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7.4. zaslaná pozvánka na webinář cirkulární ekonomika:  
Chcete se dozvědět, jaké jsou současné trendy a jaké kroky by měly vést k Vašemu 
udržitelnému podnikání? V prvním cyklu webinářů probereme témata týkající se oblastí 
nábytkářství a interiérům, stavebnictví, obalovému či produktovému designu.  
Připojte se s CzechInvestem na online webináře k udržitelnému podnikání zdarma! Na 
čtyřech setkáních v dubnu a květnu se můžete potkávat a diskutovat s odborníky z institucí i 
soukromých praxí českých malých a středních podniků, jakými jsou INCIEN, matériO 
Prague, CIRAA a mnoho dalších.  
Nábytkářský průmysl a interiéry, 13. dubna 2021, 10:00–11:30   
Stavebnictví, 20. dubna 2021, 10:00–11:30   
Produktový design, 27. dubna 2021, 10:00–11:30   
Obalový design, 4. května 2021, 10:00–11:30   
Přijďte se k nám inspirovat, jaké možnosti nabízejí udržitelné materiály, podnikání s principy 
cirkulární ekonomiky a jaké jsou legislativní novinky ve zmíněných oblastech!  
Více informací a odkaz na jednotlivé registrace naleznete zde.   
Webinář proběhne online přes aplikaci Zoom, kterou není nutné mít předem nainstalovanou. 
Dva dny před konáním akce obdržíte odkaz, na který se v den konání akce kliknutím 
připojíte. 
webinář „Nábytkářský průmysl a interiéry“, proběhne příští úterý 13. dubna od 10h, a který je 
se součástí celého cyklu webinářů Trendy udržitelného podnikání malých a středních 
podniků. Během této akce budou mít účastnici možnost získat informace a zeptat se 4 
řečníků z tohoto oboru na současné trendy, návrhy na zlepšení a inovace ve výrobních 
procesech při přechodu na cirkulární principy. Řečníky jsme vybírali právě z řád malých a 
středních podniků, aby mohli být dobrou inspirací pro ty, kteří o změně svého fungování 
tímto směrem uvažují. Vnímáme, že tento obor je velkou příležitostí, jak zvýšit 
konkurenceschopnost českých podniků a rádi bychom je na změny, které jsou jak v 
legislativě tak v možnostech evropské podpory a v preferencích koncových zákazníků, 
připravili.  
 
8.4. TZ HK poslána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA Hospodářská komora: Zmírňování covidových opatření vítáme. 
Podnikatelé ale potřebují vizi 
Praha, 8. dubna 2021 – Uvolnění některých covidových restrikcí v podobě postupného 
otevírání škol a některých obchodů nebo vybraných služeb je dobrým signálem pro postupný 
návrat k normálnímu životu v ČR. Vláda by ale měla do svého rozhodování více zapojit názor 
podnikatelů z nejpostiženějších segmentů ekonomiky (služby, gastroprovozy apod). 
Hospodářská komora chce proto intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví a novým 
šéfem resortu Petrem Arenbergerem. Komora chce zároveň poděkovat bývalému ministrovi 
zdravotnictví Janu Blatnému za konstruktivní diskuzi, které si podnikatelé velmi cenili. 
Vzhledem k masivnímu testování ve firmách i vakcinaci není podle Komory důvod k tomu, 
aby i další služby a provozy, byť v omezeném režimu, v dohledné době nefungovaly. „Všichni 
občané se dnes už povinně na covid-19 testují v zaměstnání. Roste i počet očkovaných. 
Nevidím proto důvod, aby nemohli za jasně daných podmínek s čerstvým negativním testem 
využívat například služeb nebo navštívit zahrádku restaurace,“ říká prezident Hospodářské 
komory Vladimír Dlouhý s tím, že vláda zejména v posledních týdnech své kroky v této 
oblasti detailně neprojednávala.  
Podle Hospodářské komory se podnikatelé musí na případné znouotevření s dostatečným 
předstihem připravit. „Obnovit provoz není otázkou hodin. Chtěl bych proto vyzvat vládu, aby 
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co nejdříve zveřejnila jasnější výhled postupného otevírání ekonomiky. Za pár dní skončí 
nouzový stav a podnikatelé vůbec netuší, jaké změny s sebou přinese aplikace 
pandemického zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví. Podnikatelé to potřebují nejen 
z praktických a provozních důvodů. Je to pro ně i nadějě, že se situace v tuzemsku vrací do 
normálu. Mnoho z nich už navíc dlouho čekat nezvládne,“ dodává Dlouhý. 
Podnikatelské svazy a asociace sdružené v Hospodářské komoře disponují detailními 
manuály pro bezpečný provoz jednotlivých odvětví, které jsou schopny hygienické standardy 
zajistit i nad rámec doporučení státu. „Očekáváme od nového ministra jasnou informaci o 
tom, podle jakých parametrů a jakým způsobem se bude v dalších týdnech rozvolňovat. 
Zveřejněnou aktualizaci protiepidemického systému PES vnímáme jako nedopracovanou, 
chybí v ní reflexe robustního testování ve firmách, ale např. i vazba na digitální nástroje 
(aplikaci), které by měly bezpečnému otevření provozoven pomoci. Firmy v současné krizi 
dennodenně řeší své další přežití, a proto samy iniciativně přicházejí s velmi komplexními 
návrhy bezpečného podnikání s covidem-19. Budu proto velmi rád, když ministerstvo 
zdravotnictví pod novým ministrem, kterému přeji mnoho úspěchů, naváže na intenzivní 
komunikaci s podnikateli, na jejichž úspěšném pocovidovém restartu závisí budoucí vývoj 
celé české ekonomiky,“ uzavírá Dlouhý. 
 
