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5.5. proběhlo on-line zasedání „Social Dialogue“ v nábytkářském průmyslu:  
Na úvod zazněla informace, že nový prezident EFIC je majitel významné italské nábytkářské 
firmy, pan Edi Snaidero. Velký význam byl na zasedání věnován cirkulární ekonomice. 
 
5.5. zaslaná nabídka členům AČN  
Mladá německá firma hledá výrobce dětských stolů s možností výškového nastavení. Kostra 
je vyrobena z masivního buku - z tyčoviny (kulatý profil). Deska stolu je z multiplexu. 
Zájemcům zaslány kontakt a výkresy. Testovací série by byla cca 50ks a následně dodávky 
po 100 – 250ks. 
 
6.5. zaslaná výzva o dumpingu březové překližky z Ruska  
Vážení, 
obracím se na Vás s žádostí o komentář k probíhajícímu antidumpingovému šetření na 
dovozy překližky z Ruska. Domníváme se, že nejlépe znáte své sektory a proto vás prosíme 
o informace, jak by se případné uložení AD cel dotklo vašich členů. Případně prosíme o 
identifikaci výrobců či zpracovatelů dotčeného výrobku, kteří operují na českém území. 
Pokud takoví jsou. 
Datum uložení prozatímního opatření se blíží a rádi bychom případný návrh konzultovali s 
českými zaiteresovanými subjekty. Oznámení o zahájení šetření a jeho následná revize byly 
v příloze. 
 
6.5. členům AČN zaslán zápis z jednání představenstva 
přílohou bylo i odpovědné zadávání cirkulární ekonomika - nábytek a statut NR2022. Kromě 
jiných témat byly diskutovány tyto body: Valná hromada: 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. 
 
7.5. zaslána zpráva z on-line porady HK  
Dnes ráno proběhla pravidelní on-line schůzka vedení HK. Bylo konstatováno, že situace se 
výrazně zlepšuje. Pro informaci přiložena prezentace prof. Duška o stavu epidemie se 
souhrnem epidemiologických dat. 
Zazněly ovšem i znepokojivé zprávy, kdy podle některých epidemiologických odborníků se 
nevyhneme podzimní čtvrté vlně. Někteří o tom prý hovoří jako o jistotě. Toto potvrdil i 
prezident Dlouhý. Velmi znepokojující je i odpor populace pod 50 let k očkování. Zde se 
podle průzkumů má zájem očkovat pod 30% populace. Na HK bude prosazení očkování ve 
firmách, kdy vláda tomu není příliš nakloněna. Otázka bude, jak se budou firmy vyrovnávat 
se zaměstnanci, kteří odmítnou očkování? Pokud přijde další vlna, firmy budou asi povinny je 
testovat. 
Déle probíhala debata zejména o projektu „Bezpečná provozovna“ a o Covid pasu – ten 
připravuje stát. Jedná se o jakýsi generátor QR kódů, kde pod každým QR kódem bude 
konkrétní osoba a údaje o ní. Na státní systém navazuje aplikace HK, která je v podstatě 
hotová. Čeká se na státní systém, který bude nejdřív za měsíc… Covid pas by byl pro 
majitele provozoven k ověření, zda mohou dotyčného(nou) vpustit nebo ne.    " 
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11.5. Členům AČN zaslán kontakt na potenciálního dodavatele  
AČN oslovila firma s nabídkou polyuretanové pěny. Firmu jsme nijak neprověřovali, nemáme 
žádnou referenci kvality atd. V Čechách prý nikdy nic neprodávala. Zasíláme vám kontakt s 
přihlédnutím k současnému nedostatku materiálu… 
 
17.5. zodpovězeny dotazy pro Barometr českého průmyslu  
dotazy pro ČVUT 
- Jaký očekáváte vývoj v segmentu firem Vašeho svazu (tržby firem, tržby z exportu, 
zakázky) 
- Jak se vyvíjí firmám náklady – na trhu rostou ceny materiálů..? Jaký to má dopad na 
ziskovost? 
- Jak dopadá na firmy covid-19? 
- Jak jsou na tom firmy s kapacitami – budou propouštět, navyšovat..? 
- Jak se vyvíjí mzdy vs. produktivita práce? 
- Jaký je potenciál náhrady lidské práce technologiemi u firem Vašeho svazu? 
- Jaké investicemi firmy Vašeho svazu v budoucnu plánují a v jaké výši? 
- Pomáhá vláda firmám Vašeho svazu prostřednictvím dotací do nových technologií 
a/nebo digitalizace, Průmyslu 4.0? Co by se mohlo zlepšit? 
 
