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/7/ červenec 2013 
 

21.6. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN č. 5/2013 

 
Představenstvo AČN odsouhlasilo zapojení AČN do projektu 
vypracování studie proveditelnosti o Social Label on Furniture 
(značka pro nábytek vyrobený v souladu s určitými sociálními 
pravidly). Jedná se o projekt Evropské komise v rámci projektu 
Social Dialogue, kterého se AČN účastní řadu let. AČN se do 
projektu zapojí prostřednictvím UEA. 
 
Představenstvo odsouhlasilo podpis dodatku smlouvy se společností 
ABF ve věci spoluorganizace výstavy FOR FURNITURE a FOR 
OFFICE. Z dodatku vyplývá, že se ABF zavazuje poskytovat členům 
AČN slevu z pronajaté výstavní plochy FOR FURNITURE.  Stánek 
AČN s vítěznými výrobky bude realizován pouze na veletrhu FOR 
FURNITURE. ABF, a.s. se stává generálním partnerem soutěže 
NÁBYTEK ROKU 2014 a 2015.  
 
Představenstvo rozhodlo o přijetí společnosti Nabykont s.r.o. do 
AČN. Celý zápis z jednání představenstva byl zaslán členům AČN.  

 
 
 
 
 

                                      

 

ABF, a.s. JE GENERÁLNÍM PARTNEREM NÁBYTKU ROKU 2014 A 2015 

 
ABF, a.s. se stává generálním partnerem soutěže 
NÁBYTEK ROKU 2014 a 2015. A stává se tímto 
významným podporovatelem rozvoje desénové tvorby 
nábytku v České republice. 
 
ABF se navíc zavazuje poskytovat členům AČN slevu z 
pronajaté výstavní plochy z ceny uvedené v platném ceníku 
k veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE. Toto však 
neplatí, pokud se jedná o zvýhodněné kombinované 
přihlášky k více veletrhům. 

 

         
 

        
 

 

 

DÉMOS TRADE PARTNEREM NÁBYTKU ROKU 2014 

 
Podle předběžné dohody bude mezi AČN a 
společností Démos trade a.s. podepsána smlouva 
o partnerství v soutěži NÁBYTEK ROKU 2014. 
Démos trade a.s. byl partnerem soutěže 
NÁBYTEK ROKU 2013 a NÁBYTEK ROKU 2012. 
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11.6. JSME ODPOVÍDALI NA DOTAZY PRO LIDOVÉ NOVINY 

 
Nova direktiva, kterou přijala EU 3. března 2013 
a snaží se zabránit černému trhu se dřevem. 
Zákon, který by zakazoval dovoz načerno 
těženého dřeva v ČR, zatím prochází 
schvalovacím procesem. 
 
1. Dokážete odhadnout, kolik načerno těženého 
dřeva se dostává do ČR? Vyrábí se z něj i 
nábytek? 
2.  Odkud k nám přichází? 
3.  Domníváte se, že dřevo výrazně podraží po 
přijetí tohoto zákona?  

                  
 

         

   
                   

 

SPOLEČNÉ NÁKUPY ENERGIÍ 

 
Chceme spojit naše odběry energií, stát se pro dodavatele zajímavější a dostat 
výhodnější ceny elektřiny a plynu. Pozor, netýká se členů SČMVD, kteří si již tímto 
způsobem výhodnější ceny zajišťují. Naším společným cílem je na energiích ušetřit ! 
 
Dosud běžnou zvyklostí je postup, kdy si odběratelé (naši členové) vybírají z nesnadno 
porovnatelných nabídek jednotlivých dodavatelů, což s sebou samozřejmě přináší i riziko 
nejistoty, zda pořídili energie za nejlepší možnou cenu, nebo zda se „neuvázali“ na příliš 
dlouhou dobu, apod. Dalším rizikem je skutečnost, že v současné době působí na trhu s 
energiemi stovky licencovaných obchodníků s velmi rozdílnou úrovní zkušeností a s různou 
finanční stabilitou. 
 
Cestou k dosažení úspory nákladů je zvětšení poptávky, na což dodavatelé energií 
prokazatelně reagují snížením cenové úrovně, tedy jakousi “množstevní slevou”.  
 
