
COPORAMA - NH HOTELS 
-          Purchasing Director 
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CPM EAME CONSULTANCY  
-          Procurement Manager  
Travel Lodge Europe 
-          Procurement Director  
Atlantis Dubai 
-          Sourcing Manager  
Adagio Aparthotel – Accor Group Dubai 
-          Purchasing Officer  
Almuthalth Alsharqi Holding  
-          Procurement Manager  
The Parker Company AG 
-          Project Manager  
Pursuite Europe  
-          Director of Sales UK & IR 
The Parker Company Dubai 
-          Project Manager Rooms  
 
29.1. informace z on-line porady HK  
Tajemník se účastnil pravidelné on-line porady vedení Hospodářské komory. Přítomen byl po 
celou dobu prof. Dušek, který prezentoval současnou situaci a odpovídal na dotazy. 
Prof. Dušek: podíl pozitivních diagnóz stagnuje (neklesá). ČR testuje hodně, více než okolní 
země např. 2,5x více než Německo. V ČR je vysoká míra rizikových občanů cca každý třetí 
Čech je rizikový. Za posledních 14 dní se nakazilo téměř 17.000 lidí ve věku nad 65 let a z 
toho 35% končí v nemocnici. Dnes je kolem 1000 lidí na JIP. Lidí v nemocnicích je tedy 
hodně, ale tento údaj je nejhorší. 
Dotaz: Co je důvodem proč vláda ČR začala zpřísňovat opatření? Současná čísla nejsou 
krizová. Maximální limit nemocnic je 10 – 12.000 lidí na lůžku. Není dostupná péče, stoupá 
mortalita, umírají i relativně mladí lidé na jiné nemoci než covid.  
Pozitivní zpráva: 40% zdravotnických pracovníků je očkováno a 56% zdravotníků na 
akutních pracovištích. Tento fakt již přináší pozitivní výsledek, již nyní je zřejmý klesající 
počet nakažených zdravotníků. 
V Německu je stejné procento mortality jako u nás. To ukazuje, že v Německu 
pravděpodobně jede britská mutace. Proto je německá vláda tak ostražitá a přijímá tvrdší 
opatření. 
Negativní zpráva: Pokud se to, co se děje v Německu začne dít u nás jsme v současnosti ve 
velmi špatné výchozí pozici. Nová mutace má o nejméně 40% vyšší nakažlivost. A to je 
odpověď na dotaz, proč naše vláda za současné situace, která nevypadá až tak zle, 
přitvrzuje opatření a neuvažuje jakékoliv rozvolnění.  
Ivo Hlaváč: v blízké budoucnosti budeme velmi rádi, pokud udržíme stav, jaký je. Cca příští 
tři týdny nemůžeme čekat změnu k uvolnění. 
Prof. Dušek: Bude velké štěstí, pokud se nyní epidemie nerozjede. Tedy v době, kdy jsou v 
podstatě plné nemocnice. (Na začátku pandemie byly nemocnice prázdné). 
Závěrem: Na Velikonoce bychom mohli čekat rozvolnění, pokud by se k nám nedostala 
britská nebo jiná mutace. Pokud zde bude jiná mutace viru na Velikonoce nemůžeme počítat 
s rozvolněním. Jedná se sice o velmi nepřesný odhad, který se může vyvíjet jakýmkoliv 
způsobem, ale dává určitou vizi do budoucna. 
 
Programy Covid se prodlouží do konce roku. Evropská komise zvýšila limit pro veřejnou 
podporu v rámci koronavirové krize z 800 tis. na 1,8 mil. eur, v přepočtu 46,8 mil. Kč. Pomoc 
bude moci pokračovat do 31. prosince, dosud stát počítal s koncem června. Ministerstvo 
průmyslu tak posunulo začátek příjmu žádostí do třetí výzvy programu Covid nájemné z 22. 
ledna na 1. únor. 
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INOVAČNÍ VOUCHERY - ZKOUŠENÍ ZA 1/4 CENY 
 

 
. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za leden 2021 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
AKUSTICKÉ BOXY CUBE OD HON a.s. NA SAMOSTATNÉM WEBU 
NOVINKA WAVE OD LD SEATING 
SOLID BAR ZEITGEIST.LIMITED OD LUGI 
JN INTERIER - INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU 
JOSEF STRNAD - INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU 
SYKORA - INVESTICE ROKU 2020 VE VÝROBĚ NÁBYTKU 
MAYER CZ SLAVÍ 25 LET! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/


 

 

11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
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. 