14.4. zpráva HK zaslána členům AČN  
Vážení kolegové, 
v rámci svého dnešního sdělení bych vás rád informoval o aktuálních tématech v souvislosti 
s koronavirovou krizí a jejími dopady na podnikatele. Přehled informací je tradičně doplněn o 
naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům. 
• Vláda na svém pondělní jednání: 
o V souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasila změnu opatření 
omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě 
při organizovaných akcích. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a 
pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.  
o Schválila úpravu generálního pardonu promíjejícího DPH. Ten dočasně promíjí DPH i 
při dovozu respirátorů kategorie FFP2 a vyšší, diagnostických zdravotnických prostředků pro 
testování na COVID a dovozu očkovacích látek. Doposud platné generální pardony totiž 
fakticky osvobozují od DPH pouze tuzemská dodání respirátorů, vakcín a dalších položek. 
Bližší informace je uvedeny ve Finančním zpravodaji 18/2021. 
o Schválila program COVID III – Úprava Invest. Jde o rozšíření podpory, kterou budou 
moci firmy získat od ČMRZB k investičním úvěrům poskytovaným soukromými bankami v 
souvislosti s koronavirem. Dosud stát touto formou ručil jen za úvěry provozní. Podniky do 
250 zaměstnanců dostanou záruku až do výše 90 procent jistiny pro úvěry do 50 mil. Kč, 
respektive do 50 procent pro úvěry do 90 mil. Kč. U firem od 251 do 500 zaměstnanců bude 
ručení až do výše 80 procent pro úvěry do 50 mil. Kč, respektive až do výše 50 procent 
jistiny úvěru do 80 mil. Kč. Bližší informace ZDE.  
Kompletní výstupy vlády si můžete přečíst ZDE. Mezi nimi mj. i několik změn v mimořádných 
opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s 
autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat 
preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání 
prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. Upravilo i pravidla pro účast u 
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií. 
• Uvolnění některých covidových restrikcí v podobě postupného otevírání škol a 
některých obchodů nebo vybraných služeb vnímám jako dobrý signál pro postupný návrat k 
normálnímu životu. Vláda by ale měla do svého rozhodování více zapojit názor podnikatelů z 
nejpostiženějších segmentů ekonomiky (služby, gastroprovozy apod.). Z uvedeného důvodu 
chci intenzivně jednat s ministerstvem zdravotnictví Petrem Arenbergerem. 
I na toto téma uspořádáme v pátek 16. dubna od 12:00 hod. tiskovou konferenci.  
• V reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu 
maloobchodu a služeb, které s účinností od 12. dubna omezuje či zakazuje široké spektrum 
provozů obchodu a služeb, se rozhodla Česká komora fitness podat předžalobní výzvu pro 
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nezákonnost daného opatření. ČKF opatření považuje za nesprávné, nedomyšlené, 
nedůvodné a zároveň také za diskriminační, nepřiměřené a iracionální. Cílem předžalobní 
výzvy má být vyvolání změny a úpravy Mimořádného opatření pro obchod a služby, které 
nebude v rozporu se zákonem a nastaví pravidla provozu, která budou dlouhodobě 
udržitelná a spravedlivě nastavená pro všechny oblasti podnikatelských i nepodnikatelských 
aktivit. Stejný krok zvažují i další profesní asociace. Bližší informace naleznete v tiskové 
zprávě. 
• Nové kompenzační programy 
o COVID Veletrhy/kongresy - je určen podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) 
podnikajícím v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresových, firemních a 
dalších hromadných akcí zaměřených především na B2B segment, kterým klesl obrat 
alespoň o 30 %. Pomoc se přitom zpětně týká období od března do dubna 2020. Žádat je 
možné ZDE, a to do 31. května 2021. Pokud je žadatel příjemce podpory z programu 
Antivirus, tak bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto 
programu. V případě, že byl příjemcem kompenzačního bonusu, bude muset vrátit i 
načerpané prostředky z tohoto programu. Bližší informace je možné najít ZDE.  
o COVID 2021 – o podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a 
příspěvkové organizace. Podpora je poskytovaná za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (od 
11. ledna do 31. března 2021). Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. 
osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.). Tuto podporu lze kombinovat s podporou z 
programu Antivirus. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s 
novým kompenzačním bonusem. Žádost je možné podávat ZDE, a to do 31. května 2021. 
Bližší informace je možné najít ZDE.  
o COVID – Nepokryté náklady – oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé 
(fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 poklesl 
obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 50 %. Žádost bude možné podávat od 19. dubna 
2021 od 9 hodin do 19. července 2021. Dotace se poskytuje ve výši 60 % nepokrytých 
nákladů (se stropem 40 mil. Kč v rámci první výzvy).  Žádat bude možné ZDE. Pokud je 
žadatel příjemce podpory z programu Antivirus, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající 
část podpory poskytnutou z tohoto programu. Dále také bude muset žadatel vrátit 
kompenzační bonus, jestliže byl příjemcem tohoto programu. Tento program nebude možné 
kombinovat s Programem COVID 2021. Bližší informace je možné najít ZDE.  
Je patrné, že řada firem se v důsledku aktuálně nastavených podmínek nemůže do 
kompenzačních programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady kvalifikovat. Pokud se 
to týká i vás, prosíme, abyste se námi podělili o svůj konkrétní případ s uvedením těch 
parametrů, které vás v žádosti limitují. Učinit tak můžete prostřednictvím této platformy. 
Doručené podněty následně využijeme při komunikaci s představiteli státu. 
Naši bezplatnou poradnu pro podnikatele lze samozřejmě nadále rovněž využívat pro dotazy 
související s koronavirovou problematikou. S potěšením jsem přivítal, že mezi dosavadní 
partnery - společnost NEWPS.CZ a advokátní kanceláře ARROWS advisory group, HAVEL 
& PARTNERS a Paděra, Rada & Partneři se nově zařadila i advokátní kancelář Becker a 
Poliakoff.  
• Již před časem jsme vám představili výsledky šetření Hospodářské komory ČR, které 
mj. ukázalo, že 60 % podniků označilo očkování proti covidu-19 jako nejlepší prevenci 
dalších lockdownů a jako alternativu k vládním nařízením omezujícím hospodářský a sociální 
život. V návaznosti na uvedené jsme spolu se Sdružením praktických lékařů a Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou vypracovali Metodiku zajištění a organizace očkování proti covidu-19 v 
tuzemských firmách (zároveň v příloze tohoto e-mailu). Další podrobnosti si můžete přečíst v 
této tiskové zprávě. 
• Hospodářská komora se v souvislosti se zavedením povinnosti ukládané 
zaměstnavatelům testovat zaměstnance i dalším osobám obrátila na Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, aby upřesnilo, za jakých podmínek je test provedený samotestováním mimo 
pracoviště platný. Chtěl bych upozornit, že obdržený výklad Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve většině případů vylučuje, že by se zaměstnanci a také osoby samostatně výdělečné 
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činné, které navštěvují pracoviště klienta, mohli samotestovat doma. Antigenní test musí být 
zpravidla proveden na pracovišti. 
Z odpovědi ze strany MPO vyplývá: 
o Pro OSVČ:  
V případě, že OSVČ vykonává práci na pracovišti klienta, který má povinnost nevpouštět tam 
neotestované osoby, platí stejné podmínky jako dříve – OSVČ se buď musí prokázat 
potvrzením o absolvování profesionálního testu s negativním výsledkem, nebo absolvovat 
samotest u klienta. 
Pokud je OSVČ řemeslník navštěvující domácnosti, test provedený laickou osobou mu stačí. 
o Pro zaměstnance: 
Provedení antigenních testů není možné prokazovat, není-li činěno přímo na pracovišti pod 
dohledem asistující osoby, proto není výsledek takového testu přenosný a slouží pouze pro 
účely konkrétního zaměstnavatele. 
V praxi to znamená, že při práci u klienta, na jehož pracovišti je testování rovněž povinné, se 
musí buď otestovat znovu, nebo využít služeb poskytovatelů zdravotních služeb a 
profesionálních testů. 
Celé znění dopisu naleznete ZDE. 
• V souvislosti s ukončeným nouzovým stavem skončila i dočasná možnost 
zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých karet podle krizového opatření 
vlády. Od 12. dubna 2021 je tak možno měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět 
již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců. Držitel zaměstnanecké 
karty je povinen oznámit změny zaměstnavatele nebo pracovní zařazení Ministerstvu vnitra 
alespoň 30 dní předem. Změna zaměstnavatele je možná nejdříve po 6 měsících od vydání 
karty. Další informace naleznete ZDE. 
• Informace k přeshraničnímu pohybu pro vás průběžně aktualizujeme ZDE. Pozornost 
věnujete zejména změnám u těchto zemí: Estonsko, Itálie, Polsko či Španělsko. 
• Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru - můžete také 
sledovat na www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR. 
• Zajímavé informace pro živnostníky i jejich příběhy publikuje také Deník.cz, který je v 
této oblasti partnerem Hospodářské komory. 
 