Pro dosažení nejlepšího efektu nakoupíme energie společně a přímo na energetické burze - 
Českomoravské komoditní burze Kladno. Jedná se o vyzkoušený a osvědčený způsob, 
přípravu a samotný nákup zajistí členská společnost burzy FIN-servis, a.s., která má se 
společnými nákupy energií na burze největší zkušenosti (mj. nákupy pro Svaz českých a 
moravských výrobních družstev, ministerstvo vnitra, atd.). 
 
Cílem společného nákupu je dosáhnout pro členy Asociace českých nábytkářů úspor v 
oblasti dodávek energií, tedy snížit cenovou úroveň za dodávky elektřiny a plynu a 
sesmluvnit si na další období kvalitního, prověřeného a spolehlivého dodavatele.  
 
Pokud se rozhodnete zúčastnit společného nákupu elektřiny, kontaktujte tajemníka asociace 
Ing. Tomáše Lukeše, tel. 222 313 640, mob. 777 294 404, email acn@czechfurniture.com .                

 

INTERIORS UK S EXKLUZIVNÍ SLEVOU PRO ČLENY AČN 

 
INTERIORS UK v Birminghamu ve Velké Británii je 
nejprestižnější a největší veletrh zaměřený na 
nábytek a interiéry. Ačkoliv předchozích letech, nebyl 
z české strany nijak velký zájem o vystavování, na 
tomto veletrhu v poslední době se zájem 

 
 

 
 

mailto:acn@czechfurniture.com
http://www.lidovky.cz/
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pravděpodobně zvyšuje.  
 
AČN dohodla pro své členy na příští rok (leden 2014) 
tyto mimořádné slevy! 
 
£136 za m2 – pouze plocha, namísto £ 169 za m2 
£161 za m2 – stavba stánku, namísto £ 201 za m2 
£181 za m2 – tradiční stavba, namísto £ 227 za m2 
Stavba stánku zahrnuje zdi, koberec a panel s 
názvem. 
Další poplatky: 
£504 digitání registrační poplatek 
£177 poplatek za kontrolu stánku (vztahuje se pouze 
na stánky, kde byla prodaná pouze plocha). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kontakt: David Del Greco, International Sales 
Executive 
Pevná linka: +44 (0)207 921 8439 
Mobil: +44 (0)7900 078 384 
Fax: +44 (0)207 921 8450 
Email: david.delgreco@ubm.com  
Web: www.interiorsuk.com  
UBM Built Environment, 3rd Floor, Ludgate House 
245 Blackfriars Road, London, SE1 9UY 

 

 

JAK OSLOVIT MLADÉ ARCHITEKTY AKTUÁLNÍ NABÍDKA ČKA 

 
Aktuální nabídka, jak oslovit mladé architekty prostřednictvím 
dalšího ročníku, XV. Přehlídky diplomových prací architektů 2013, 
kterou již tradičně vyhlašuje a organizuje Česká komora architektů. 
 
Cílem je oslovit nastupující generaci mladých architektů, kteří 
studují na:  
ČVUT Praha – Fakulta architektury + Fakulta stavební  - asi 2000 
studentů  
VUT Brno – Fakulta architektury +  Fakulta stavební – asi 500 
studentů,   
TU Liberec – Fakulta architektury,  
VŠB TU Ostrava – Fakulta stavební,  
VŠUP Praha, AVU Praha, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, 
FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze. 
Finanční partneři a sponzoři zvláštních cen jsou představeni 
společně s výsledky přehlídky putovní výstavy, www.diplomy.cz a 
prostřednictvím katalogu. 
1) prezentace při slavnostním vyhlášení a předávání cen 
2) prezentační panel A1 v rámci putovní výstavy na výše 
zmíněných významných architektonických školách (v Praze, Brně 
a Liberci) od října 2013 do června 2014  
3) www.diplomy.cz - logo partnera a odkaz na web partnera 
4) inzerce 1/1 uvnitř tištěného katalogu - formát na šířku 1/1 
(katalog: náklad 1000 ks, formát A4 na šířku na křídovém papíře)  
5) na plakátu k výstavám - logo partnera  
FINANČNÍ PARTNERSTVÍ: 40 000 Kč + DPH 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:david.delgreco@ubm.com
http://www.interiorsuk.com/
http://www.diplomy.cz/
http://www.diplomy.cz/
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SPONZOR ZVLÁŠTNÍ CENY: přispívá nižší finanční částkou 30 
000 Kč + DPH a poskytuje některou ze zvláštních cen, které bude 
udělovat nezávislá porota ve složení:  
Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. Martina Forejtová, Ing. arch. Monika 
Mitášová, Ph.D., Ing. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Václav Králíček 
Minimální hodnota zvláštní ceny je 10 000 Kč + DPH. Sponzor 
ceny se prezentuje po dohodě s vyhlašovatelem dle hodnoty 
zvláštní ceny. 
 