17.5. TZ HK poslána členům AČN 
TISKOVÁ ZPRÁVA - Národní plán obnovy nedostatečně zohledňuje připomínky 
podnikatelské veřejnosti. Komora navrhovala efektivnější rozdělení peněz. 
Praha, 17. května 2021 – Národní plán obnovy, kterým chce Evropská unie v příštích letech 
pomoci ekonomikám členských zemí z koronavirové krize, dnes vláda projednává bez 
vypořádání většiny připomínek Hospodářské komory. Ta přitom k materiálu zaslala 
ministerstvu průmyslu a obchodu celkem 92 připomínek. Kabinet nicméně k většině z nich 
před finálním schvalováním nepřihlédl.  
Přestože se ministerstvu průmyslu a obchodu sešly připomínky celkem od 70 subjektů, 
začalo jejich vypořádávání až koncem dubna. „Chápeme, že u tak strategického materiálu 
nelze vyhovět plošně všem. Je nicméně škoda, že ministerstvo průmyslu a vláda nevěnovaly 
větší pozornost názoru krizí postižených podnikatelů, kteří by měli být hlavním pilířem 
ekonomické obnovy po pandemii covidu-19,“ upozornil prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. 
Původní návrh Národního plánu obnovy počítá mj. s tím, že bezmála 80 mld. Kč z celkových 
192 mld. Kč alokovaných na podporu ČR půjde na investice ke zvýšení ochrany životního 
prostředí. Dalších 41 mld. Kč by mělo podpořit školství a trh práce a 28,5 miliardy by vláda 
ráda vložila do digitalizace. „Jednou z našich hlavních výtek k Národnímu plánu obnovy byla 
právě poměrně nízká částka směřující do digitální agendy. Pokud jsme slovy vlády „The 
Country For The Future“, měla by na tuto pro budoucnost klíčovou oblast ekonomického 
rozvoje více tlačit,“ dodává Dlouhý. 
Desítky miliard mají být vynaloženy na projekty, které představují digitální služby občanům a 
firmám, digitální systémy státní správy, digitální vysokorychlostní sítě, zrychlení a digitalizace 
stavebního řízení nebo udržitelná a bezpečná doprava. „Jde vesměs o tituly dlouhodobě 
přehlížené, které by měl stát z vlastních národních zdrojů tak jak tak zaplatit. O to více by 
však mělo v NPO zbýt peněz na financování konkrétních digitálních projektů usnadňujících 
podnikání firem, které jsou v současnosti zavaleny zbytečnou administrativou a 
papírováním,“ upozorňuje Dlouhý. 
Hospodářská komora zároveň kritizuje fakt, že Národní plán obnovy nepočítá s podporou 
celoživotního učení, které je přitom pro konkurenceschopnost České republiky v dalších 
letech klíčové. „Pokud stát hovoří o Průmyslu 4.0 a dalším nutném technologickém rozvoj, 
musí si uvědomit, že bez vzdělaných lidí budou tyto pojmy jen prázdnou schránkou,“ varuje 
Dlouhý. Ministerstvo školství zároveň dlouhodobě odmítá diskuzi s podnikatelskými svazy v 
otázce rozvoje Národní soustavy kvalifikací se zapojením Národní sítě sektorových rad.  
 
 



 

 

3 

 

20.5.AČN odpověděla ve věci „antidumpingová cla“ na MPO  
za Asociaci českých nábytkářů jednoznačně souhlasíme s návrhem Evropské komise 
navrhuje uložit antidumpingová cla ve výši 15 % - 17,2 % pro vybrané společnosti a 17,2 % 
pro všechny ostatní společnosti. 
Z dlouhodobého pohledu máme značný zájem udržet co největší možnou míru uceleného 
dodavatelského řetězce v rámci ČR nebo EU. Narušení řetězce dumpingovými cenami 
poskytne krátkodobou výhodu našim zpracovatelům, ale to jen po dobu, než jsou ochromeni 
dodavatelé materiálu v rámci ČR nebo EU. V konečné fázi se problémy dodavatelů stanou 
problémy zpracovatelů a výrobců finálních výrobků - v našem případě výrobců nábytku. 
Jedinečnost a konkurenční výhoda českých výrobců nábytku je opřena o kvalitní a seriózní 
dodavatele materiálů. Krátkodobé narušení nízkými cenami v konečné fázi může otřást i 
výrobci finálních výrobků - nábytku v ČR. Pro české výrobce nábytku je zdroj březové dýhy 
právě v baltských zemích. A tito dodavatelé jsou dumpingem nejvíce poškozeni. 
 