17.4. AČN na HK zaslala nový pandemický plán pro sektor výroby nábytku 
dovolujeme si vám nastínit pandemický plán za sektor výroby nábytku: 
1. Odmítáme testování ve firmách vícekrát než jednou týdně. Ačkoliv jsou PCR testy 
přesnější, odmítáme testování PCR testy z důvodu velké finanční náročnosti i problémům, 
jak zajistit odběry zdravotnickým personálem. Navíc vyhodnocení PCR testů je v současné 
době stále časově neúnosné. 
2. Žádáme úhradu tržní ceny za testování od státu. (60 Kč není částka, za kterou lze kvalitní 
AG testy zakoupit). 
3. Jsme názoru, že již nyní je možné otevřít obchody s nábytkem, interiérová studia, 
showroomy s nábytkem atd. Důvodem je i fakt, že se většinou jedná o rozlehlé prostory, kde 
bývá minimum zákazníků. Navíc by zaměstnanci v těchto obchodech byli pravidelně 
testováni a tím by přispěli k zamezení šíření případné nákazy. 
Na pracovištích výrobních firem: 

✓ Není-li možný rozestup na pracovišti 2m, tak nošení respirátorů třídy FFP2. 

✓ Vyjma sezení za pracovním stolem a v kantýně platí povinnost nosit FFP2 

✓ Na všech schůzkách nošení FFP2, v malých místnostech omezený počet osob a větrání. 

✓ V kancelářích mistrů a THP pracovníků je povinnost mít nasazený FFP2 respirátor, když 

nejde dodržet odstup 2m. 

✓ Externí návštěvy smí do firemních prostor jen s FFP2 maskou. 

✓ Personál kantýn s FFP2 maskami, zaměstnanci bez masky jen během jídla. 

✓ Omezení osobních kontaktů obecně. 

✓ Předem stanovená informace o zastupitelnosti managementu v případě karantény. 
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✓ Ve firmách bývá stanoveno, jak se chovat při příznacích nemoci covid 19. 

V případě jakýchkoliv dalších otázek se neváhejte na nás obrátit." 
 
19.4. info o TZ AČN a ekonomických výsledcích oboru výroby nábytku 
ve čtvrtek jsme vydali tiskovou zprávu k ekonomickým výsledkům a vyhlásili výsledky 
ocenění NÁBYTKEK ROKU 2021. 
Ze statistických dat vyplývá ztráta značné části českého trhu ze strany tuzemských firem. 
Růst výroby nábytku je držen zvýšeným exportem. Důležité je, že importovaný nábytek se 
zdražil. Z toho plyne, že dochází ke zdražování nábytku na našem trhu. (Snad vám tato 
informace bude přínosná). 
 
Během víkendu jsme byli nuceni reagovat na žádost HK s přípravou dalších návrhů 
vedoucích k otevření podnikání – tedy i obchodů s nábytkem. 
Bod číslo 3. Jsme názoru, že již nyní je možné otevřít obchody s nábytkem, interiérová 
studia, showroomy s nábytkem atd. Důvodem je i fakt, že se většinou jedná o rozlehlé 
prostory, kde bývá minimum zákazníků. Navíc by zaměstnanci v těchto obchodech byli 
pravidelně testováni a tím by přispěli k zamezení šíření případné nákazy." 
 
20.4. členům AČN zaslány informace o semináři 
Zasíláme vám odkaz ne seminář, který nedávno proběhnul. Můžete celý seminář shlédnout 
na you tube. Zaznívají zde některé zajímavé myšlenky jako o cirkulární ekonomice; příklad 
US firmy Feather, která pronajímá nábytek – možná velmi zajímavý obchodní přístup do 
budoucna; 3D tisk nábytku, kde je nulový odpad při výrobě; robotické třídící linky atd. 
https://www.czechinvest.org/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=3
1fa1dfd-6207-465d-8157-
f4f20efe1547&email=acn%40czechfurniture.com&hash=f4e2fbc7751eac9e6796b3fc4b1f30a
40cdcc4b6b20f17378e77c1e71cca7913  
 
20.4. odpověď deníku METRO   
Dotaz redaktora: nedávno navrhl podnikatel a jeden z poslanců Pavel Juříček, že by 
zaměstnanec mohl pracovat v jedné směně až 16 hodin. Zajímal by mě názor mezi výrobci 
nábytku na takové návrhy. Jestli jsou na to také nějaké ohlasy. 
 
21.4. TZ HK zasána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA: Pokud KSČM prosadí povinný pátý týden dovolené, zaměstnavatelé 
přehodnotí svou mzdovou politiku, zruší dovolenou navíc a budou zvažovat i snížení počtu 
sick-days 
Praha, 21. dubna 2021 – Podle šetření Hospodářské komory na vzorku šesti set 
zaměstnavatelů uzákonění povinnosti zaměstnavatelů proplácet o týden dovolené navíc 
bude mít dopady na fungování hlavně malých podniků. V případě, že poslanci vyhoví 
požadavku KSČM, podniky přehodnotí svou celkovou mzdovou a sociální politiku, zruší 
poskytování dnů dovolené navíc a zváží snížení počtu dní zdravotního volna, tzv. sick-days. 
Hospodářská komora už několikrát upozorňovala na dopady, které úprava zákoníku práce 
způsobí. Zatíží hlavně ty nejmenší podniky, které na rozdíl od velkých podniků nemohou 
dovolit poskytovat zaměstnancům více než čtyři týdny dovolené. Přitom právě malé podniky 
do 50 zaměstnanců, které tvoří drtivou většinu všech podniků v zemi, jsou dnes na pokraji 
existenčních potíží kvůli rok trvajícím uzávěrám. Úprava ale nakonec dolehne na všechny 
zaměstnavatele, protože v důsledku dominového efektu vznikne tlak na šestý a v některých 
případech i sedmý týden placeného volna. 
Hospodářská komora uvedla, že nerozumí tomu, proč poslanci hodlají podnikatele zatížit v 
době, kdy se všichni z nich budou muset vyrovnat s dopady pandemie a kdy takové opatření 
dopadne hlavně na ty nejmenší podniky, které jsou ekonomicky nejzranitelnější. V návrhu 
navíc chybí jakákoli informace komunistických poslanců, jak se mají tito zaměstnavatelé s 
takovým zvýšením nákladů vyrovnat.  

