
Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na jedinečnou diskusní akci pro nábytkářský průmysl. 
Cílem je získat ohlasy výrobců nábytku, které pomohou formulovat 
požadavky AČN vůči hospodářské politice státu. Čestnými hosty budou 
zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupce Hospodářské komory 
dále hlavní analytička společnosti CYRRUS a.s. a zástupkyně CzechTrade. 
Přijeďte se zástupci ostatních nejvýznamnějších výrobních nábytkářských 
�rem formulovat společné požadavky. Každý z účastníků dostane prostor 
vyjádřit svůj názor. Řešení společných překážek pomůže překonat nepříznivé 
období co největšímu počtu prestižních �rem v odvětví, včetně té Vaší.

13:08 UVÍTÁNÍ 
 prezident AČN a  představení statistik o vývoji nábytkářského průmyslu
13:38 BLOK PŘEDNÁŠEK

vedoucí Odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky Marek 
Krutošík z Ministerstva průmyslu a obchodu, Martin Plachý - člen 
představenstva Hospodářské komory, Anna Píchová – hlavní analytička 
CYRRUS a.s. – shrnutí ekonomických vlivů, Petra Jindrová, vedoucí 
oddělení stavebnictví, služeb a spotřebního zboží České agentury na 
podporu obchodu - CzechTrade

14:08 PŘESTÁVKA 

14:18 BLOK DISKUSE

Otevření moderované diskuse – vystoupení účastníků – co je největší 
současná překážka v podnikání?

14:58 ZÁVĚREČNÝ BLOK

Prezentace základních bodů usnesení vycházející z diskuse, otevření 
závěrečné moderované diskuse, závěrečná řeč k diskusi, návrh dalšího 
postupu, neo�ciální část „B2B“ diskuse.

16:28 UKONČENÍ 

Humpolecká zóna 8smička je kulturní prostor a bývalý industriální areál na půli cesty mezi 
Prahou a Brnem, který zprostředkovává kontakt s moderním a současným uměním. V 16 hodin 
a 08 minut Vás srdečně zveme na komentovanou prohlídku do „Bytu sběratele“.

Adresa: 8smička, Kamarytova 97, Humpolec

https://8smicka.com/ 

Ekonomické dopady in�ace, 

růstu cen energií a dalších 

položek na výrobu nábytku 

a zaměstnanost v sektoru 

v České republice

DISKUSNÍ FÓRUM
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8smička, Humpolec

13:08 UVÍTÁNÍ

prezident AČN a  představení statistik o vývoji 
nábytkářského průmyslu

13:18 BLOK PŘEDNÁŠEK

vedoucí Odboru sektorové expertízy a průmyslové 
politiky Marek Krutošík z Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Martin Plachý - člen představenstva 
Hospodářské komory, Anna Píchová – hlavní 
analytička CYRRUS a.s. – shrnutí ekonomických 
vlivů, Petra Jindrová, vedoucí oddělení stavebnictví, 
služeb a spotřebního zboží Česká agentury na 
podporu obchodu - CzechTrade
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