31.5. TZ HK poslána členům AČN  
TISKOVÁ ZPRÁVA - Chystá se znárodnění části pojistného trhu ve prospěch státem 
ovládané pojišťovny. Hospodářská komora vyzývá poslance, aby snahu o monopolizaci trhu 
odmítli. 
Praha, 30. května 2021 – Za pokus o znárodnění části pojistného trhu a snahu o omezení 
hospodářské soutěže a vytvoření monopolu na zdravotní pojištění cizinců s pobytem na 
území České republiky označuje Hospodářská komora přílepek v poslanecké sněmovně 
aktuálně projednávaného cizineckého zákona, podle něhož by v příštích pěti letech směla 
cizince pojišťovat pouze jedna pojišťovna, a to Pojišťovna VZP a.s. Hospodářská komora 
České republiky proto vyzývá poslaneckou sněmovnu, aby návrh části poslanců zamítli.  
Zdravotní pojištění cizincům ze zemí mimo EU a států se specifickým režimem na základě 
příslušného povolení kryje náklady zdravotní péče poskytnuté na území ČR. Poskytuje jej 
pět komerčních pojišťoven, a to Ergo, Maxima, Slavia, Uniqa a dceřiná pojišťovna státem 
ovládané Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem Pojišťovna VZP. Za toto komplexní 
zdravotní pojištění více než 60 tisíc cizinců na území ČR ročně zaplatí zhruba 600 až 800 
milionů korun. Podle návrhu poslanců Miloše Janulíka a Věry Adámkové, kteří zároveň 
působí ve správní radě VZP, by se pro následujících pět let měla stát výhradním 
poskytovatelem pojištění pro cizince právě dceřiná společnost VZP. 
„Takový záměr, který zasahuje do svobodného podnikání a negativně ovlivňuje 
hospodářskou soutěž, je pro nás nepřípustný. Monopol pojištění prostřednictvím státem 
ovládané pojišťovny považujeme za svérázný pokus o znárodnění části pojistného trhu. 
Apelujeme proto na poslance, aby návrh jednoznačně odmítli,“ uvedl Tomáš Vrbík, tajemník 
Úřadu Hospodářské komory České republiky.  
Pokud poslanci pozměňovací návrh přijmou do zákona, zrušili by celé pojistné odvětví a 
vyvlastnili by stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících 
zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich. I po uplynutí pětiletého monopolu PVZP by totiž 
zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních 
pojišťoven, což kromě PVZP nesplňuje ani jedna z ostatních pojišťoven, které v současné 
chvíli pojištění nabízejí. 
„Je to významný zásah do obchodních vztahů pojišťoven a práv našich klientů, aniž by k 
tomu byla vedena odborná diskuse a provedeny odpovídající rozbory,“ komentuje návrh Jan 
Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, která je začleněným společenstvem 
Hospodářské komory. „Úpravy systému pojištění by měly být předem řádně projednány s 
pojišťovnami a předmětem legislativní produkce vlády, nikoli individuální aktivitou poslanců, 
jakkoli může být sebelépe míněna,“ dodal. 
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Představení společnosti ANTALIS pro možnost výroby nábytku a doplnění interiérů: 

 
Antalis představuje Coala Interior Film, novou značku dekorativních samolepicích materiálů. 
Řada fólií Coala Interior Film obsahuje více než 650 produktů s různými povrchovými 
úpravami a realistickými vzory, které se dají snadno a rychle aplikovat na většinu povrchů. 
 
Fólie Coala Interior Film jsou ideální pro domácí i komerční aplikace a nabízí ekonomické 
řešení pro dekoraci a renovaci vnitřních prostor. Tyto samolepicí fólie lze aplikovat na dveře, 
stěny, nábytek a mnoho dalších povrchů. 
Řada Coala Interior Film obsahuje osm kolekcí: dřevo, textil, kůži, mramor, kov, třpytky, 
přírodní kámen a plné barvy. Materiály jsou roztažitelné (lze je aplikovat i na nerovné 
povrchy) až do 200 % jejich rozměru. 

 

   
 

   
 
V případě zájmu kontaktujte: Ing. Daniela Boučková, mob.tel.: +420 704 959 543, e-mail: 
daniela.bouckova@antalis.com  
 
V E-letteru O NÁBYTKU s jistotou za květen 2021 bylo zveřejněno: 
DĚTSKÁ MATRACE KUKI - NOVINKA OD AHORNU! 
NÁBYTEK Z DOVOZU VÝRAZNĚ ZDRAŽIL 
E-letter je na www.nabytek-jistota.cz  
 

mailto:daniela.bouckova@antalis.com
http://www.nabytek-jistota.cz/
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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/