https://www.czechinvest.org/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=31fa1dfd-6207-465d-8157-f4f20efe1547&email=acn%40czechfurniture.com&hash=f4e2fbc7751eac9e6796b3fc4b1f30a40cdcc4b6b20f17378e77c1e71cca7913
https://www.czechinvest.org/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=31fa1dfd-6207-465d-8157-f4f20efe1547&email=acn%40czechfurniture.com&hash=f4e2fbc7751eac9e6796b3fc4b1f30a40cdcc4b6b20f17378e77c1e71cca7913
https://www.czechinvest.org/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=31fa1dfd-6207-465d-8157-f4f20efe1547&email=acn%40czechfurniture.com&hash=f4e2fbc7751eac9e6796b3fc4b1f30a40cdcc4b6b20f17378e77c1e71cca7913
https://www.czechinvest.org/CMSModules/Newsletters/CMSPages/Redirect.ashx?linkguid=31fa1dfd-6207-465d-8157-f4f20efe1547&email=acn%40czechfurniture.com&hash=f4e2fbc7751eac9e6796b3fc4b1f30a40cdcc4b6b20f17378e77c1e71cca7913


 

 

6 

 

Podnikatelé označují argumentaci poslanců, že „je třeba narovnat délku dovolené v 
soukromém sektoru s veřejným“, za naprosto lichou. Zaměstnancům veřejného sektoru se 
na jejich platy, odměny a benefit pěti až osmi týdnů dovolené musí ze svých peněz skládat 
podnikatelé a zaměstnanci soukromého sektoru. Přitom jde o benefit, na jehož poskytnutí 
uvnitř samotné firmy dostatečné zdroje často nemají. 
Nepravdivá jsou i tvrzení, že „88 % podniků už pátý týden poskytuje, a tudíž to pro nikoho 
nebude problém“. Pokud by takovou argumentaci podnikatelská veřejnost měla přijmout, pak 
zřejmě není důvod, aby poslanci povinný týden dovolené vůbec uzákoňovali.  
Bez ohledu na to, kolik zaměstnavatelů již dnes pátý týden dovolené svým zaměstnancům 
poskytuje, jeho zavedení zúží prostor pro soutěž zaměstnavatelů na trhu práce a dopadne 
na nejmenší podniky nejtvrději ze všech v poslední době přijatých protipodnikatelských 
změn. Naprosto fatální dopad bude mít pro zaměstnavatele osob zdravotně postižených. 
Podle analýz Hospodářské komory zaměstnavatelé za týden dovolené navíc zaplatí dalších 
až 26 miliard korun ročně. Přitom tyto výdaje budou už trvalé. Bude mít i vážné dopady na 
restartování české ekonomiky. Hrubý domácí produkt bude v roce 2022 nižší přibližně až o 
95 mld. Kč, podle propočtů Hospodářské komory bude tedy o 1,5 % nižší než za neměnných 
podmínek. 
Komunisté, odboráři a sociální demokraté při prosazování této zátěže argumentují také 
situací v západních zemích, kde zaměstnanci odpracují méně hodin a mají delší dovolené 
než Češi. Už podezřelé ale je, že zapomenou vždy dodat, že například tolik zmiňované 
Německo má produktivitu práce, na kterou tuzemské hospodářství ještě nedosáhlo. 
Česká právní úprava přitom ani nevybočuje z evropského kontextu. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie stanovují minimální nárok zaměstnance na dovolenou na 
čtyři týdny. Některé evropské země zvyšují nárok na dovolenou s počtem odpracovaných let 
nebo jej spojují s určitým druhem práce, tedy obdobně jako v ČR, kdy například státní 
zaměstnanci, učitelé nebo pracovníci ve ztížených pracovních podmínkách mají nárok na 
delší dovolenou.  
 
21.4. rozhovor tajemníka AČN pro radiožurnál  
V rozhovoru zazněly otázky: Jak výrazně pandemie koronaviru ovlivnila nebo dopadla na 
prodej českých nábytkářů? Byla kvůli pandemii koronaviru například odstavena, pozastavena 
během loňského roku nebo i letos výroba nábytku? Ať už kvůli nedostatku materiálu, 
dopravě, výpadku pracovníků apod.? Klidně prosím zmiňte nějaký konkrétní příklad. Výrazně 
vzrostl import – jaký je v současnosti podíl importovaného nábytku? Odkud nejčastěji jdou do 
Česka dodávky nábytku a kde je největší nárůst? Čeští výrobci nábytku ztrácí postavení na 
domácím trhu? Čím to je? A jak k tomu pomohla pandemie koronaviru? Jakou roli v 
prodejích hraje to, že český nábytek je zkrátka dražší než třeba ten z Číny nebo Polska? 
Orientují se čeští zákazníci výhradně na cenu? Přesto i cena dováženého nábytku stoupá – 
jak výrazně – prosím o meziroční srovnání. Případně – o kolik korun se třeba navýší přímo v 
obchodech? 
 
