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/8/ září 2013 
 

25. 9.2013 GOLFOVÝ TURNAJ! 

 
Manažerský golfový turnaj Asociace českých 
nábytkářů a České manažerské asociace, se blíží! 
Dne 25. září 2013, na hřišti Sand Martin's Holes 
Mladá Boleslav.  
 
Budeme hrát ve třech společných kategoriích systémem 
hry stableford s úpravou HCP. Hranice kategorií budou 
určeny po uzávěrce přihlášek tak, aby v každé kategorii 
byl srovnatelný počet hráčů. Vložené soutěže budou 
Longest drive a Nearest to the Pin. Pozvánky na turnaj 
jsou rozesílány jmenovitě pozvaným hostům z řad členů 
i nečlenů AČN a ČMA. Máte-li zájem o další místa v 
turnaji pro nečleny AČN a ČMA nebo pro své obchodní 
partnery, bude toto po individuálním projednání možné. 
Omezeni jsme kapacitou turnaje 72 hráčů. Club cars 
bude možno v odůvodněných (např. zdravotních) 
případech použít. Startovní listina, složení flajtů, bude 
respektovat přání vás účastníků.   

 
 

 
 
 

 
 

 

SPOLEČNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU 

 
AČN se pro několik členských firem AČN pokouší zajistit 
výhodnější ceny energií. Společnost Fin servis bude 
smluvně zajišťovat nákup elektrické energie a plynu přes 
komoditní burzu.  
 
Podle zájmu zapojených firem vyplývá, že bychom se pokusili 
soutěžit energie pro příští rok v následujících cenových relacích: 
Elektrická energie, cena: 1050,- Kč/ MWh (vysoké napětí) cena 
může být i nižší, ne však vyšší. Plyn, cena: 710,- Kč/ MWh cena 
může být i nižší, ne však vyšší. 
 
Komoditní burza prověřuje kvalitu a serióznost dodavatelů! Tedy 
nehrozí, že by se dodavatelem energií stala malá, nestabilní 
nebo neseriózní firma. Burza klade na účastníky aukce vysoké 
požadavky, aby ochránila společný trh. Požadavky jsou mimo 
jiné, garance vysokých odběrů, schopnost obsloužit odběrné 
místo, historie společnosti a další.  
 
Během několika příštích dnů se akce uzavře. Pozor, netýká se 
členů SČMVD, kteří si již tímto způsobem výhodnější ceny 
zajišťují 
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CHYSTANÁ TISKOVÁ KONFERENCE AČN 26.9. 

 
Při výstavě nábytku a interierů FOR INTERIOR proběhne 
tisková konference AČN. Pozvané novináře budeme 
informovat o vývoji nábytkářského průmyslu u nás i ve 
světě. Dalším důležitým bodem bude start soutěže 
NÁBYTEK ROKU 2014. Značka ČESKÁ KVALITA – 
NÁBYTEK, které je AČN správcem od roku 2006 se dočká 
významného rozšíření. Nově se začne vydávat na službu 
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU. Přineseme podrobnosti 
o způsobu udílení značky. 

                                                

 
 

  

 

KATALOG VÝROBCŮ NÁBYTKU 

 
Katalog výrobců nábytku je Projekt na podporu marketingu 
českých nábytkářských firem. Dřevařský magazín přichází 
s projektem katalogu výrobců nábytku v ČR. Kvalitní obsah je 
garantován profesním periodikem s mnohaletou tradicí. AČN 
tento záměr plně podporuje.  
 
Úkolem katalogu je vytvořit co nejucelenější přehled současné 
nabídky kvalitního nábytku z produkce českých firem, které jsou 
schopny deklarovanou kvalitu i garantovat. Cílem katalogu je i 
samozřejmě touto nabídkou oslovit co největší počet zákazníků, u 
nichž kvalita hraje při nákupu rozhodující roli. Katalog bude mít 
charakter bezplatné, ale hodnotné publikace určené těm, kteří o ni 
projeví aktivní zájem.  
 
Kompletní informace o Katalogu včetně cen a přihlášky naleznete 
na portálu www.drevmag.com nebo si je lze vyžádat telefonicky na 
čísle 737 272 924 anebo e-mailem na cz@drevmag.com . 
Uzávěrka pro příjem podkladů je 31.10.2013. Sleva pro firmy, 
které jsou členy AČN a Cechu čalouníků a dekoratérů  je 20%. 
Sleva na větší objem inzerce (2 str. a více) je 15%. Navíc obě 
slevy lze kumulovat! 