TERMÍNY:  
Objednávka prezentace sponzora zvláštní ceny do 11. července 
2013 
Objednávka prezentace finančního partnera do konce srpna 2013 
Tiskové pdf inzerce v katalogu do 30. 8. 2013 
Výstavní panely do 15. 9. 2013 
 
Více informací najdete na www.diplomy.cz  a na  
http://www.cka.cc/ostatni/zajimave-informace/prehlidka-
diplomovych-praci-vyhlasena  . 

 
 
 
 

 

DOPIS NA UNMZ - ČSN EN 16139 

 
AČN písemně upozornila UNMZ na nesrovnalost ve věci navrhované 
ČSN EN 16139 Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - 
Požadavky na nebytový sedací nábytek.  
 
Jde nám konkrétně o to, že podle našeho názoru nemohou současně 
platit dvě stejné normy se stejným názvem a odlišným obsahem. Jsme 
přesvědčeni, že by bylo chybou starší normu ČSN EN 15373 (2007) 
zrušit. Navrhovaná nová norma je paralelou k ČSN EN 15373 (2007) 
Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na sedací 
nebytový nábytek. Vyjádřili jsme nejasnost ve věci dvoukolejnosti 
norem.  Obě normy mají identický název i obsah. 

              
 
 
 
 

 
 
 

 

17.6. DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU DO NĚMECKA 

 
Předali jsme členům AČN kontakt na německou firmu, která prodává různé vybavení pro děti 
a chtěla by svůj sortiment rozšířit o nábytek. Hledá v České republice nabídku od výrobních 
společností. 
 

PR SERVISU VYUŽILY TYTO FIRMY: 

 
Předali jsme registrovaným novinářům informaci o novinkách ve výrobě nábytku týkající se 
těchto firem a akcí: Jelínek – výroba nábytku, SUSO soutěž řemesel, TON a.s., Wiesner – 
Hager Bohemia s.r.o.                                      
 
 
 
 
 
 

http://www.diplomy.cz/
http://www.cka.cc/ostatni/zajimave-informace/prehlidka-diplomovych-praci-vyhlasena
http://www.cka.cc/ostatni/zajimave-informace/prehlidka-diplomovych-praci-vyhlasena
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INFO MIX 

 
AČN zaslala svým členům informační mix, soubor různých aktuálních informací, který 
obsahoval: Studie proveditelnosti Evropské sektorové rady (Materiál pro Evropskou komisi), 
Vývoj nábytkářského průmyslu a trhu v Německu, Statistiky rakouského nábytkářského 
průmyslu - tisková zpráva, Tisková zpráva EFIC, Nabídka studie o polském nábytkářském 
průmyslu v Němčině a Angličtině, Nabídka sponzoringu expozice věnované profesním 
sdružením na zámku Ctěnice, Nabídka second - hand stroje. 

                             
          

 

 

Společnost: 
 

 
 

Poskytuje pro členy AČN cenové zvýhodnění na nákup plochy na výstavě FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE 2014 a 2015. 

 

  
 

KONKRÉTNÍ VÝŠE ZVÝHODNĚNÍ PO ZADÁNÍ HESLA NA:  
www.czechfurniture.com / výhody pro členy 

 

 

 

 

http://www.czechfurniture.com/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