15.4. TISKOVÁ ZPRÁVA AČN – NÁBYTEK ROKU 2021  
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2021 je „MUUNA“, kterou pro výrobní 
společnost RIM CZ a.s., navrhnulo italské designérské duo Massimo Costaglia & Giulio 
Mazzanti. 
Do stylových kanceláří i do domácích pracoven skvěle zapadne nová kancelářská židle 
Muuna. Na rozdíl od jiných kancelářských židlí nejsou na první pohled vidět žádné ovládací 
prvky. Pečlivě začalouněná židle je totiž vybavena SELF mechanikou, která všechno 
nastavení připraví sama. Díky skvělé ergonomii všem padne jako ulitá. Muuna vznikla v době 
pandemie a výrazně tak zaplnila prázdné místo v portfoliu RIM jako „domácí“ pracovní 
židle… 
Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje za 
mimořádně zdařilé, jsou: (řazeno abecedně podle výrobce) 
o Stůl „01“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., 
design: Luka Križek, IO studio 
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Celodřevěný stůl 01 využívá krásy tradiční výroby stolů a přednosti původní truhlářské 
technologie posouvá do současné doby. Výtvarný charakter je postaven na čitelném a 
jednoduchém konstrukčním principu a svým minimalistickým vzhledem se stůl stává 
univerzálním produktem vhodným k použití do různorodých typů interiérů. Nohy stolu jsou 
konstrukčně spojeny v místě horní desky a tento vizuálně přiznaný konstrukční prvek vytváří 
atraktivní detail. Díky jednoduchým tvarům na sobě stůl nechává vyniknout atraktivitu 
masivního dřeva. Stoly byly navrženy jako rodina rozměrově různých stolů a nabízejí 
architektům či uživatelům široký záběr použití. 
o Židle „TAMMI“, výrobní společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s. r. o., 
design: Sabina Stržínková 
Židle TAMMI z pera nadějné mladé návrhářky Sabiny Stržínkové je dubová celodřevěná s 
čalouněným sedákem. Nohy ve tvaru otevřeného „A“ jsou v horní části vetknuté do područky 
židle včetně viditelného čepového spojení. Vrchní část tvarovaného opěráku židle je možno 
zvýraznit odlišnou barvou. 
Tomáš Jelínek z firmy JELÍNEK - výroba nábytku k tomu říká: „Naším záměrem bylo rozšířit 
nabídku námi vyráběného nábytku o netradiční řešení lehké jídelní židle s područkou s 
využitím 5ti-osého obrábění dřeva. I když je naše firma známější výrobou zdravotních 
matrací a ložnicového nábytku z dubového masivu, nechceme zůstat pozadu ani v oblasti 
sedacího nábytku. Širokou škálou výrobků se prezentujeme již od založení firmy v roce 
1897“. 
o Stůl a židle „ELICA“, výrobní společnosti Kaplan nábytek s. r. o. 
design: Studio KAPLAN DESIGN 
Elica je zrozena z přírody a její příběh je příběhem touhy překonávat překážky a schopnosti 
dosáhnout i toho nejodvážnějšího cíle. Stůl je do posledního milimetru vyroben z přírodního 
dřeva a má skvělý rozkládací mechanismus. Jeho čepovaná a lepená konstrukce je tradiční 
a zároveň unikátní. Jednatel společnosti, pan Lukáš Kaplan říká: "Ctíme hodnoty přírody, 
proto na desky stolů vybíráme široké lamely dřeva tak, aby jejich originální kresba dokonale 
navazovala jak na hlavním plátu, tak na rozkládacích deskách. Stůl Elica vyrábíme z buku, 
dubu nebo amerického ořechu v mnoha rozměrech, s rozkladem různých délek nebo i bez 
něj. Používáme dřevo z certifikovaných lesů". 
Elica je klasická židle s jedinečnými tvary a dokonale propracovanými detaily. Spojení 
předních noh nápadně připomíná design stolu Elica. Linie plynule přechází přes tvarovaný 
lub do zadních noh. Ty jsou precizně napojeny na propracované detaily jednoduchého 
opěradla. Lukáš Kaplan dodává: "Židle Elica je i přes svoji vysokou pevnost velice pohodlná 
a lehká. Elica z dubového dřeva neváží víc než 4 kilogramy. Manipulace s ní je i díky jejímu 
opěradlu hračka. Židli Elica dále vyrábíme v buku nebo americkém ořechu. Samozřejmostí je 
možnost volby moření, povrchové úpravy přírodním olejem nebo matným lakem a v 
neposlední řadě i možnost výběru čalounění z mnoha odstínů látek a přírodních kůží". 
o Kolekce „SPOT“, výrobní společnosti LD Seating s. r. o., 
design: LD Seating 
Novinka SPOT je kolekce jednoduchých stolků a čalouněných taburetů, které se hodí jak k 
vytvoření minimalistického odpočinkového místa v kanceláři, tak pro stylové vybavení 
kaváren a barů. Výrobce nabízí taburety a stolky ve třech ergonomicky praktických výškách, 
nízké, střední a vysoké. Barvu a materiál čalounění pěnového sedáku si zákazník může 
zvolit ze široké nabídky látek sám, aby taburet dokonale vyhovoval ladění interiéru. Ocelové 
podnože taburetů i stolků jsou standardně nabízeny v šesti základních barvách jako černá, 
modrá, červená, žlutá, zelená, bronzová. Možností je i osadit stůl na zakázku vyráběnou 
deskou. 
o Mobilní pracoviště „NOMAD“, výrobní společnosti LE BON, spol. s r. o., 
design: Jiří Pelcl 
Mobilní pracoviště NOMAD může být součástí zařízení bytu i administrativního prostoru. V 
obou případech šetří prostor i finance. Pracovní desku lze snadno složit a celý prostor zavřít 
a zamknout. NOMAD je na kolečkách, takže jej lze snadno přesunout z místnosti do 
místnosti. Kromě vyobrazeného ořechového dřeva jej výrobce nabízí v zakázkovém 
provedení podle specifikace zákazníka. 
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o Kolekce „ORGANIX“, výrobní společnosti RIM CZ a. s., 
design: Kai Stania 
Vize vtělená do organických tvarů, poctivá kvalita a lehkost bytí. Prostě všechno, co si 
dnešní doba žádá. Organix je nová kolekce křesla a dvou sedaček. Organické tvary 
proporčně atypického sezení jsou tu pro chvíle, kdy je potřeba načerpat novou energii nebo 
probrat všechno důležité u šálku kávy. Tým konstruktérů RIM CZ již nyní pracuje na rozšíření 
této kolekce o nové prvky, které očekáváme letos na podzim! 
V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2021“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném 
roce v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se 
mohou všechny firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje 
žádné omezení co do členství v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v 
nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti 
špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě. 
 
23.4. info o on-line jednání vedení HK zasláno členům AČN 
Vážení členové AČN, 
Dnes se opět konala on-line schůzka vedení HK. Dnes byli účastni kromě prezidenta 
Dlouhého a dalších viceprezidentů i MUDr. Smejkal a doc. Rostislav Maďar. V předchozích 
dvou nebo třech týdnech jsem vám výsledky z jednání nepsal, protože epidemiologická 
situace byla tak špatná, že v podstatě nešlo nic moc dělat. Nyní se situace začíná poměrně 
rychle obracet. 
Prezident Dlouhý na úvod mimo jiné konstatoval, že vláda neudělala jediné usnesení vlády, 
které by nebylo následně napadeno soudem… 
Doc. Maďar sdělil, že jsou nastaveny hranice pro rozvolnění, které nebudou zveřejňovány. 
(Důvody, proč nemohou být přesné hranice zveřejňovány, poměrně podrobně popsal. Je to z 
důvodu enormního tlaku určitých skupin na rozvolnění. Jakmile se rozvolní část, začne jiná 
část velmi tvrdě reagovat a argumentovat. Příkladem může být argumentace sportovních 
organizací, kdy byl argument, že dva miliony amatérských sportovců čeká na možnost 
trénování – to byl přesně ten důvod proč se to nemohlo povolit. Aby se zmíněné dva miliony 
začaly potkávat v prolínajících se skupinách.) 
Je možné, že rozvolnění bude rychlejší než dnes informují média. (Důvod je, že máme 
vysokou promořenost a tím má hodně lidí aktivní postinfekční imunitu – problém je, že tato 
imunita není dostatečně probádaná a je velmi individuální). 
V diskusi zazněl i argument, že mnoho lidí nahrazuje společenský život a návštěvy 
restaurací tím, že se schází doma. (Na to AČN v tiskových zprávách poukazovala). 
Velikonoce ovšem toto tvrzení naštěstí nepotvrdily. (Jinak jsou další nebezpečné mutace – 
indická. Kontrola lidí cestujících z ciziny naráží na právní výklady a tím je znemožněna – 
např. 14-ti denní karanténa v izolaci.) 
 