                  
         
   

                   

 

 EUTR WORKSHOP 

 
Členové AČN byli 26.8. vyzváni k připomínkám nebo vznesení 
dotazů ohledně EUTR legislativy, ve věci přípravy semináře na toto 
téma.  
V České republice stejně jako v ostatních členských zemích EU začalo 
dne 3. března 2013 platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 995/2010 ze dne 20. října, kterým se stanovují povinnosti 
hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, 
tzv. EUTR (European Union Timber Regulation). Následně byl přijat 
příslušný zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků 
na trh, který 2. srpna vyšel ve Sbírce zákonů a účinnosti nabyl k 1. září 
tohoto roku. K zákonu také vznikla prováděcí vyhláška, která v současné 
době doznává posledních úprav a účinnosti tak nabude pravděpodobně 
ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. 

 

mailto:cz@drevmag.com
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JEDNÁNÍ S ABF 

 
Tajemník AČN na schůzce se zástupci společnosti ABF řešil 
poslední záležitosti týkající se tiskové konference, kterou bude 
AČN realizovat při konání výstavy FOR INTERIOR.  
 
Akce zahrnuje tyto tři výstavy: FOR INTERIOR – 4. veletrh 
nábytku, interiérů a designu              
FOR DECOR&PRESENT - 4. veletrh dekorací, bytových 
doplňků a dárků   
FOR GASTRO&HOTEL – 3. veletrh zařízení, technologií a 
vybavení pro restaurace a hotely.                              
450 vystavovatelů v 6-ti halách letňanského výstaviště od 26. do 
29. 9. 2013. Více na www.forinterior.cz  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

KONFERENCE INTERIÉRY 2013 VE VOLYNI JIŽ PO DRUHÉ! 

 
Členům AČN jsme zaslali informaci a tiskovou zprávu 
vztahující se k přípravě semináře INTERIÉRY 2013. 
Přípravy letošního semináře Interiéry 2013 jsou v plném 
proudu a AČN se do programu aktivně zapojí. Tajemník 
AČN bude mít přednášku na téma Vývoj nábytkářského 
průmyslu. 
 
Organizátor konference připravil novou akci - viz tisková 
zpráva. Více informací a program naleznete na stránkách 
www.interiery2000.cz , kde se lze na seminář přihlásit. 

                   
 

 

 

22.8. VYJÁDŘENÍ PRO ČASOPIS LOBBY 

 
Odpověděli jsme na otázku: Co by nová politická reprezentace, 
která vzejde z podzimních předčasných voleb, měla udělat pro 
zlepšení a zjednodušení podnikatelského prostředí? 

            

 
 

 

21.8. POPTÁVKA NĚMECKÉHO PRODEJCE 

 
Členům AČN jsme předali poptávku německého obchodníka s 
nábytkem na výrobu stolů a židlí z překližky. Předpokládaná dodávka 
činí stovky kusů ročně. Členové AČN mohou firmu oslovit přímo. 

             

 
 
 
 
 
 

http://www.forinterior.cz/
http://www.interiery2000.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Germany.svg
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ČKA LAST MINUTE NABÍDKA INZERCE 

20.8. jsme zaslali členům AČN mimořádnou last minute 
nabídku inzerce do bulletinu České komory architektů. 

           

 

 

9.8. SVAZ PRŮMYSLU 

 
Členům AČN jsme předali pozvánku na setkání s čínskou delegací ze 
Shanghaje, které proběhla 15.8. v budově Svazu průmyslu a dopravy 
ČR.  
 
Některé členské firmy AČN mají v Číně své aktivity. Pro tyto 
společnosti mohla být akce prospěšná, jelikož jedna z firem se 
zabývá výstavbou a řeší i výbavu různých interiérů (hotelů a pod.). 

            

 
 

 

NA WWW.CZECHFURNITURE.COM JSME ZVEŘEJNILI NABÍDKY CZECHTRADE 

03. 09. 2013 Vložena poptávka: Nábytek pro komerční účely (tzv. 
contract furniture) Velká Británie… 

             

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechfurniture.com/
http://issuu.com/bulletincka/docs/bulletin_cka_0213
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