23.4. Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 23.4.2021,  
návrh pěti týdnů dovolené sníží konkurenceschopnost a zvedne nezaměstnanost. 
Návrh na zavedení povinných pěti týdnů dovolené přinese podnikatelům ve výrobě nábytku 
velké problémy. Je zcela triviální si domyslet, že tyto problémy dopadnou i na zaměstnance. 
Bude se jednat o značnou ztrátu konkurenceschopnosti našich podniků a jedinou možnou 
reakcí majitelů firem bude snížení nákladů. Pro každého zákazníka je cena důležitá. 
Argumentace, že nově je v ceně nábytku i cena za dovolenou navíc, bude extrémně 
složitá…      
Návrhy na změnu zákoníku práce a vložení úpravy o povinnosti pětitýdenní dovolené jsou 
skutečným hazardem s konkurenceschopností nábytkářských firem. Je zcela zjevné, že 
současný systém, kdy je zcela na podnikateli (respektive majiteli), zda svým zaměstnancům 
zaplatí dobrovolně týden navíc, funguje. Může se klidně stát, že se podnikatel rozhodne 
zaplatit i dva týdny navíc. To je naprosto legitimní rozhodnutí a je zcela na vůli podnikatele, 
případně je předmětem kolektivního vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. 
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Faktor kolektivního vyjednávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bývá stále častěji 
politiky ze všech politických spekter opomíjen. Tendence politiků přebírat moc nad 
ekonomickým chováním firem, ovšem nepřenáší odpovědnost za tyto rozhodnutí. 
Odpovědnost za tato politická rozhodnutí ponesou právě podnikatelé. Vyšší míra regulace 
nám holt blahobyt nepřinese. Je zcela evidentní, že tuto skutečnost si musíme všichni 
uvědomit. Pokud pracujeme méně, musíme počítat s tím, že dostaneme méně zaplaceno. Je 
to poměrně jednoduchá rovnice, kterou může ovlivňovat digitalizace, automatizace a 
robotizace. Lidská práce bude vždy klíčovým faktorem pro odměňování. Pokud se délka naší 
práce zkrátí, těžko si můžeme myslet, že to nebude mít vliv na naše příjmy.  
Nábytkářský průmysl se i přes nepřízeň způsobenou koronavirem v loňském roce úspěšně 
rozvíjel. Skvělých výsledků dosáhnul zejména díky exportu kvalitního a dražšího nábytku. V 
České republice se v loňském roce vyrobilo nábytku za 48,5 miliardy korun a export činil 
33,57 miliardy korun. To je skvělý výsledek, přihlédneme-li ke složité koronavirové situaci, 
kdy byly po dobu několika týdnů zavřeny hranice.  
AČN v únoru letošního roku provedla průzkum, jak by se firmy vyrábějící nábytek vyrovnaly s 
platností návrhu pětitýdenní dovolené. Pětitýdenní dovolená by přinesla tak výrazné zdražení 
vyráběného nábytku, že je velkou otázkou, zda by taková cena byla pro zákazníky přijatelná. 
V některých případech by podnikatelé museli propočítávat smysl podnikání a zvažovat 
počínání správného hospodáře v souladu se zákonem. Úvaha srovnávání s ekonomickou 
produktivitou v Německu je naprosto zcestná. Produktivitu Německa nemáme a dlouho mít 
nebudeme. O tom, že s Německem nemá cenu se srovnávat ukazuje i současná politická 
diskuse okolo kurzarbeitu. Veškeré návrhy kurzarbeitu předkládané ve sněmovně jsou 
bohužel německému vzoru na hony vzdálené.  
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. 
 
27.4. TZ HK zasána členům AČN  
Vážení kolegové, 
již před časem jsme vám společně se Zdeňkem Zajíčkem, viceprezidentem HK ČR a 
zároveň prezidentem ICT Unie, představili na tiskové konferenci záměr mobilní aplikace 
„bezpečná provozovna“. Nyní bych vám rád v 10 bodech přiblížil její základní myšlenku, 
princip a také motiv pro její uvedení do praxe. Abych rozptýlil případné obavy či nejasnosti, 
připravili jsme pro vás spolu s kolegy také odpovědi na dotazy, které v souvislosti s jejím 
zavedením mohou ve společnosti rezonovat. 
Mobilní aplikace „bezpečná provozovna“ a standardy pro návrat do normálu  
• Hospodářská komora požaduje návrat podnikatelů do normálu. Proto chce co 
nejrychleji otevřít všechny služby a jiné podnikatelské činnosti, aniž by se zákazníci museli 
prokazovat potvrzením o negativním testu, naočkování nebo prodělání nemoci.  
• Vláda ale zvažuje, že vybrané segmenty podnikání (vyšší koncentrace zákazníků, 
délka návštěvy) nebude zatím otevírat vůbec, nebo jen za podmínek, že podnikatelé budou v 
provozovnách dodržovat režimová opatření pro bezpečný provoz na jedné straně a zákazníci 
se budou prokazovat potvrzením na straně druhé.  
• Tam, kde budou tato pravidla nezbytnou podmínkou pro provoz, Hospodářská 
komora chce být připravena. Proto pro podnikatele a zákazníky vyvíjí rozhraní do mobilní 
aplikace, které by umožnilo napojit se na státem chystaný systém vydávání uzamčených QR 
kódů.  
• Hovoříme tedy o dvou systémech – stát vyvíjí systém generující QR kódy s 
potvrzeními, Hospodářská komora vyvíjí validátor těchto kódů. Stát tak stanovuje a 

http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
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konkretizuje pravidla, mj. uznávání PCR a antigenního testu ze zaměstnání, délku platnosti 
testu nebo dobu, kdy lidé mají protilátky atd.  
• Jestliže pro vstup do provozovny bude potvrzení od zákazníka nutné, pak myšlenka 
Hospodářské komory je, že zákazník se při vstupu prokáže potvrzením v mobilní aplikaci 
nebo na papíře, že podstoupil test, je očkován nebo má protilátky. Na displeji se ukáže ANO, 
NE pro vypršení platnosti testu. Nikdo z hospodských přece nechce jinou informaci. 
Potřebuje jen vědět, že ten, kdo do provozovny vstupuje, splňuje státem stanovené 
podmínky. A zákazník potřebuje vědět, že vstupuje do bezpečné provozovny, uvedené na 
mapě bezpečných provozoven.  
• Hospodářská komora nabízí lepší řešení, než jsou jen pro podnikatele a tuzemskou 
ekonomiku devastující plošné zákazy, a to je samoregulace podnikání, jež je postavena na 
zvýšení bezpečnosti provozoven, vytvoření prostoru důvěry mezi podnikatelem a 
zákazníkem a komfortu pro obě strany.  
• První standardy pro to, aby provozovny byly bezpečné, již existují. Příkladem jsou 
pravidla označená jako Bezpečná restaurace, za nimiž stojí mj. Český svaz pivovarů a 
sladoven, nebo pravidla bezpečného provozu sportovních areálů, bazénů a saun definovaná 
Českou komorou fitness. Podniky se v nich zpravidla zavazují, že nastaví vzdálenost mezi 
stoly či zákazníky, omezí počet zákazníků na metry čtvereční a budou provozovány za 
zvýšených hygienických podmínek. 
• Aplikace má umožnit podnikateli získat manažerský přehled o dodržování pravidel, ze 
seznamu si tak bude moct „odškrtat“ splnění těchto standardů. Pokud v rámci své bezpečné 
provozovny nabízí i nadstandard (kupř. filtrování vzduchu apod.), jednoduše je doplní.  
• Aplikace bude zákazníkům zobrazovat mapu bezpečných provozoven. V mapě budou 
zobrazeny ty provozovny, které se zavázaly dodržovat vládou definovaná i vlastní pravidla 
pro bezpečný provoz.  
• Hospodářská komora aplikaci již testuje. Na straně státu teď je, aby definoval, jak a 
kdy se podnikatelé mohou napojit na státní systém vydávání QR kódů a pravidla pro 
bezpečný provoz, nebo přijal ty standardy, které sami podnikatelé státu nabízejí.  
Otázky a odpovědi:  
Aplikací diskriminujete, protože rozdělujete lidi na ty, kteří jsou otestováni nebo naočkovaní, 
a ty, kteří nejsou.  
• Podnikatelé jsou připraveni otevřít ihned a nejlépe bez aplikace. O tom, komu, kdy a 
za jakých podmínek bude umožněno podnikat, nerozhodují podnikatelé, ale vláda. 
Podnikatelé proto nabízejí státu i zákazníkům jiné řešení, než jsou plošné zákazy. Ať si 
každý svobodně vybere, zda je lepší podnikatelům umožnit, aby se samoregulovali a vytvořili 
bezpečné prostředí důvěry mezi nimi a zákazníkem, nebo aby byl některý druh podnikání 
zapovězen, dokud tady bude covid-19.  
Nevidím důvod, proč bych se měl komukoli při vstupu do obchodu jakkoli prokazovat.  
• Ani podnikatelé přece nechtějí, aby jim zákazníci sdělovali zdravotní stav. Stát podle 
našich informací nezvažuje, aby pro vstup do obchodů se zákazník musel prokazovat 
potvrzením. Jestliže ale potvrzení u jiných segmentů podnikání stát bude vyžadovat, nebo 
dokonce bude podmínkou k tomu, aby podnikatelé mohli po roce uzávěr začít znovu 
podnikat, podnikatelé i zákazníci budou mít v ruce nástroj, který můžou použít. Musí být na 
svobodném rozhodnutí podnikatelů i zákazníků, zda tyto podmínky přijmou, nebo ne.   
Jako zákazník nemám chytrý telefon.  
• Ne všichni jej používají, proto Hospodářská komora jedná se státem  
i o papírové verzi.  
Nebudu platit 1500 korun za PCR test, abych šel na pivo do hospody.  
• K tomu Vás nikdo nenutí. Za situace, kdy se v ČR testuje 500 tisíc lidí denně povinně 
v zaměstnání a přibývají desítky tisíc naočkovaných, podnikatelé nevidí důvod, proč by si po 
práci nemohli večer zajít na pivo na zahrádku nebo do kina. Hovoříme o dobrovolném a 
dlouhodobém prostoru bezpečí – jednak pro personál podnikatelů, jednak pro zákazníky.  
Nebudu kupovat nějakou drahou čtečku, abych mohl lidi pustit dovnitř.  
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• Řešení musí být levné, dostupné a pro podnikatele i zákazníka uživatelsky co 
nejjednodušší. Podnikateli bude stačit mobilní telefon, tablet či jiné zařízení, které užíval pro 
EET.  
Kdo bude zákazníky kontrolovat? Nemám na to čas ani dostatek personálu.  
• Kontrola při vstupu je obtěžující pro podnikatele i zákazníka. Jestliže deklarujete, že 
jste provozovnou bezpečnou pro zákazníky i zaměstnance, pak je třeba, aby si to oba 
vzájemně prokázali. Každý podnikatel si musí dát na misku vah, zda je pro něj výhodnější 
otevřít za nějakých podmínek, nebo ne. Je to diskomfort, ale pokud to bude jedinou cestou k 
otevření provozovny, je to efektivní řešení. 
Mám malý obchod na malém městě a žádnou aplikaci mít určitě nebudu. Pustím každého 
zákazníka, který si bude chtít nakoupit nebo se klidně jen podívat. 
• Mějte na paměti, že uzavřené nejsou jen obchody, které vláda otevře pravděpodobně 
jen pod podmínkou dodržování režimových opatření o počtu zákazníků apod. Vláda zakázala 
organizovat hromadné akce, jako jsou koncerty, festivaly a různá divadelní představení, 
vzdělávací kurzy, navštívit restaurace, ubytovat se, poskytovat různé osobní služby, 
omezena je činnost sportovišť, cestovních kanceláří atd. Některé segmenty chce otevřít za 
řadu týdnů, možná měsíců. Aplikace jim může umožnit podnikat dříve.  
Test nehodlám platit, očkovat se taky nenechám, covid jsem taky neměl. Takže já jako 
zdravý člověk budu sedět doma? 
• Tuto otázku musíte položit vládě, která stanovuje pravidla. Stejně nespravedlivé je to, 
že stát zakázal některých podnikatelům podnikat, ačkoliv nikdy nebyli zdrojem nákazy. Jsou 
mezi námi podnikatelé, kteří chtějí podnikat a jsou připraveni pro zákazníka vytvořit takové 
prostředí, v němž se nebude cítit ohrožen nákazou. Bezpečněji se zákazníci budou cítit v 
těch provozovnách, které budou dodržovat určité protiepidemické standardy za účelem 
snížení rizika přenosu nákazy. Jejich povinností ale je i chránit zdraví svých zaměstnanců.  
Nechci vést evidenci zákazníků nebo jeho aktivit.  
• Nikdo nechce tyto záznamy pořizovat, podnikatelé tyto informace nepotřebují. 
Nicméně požadavky sdělují hygienici, přičemž jediným nám známým důvodem pro to, aby se 
tato evidence vedla, je vytrasování lidí, kteří mohli potenciálně přijít do styku s nemocnou 
osobou.  
Důležité informace – nejen v souvislosti s koronavirem - průběžně publikujeme na 
www.komora.cz, www.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR. 
 
29.4. Tisková zpráva AČN - kurzarbeit  
Dovolujeme si Vám zaslat stanovisko k zákonu o kurzarbeitu, který by měla projednávat 
poslanecká sněmovna příští týden. V duchu tiskové zprávy jsme oslovili všechny parlamentní 
politické strany. 
Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 29.4.2021,  
AČN žádá kurzarbeit jako v Německu! aneb „lepší žádný zákon o kurzarbeitu než 
špatný“   
Český kurzarbeit je jen velmi slabá náhražka toho, co slovo kurzarbeit znamená v německy 
mluvících zemích. Návrhy zákonné úpravy pod názvem kurzarbeit, které jsou v poslanecké 
sněmovně diskutovány, budou s největší pravděpodobností v reálném podnikání těžko 
využitelné. Zásadním problémem je, že spuštění českého kurzarbeitu vyžaduje politické 
rozhodnutí. A v tom je ""zakopán pes"". V německy mluvících zemích tomu tak není. V 
Německu a Rakousku jsou přesně stanovená pravidla, kdy se kurzarbeit spouští. Ke 
spuštění čerpání kurzarbeitu tedy není potřeba žádné politické rozhodnutí, hlasování, 
zákulisní vyjednávání ani politická korupce... Kurzarbeit v německy mluvících zemích tedy 
může čerpat i třeba jen jedna firma. Čerpání navíc není závislé na státním rozpočtu. 
Možná je předem nutné si říci k čemu je vůbec nějaký kurzarbeit potřeba? Nežijeme na 
počátku devatenáctého století, kdy se u nás kapitalismus překotně rozjížděl ruku v ruce s 
technickým a technologickým pokrokem. V té době, když majitel továrny neměl pro své 
zaměstnance práci, jednoduše jim sdělil, ať další den již nechodí a přijdou třeba až za týden. 
Pokud pracovníci nepracovali, nedostali žádnou mzdu ani dávky. Samozřejmě, že takovýto 
postup, v této době naprosto legální, vzbuzoval často nevoli. Dnes jsme samozřejmě v jiné 
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pozici. V ČR existuje unikátní sbírka zákonů, tzv. zákoník práce. Podnikatel má v jednání se 
zaměstnanci mnohem více svázané ruce. Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale výsledkem 
je, že se tímto způsobem skutečně daří vytvářet sociální smír. 
Moderní technologie využívané téměř ve všech průmyslových oborech včetně výroby 
nábytku vyžadují proškolené zaměstnance, do nichž podnikatel dlouhodobě investuje. Nelze 
se tedy stavět tak, jako v devatenáctém století. Ekonomické výkyvy se ovšem opakují bez 
ohledu na to, které století se právě píše. Proto je podnikání a přístup k zaměstnancům 
nevyhnutelně jiný, než býval dříve.  
Česká cesta kurzarbeitu je slepá ulička z několika důvodů. Jedná se o to, že bude nějaká 
politická reprezentace, pravděpodobně vláda, která schválí v daném čase pomoc pro určitou 
skupinu podnikatelů. Jinými slovy to znamená, že politická reprezentace také třeba neschválí 
pomoc pro jinou skupinu podnikatelů. Tím vzniká extrémně nespravedlivé prostředí, kdy 
pomoc daňových poplatníků budou čerpat určité podnikatelské subjekty a jiné třeba v jiném 
čase čerpat nebudou. Vyvstávají otázky, jak se politická reprezentace zachová k nějakému 
řekněme energetickému gigantu? Jak se zachová k automobilce? Jak k ocelářskému 
gigantu?  
Již nyní se objevují vyjádření činitelů předních politických stran ve smyslu: „Hlavně, aby 
zákon nezpůsoboval zabetonování pracovních míst v neperspektivních oborech“. S takovým 
vyjádřením lze jen souhlasit. Ale kdo posoudí, že daná firma je nebo není v perspektivním 
oboru. Na takovémto hodnocení se nejsou schopni shodnout ani odborníci z daného oboru. 
A má to být politik nebo skupina politiků, kdo takovéto odvážné hodnocení provede.  
Jak se asi bude rozhodovat politik s vazbou na nějaký obor? Jak se bude rozhodovat politik, 
s vazbou na nějaký obor podnikání a jeho přímá konkurence se dostane do nesnází? Kdo 
vyhraje? Zájem veřejnosti nebo obchodní zájem? A takový případ není nereálný. 
Odpolitizování spuštění kurzarbeitu je přímo v zájmu všech politiků, politických stran a hnutí. 
Na druhou stranu představuje ohromnou moc a možnost získávání voličů. Bohužel 
získáváním voličů za peníze daňových poplatníků. Z toho důvodu zaslala AČN minulý měsíc 
dopis ve věci kurzarbeitu na všechny parlamentní politické strany a hnutí. Pro AČN je jediné 
přijatelné řešení zavést kurzabeit podle německého vzoru. Všechny ostatní tzv. české cesty 
nebudou funkční.    
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. 
 
29.4. zasedání představenstva  
Termín: středa 29.4.2021, Místo: On-line konference, Čas: 9 – 14 hodin 
Kromě jiného byly diskutovány tyto témata: Valná hromada – termín? On-line forma nebo na 
podzim prezenční forma? Statut NÁBYTEK ROKU 2021 – prezentace změn, NÁBYTEK 
ROKU – NOMINACE, cena za přihlášení? Priority požadavků AČN, nezvyšování zdanění 
práce? Ekologie a cirkulární ekonomika, Česká kvalita – info o vývoji. Diskuse, ostatní. 
Členové AČN obdrželi plný zápis z jednání. 
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DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2021! 

 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

             
 
ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA 
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových 
hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s několika tisíci parkovacích míst poskytuje 
těmto akcím exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem největšího souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR GARDEN a 
FOR INTERIOR. Tyto jarní veletrhy přináší každý rok novinky z oboru bydlení, interiérů, 
designu a zahrad. Veletrhy navštěvují desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje velké 
množství zajímavých doprovodných programů, jako jsou workshopy, přednášky, výstavy atd. 
Více na www.forinterior.cz . 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment 
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší 
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.  
Kromě výroby nábytkového kování v osmi závodech v Rakousku, v jednom montážním 
závodě v Polsku a dvou závodech v USA, se zabývá také průzkumem jeho využití v hotovém 
nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u zákazníků v domácnostech a také 
výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které poskytuje firma BLUM „Doživotní 
záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, promyšlené funkci, designu a dlouhé 
životnosti. Více na www.blum.com . 
 
Démos trade, a.s. 

 
Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. 
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a 
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com . 
 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

http://www.forinterior.cz/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
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Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou 
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní 
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní 
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. Více na www.egger.com . 
 
Hettich ČR k.s. 

 
Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, 
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i 
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich 
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní 
techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s 
aktivní podporou. Více na www.hettich.com . 
 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé 
technologie a v mnoha směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v 
inovacích svých produktů. Produkty Kronospan mají široké spektrum uplatnění v 
interiéru i ve stavebnictví.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
http://www.hettich.com/
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REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v 
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program 
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od 
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR 
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.   
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých 
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž 
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu 
říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší 
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz . 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
 

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v 
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché 
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále 
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd. 
Více na www.ma-dona.cz . 
 
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 
 

 
 

http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/


 

 

16 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 
 

    
 
 
ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:  

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR 
 

        
 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za duben 2021 využily tyto společnosti: 
V e-letteru na www.nabytek-jistota.cz naleznete: 
NOVINKA OD MAYER CZ – AKTIVNÍ DYNAMICKÉ SEZENÍ! 
TON PŘEDSTAVUJE NOVOU KOLEKCI P.O.V. 
ARBYD CZ V PROJEKTU RESINDUSTRY - EVROPSKÝ ÚSPĚCH! 
MENDELU - PROJEKT FLAME 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
 
Asociace českých nábytkářů                                                                     e-mail: acn@czechfurniture.com 
Kostelecká 879/59                                                                tel./fax: +420 222 313 640, +420 777 294 404 
196 00 Praha 9                                                      http://www.czechfurniture.com , www.nabytek-jistota.cz  

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

