
 

1 

 

/11/ listopad 2013 
 

10.10. SE KONALA LETOS SEDMÁ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN 

 
Představenstvo AČN projednalo tyto nejdůležitější body: Sleva 
pro členy na udílení značky Česká kvalita - Nábytek na službu, 
proexportní politika státu, společný nákup elektrické energie na 
komoditní burze, projekt FÍHA-DÝHA. 
 
Představenstvo odsouhlasilo výši slevy na udílení značky pro členy 
Česká kvalita Nábytek na službu „Zakázková výroba nábytku“. Dále 
představenstvo projednalo proexportní politiku státu, týkající se 
nábytkářského průmyslu. Shoda panovala v tom, že koncepce 
společných stánků je pro nábytkářský průmysl značně nevýhodná. 
Byl vyhodnocen společný nákup elektrické energie na komoditní 
burze. Vyjádřena podpora projektu podporujícího využívání přírodní 
dýhy, FÍHA-DÝHA. Nový kreativní projekt FÍHA-DÝHA, zamířil do 
školských a volnočasových zařízení v celé České republice. Projekt 
připravily čtyři české firmy zpracovávající přírodní dýhu na 
interiérové prvky – SAPELI, Danzer Bohemia, Jan Ficek 
Dřevovýroba a JITONA. www.fihadyha.cz  

 
 

 

 
 

 
 

 

 JEDNÁNÍ S ABF 11.10. A UZÁVĚRKA FOR FURNITURE A FOR OFFICE  

 
Tajemník AČN diskutoval se zástupci ABF přípravu 
konference DESIGN – SHAKER, která proběhne již tradičně při 
výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE 2014. Již nyní se 
začíná s výběrem diskutujících. 
 
Členové AČN byli upozorněni na blížící se uzávěrku přihlášek na 
největší veletrh nábytku v ČR. V loňském roce výstavu navštívilo 
téměř 40 000 návštěvníků. Do 31. 10. 2013 bylo možné využít 
aktuálních výhodných cen! Včasným přihlášením bylo možné si 
zajistit nejatraktivnější místa ve výstavní hale. V letošním roce byl 
veletrh rozšířen o prezentaci designu a byla zaznamenána 
rekordní návštěvnost souboru veletrhů. Výstava nabízí možnost 
prezentace širokého portfolia produktů a novinek. Profesionální 
úroveň zaručují i konference a semináře pořádané oborovými 
svazy a asociacemi. Účast na výstavě nabízí osobní kontakty a 
nové příležitosti. Podobně jako letos se připravuje silná mediální 
kampaň veletrhu.  
 
Jarní veletrh nábytku a bytového designu FOR FURNITURE 
společně s veletrhem kancelářského a projektového nábytku 
proběhne ve dnech 20. - 23. 3. 2014.  

 
 

 
 

 

 
 

http://www.fihadyha.cz/
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REKAPITULACE FOR INTERIOR 2013 

 
 Výstava nábytku a interiérů FOR INTERIOR se z pohledu 
vybraného vzorku vystavovatelů zatím jeví jako velmi 
úspěšná.  
 
4. ročník výstavy nábytku, interiérů a designu FOR INTERIOR  
2013 byl příjemnou a obchodně úspěšnou akcí. Uvádíme několik 
statistických údajů o souběhu výstav FOR INTERIOR 2013: 
 
• Počet vystavovatelů: 477 
• Počet států: 10 
• Čistá výstavní plocha (v m2): 13 273 
• Hrubá výstavní plocha (v m2): 26 716 
• Počet návštěvníků: 29 137 
• Počet akreditovaných novinářů: 111 
 
Srovnání veletrhu FOR INTERIOR  s rokem 2012: 
• Počet vystavovatelů: nárůst o 21 % 
• Čistá výstavní plocha (v m2): nárůst o 32 % 
• Počet návštěvníků: nárůst o 17 %. 

 
       
 
                                         

 
 
 

 
Foto:  

Jelínek výroba nábytku 

 

TAJEMNÍK AČN PREZENTOVAL VÝVOJ OBORU NA KONFERENCI INTERIERY 2013  

 
AČN byla již podruhé partnerem konference INTERIERY 
2013, který se konal na VOŠ a SPŠ ve Volyni.  
 
Tajemník AČN zahájil konferenci první prezentací. Představil 
statistická data týkající se výroby nábytku v České republice, 
včetně předběžného výhledu na letošní rok. Akce určená 
především pro návrháře, designéry, architekty a výrobce 
nábytku se setkala s velkým zájmem a počet účastníků se 
oproti loňskému ročníku rozrostl. 
Více informací lze nalézt na www.interiery2000.cz  

 
                           

                   

 

 21.10. AČN PŘEDALA SVÝM ČLENŮM POZVÁNKU NA SEMINÁŘ 

 
Členové AČN obdrželi pozvánku na seminář pořádaný 
Českou manažerskou asociací (ČMA) a Společností pro etiku 
v ekonomice. Odborný seminář pod názvem MANAŽERSKÁ 
ETIKA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ se 
uskuteční v úterý 19. listopadu 2013 od 10:00 do 16:00 v 
zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 13, Sluneční 
nám. 13, 158 00 Praha 5.  
 
Na semináři vystoupí: 
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně Společnosti pro 
etiku v ekonomice  
Ing. Luděk Rychetník, CSc., University of Reading, United 
Kingdom, člen SEE 
JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Městské části Praha 13  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.interiery2000.cz/
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Ing. Jaromír Zajíček, MPA, předseda Sdružení tajemníků 
městských a obecních úřadů (STMOÚ)  
RNDr. Pavel Holubář, jednatel SHM, s.r.o., Šumperk 
Ing. Otto Daněk, předseda představenstva a generální ředitel 
ATAS elektromotory Náchod, a.s. 
Mgr. Tomáš Kafka, ředitel Investigativních služeb a řešení sporů, 
Ernst & Young, s.r.o. 
PhDr. Pavel Seknička, CSc., Právnická fakulta UK, člen SEE 
a další odborníci 
Přihlásit se lze poštou na adrese ČMA, Václavské nám. 21, 113 
60 Praha 1 nebo tel: 224 109 301 nebo e-mail joklova@cma.cz 
nebo www.cma.cz . 

 
 

 
 

 
 

 

16.10. SPOLEČNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE - UZAVŘEN 

 
Asociace českých nábytkářů úspěšně nakoupila elektrickou energii 
pro své členy v hladině vysokého napětí na Českomoravské 
komoditní burze Kladno za cenu nižší než 1050 Kč/MWh. Dodavatel 
je společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. 
 
Smluvní zajištění nákupu elektrické energie přes komoditní burzu 
zajistila pro AČN společnost Fin servis. V případě, že se podaří v příštím 
roce zapojit do nákupu více členských společností, lze očekávat, že 
výsledek bude opět zajímavější. Cena energií je výrazně odvislá od 
nakupovaného množství. 

 

 

 

29.10. ZASLÁNA ČLENŮM AČN POPTÁVKA NĚMECKÉHO PRODEJCE NÁBYTKU 

 
AČN zaslala svým členům poptávku na výrobu designových 
kousků nábytku. Jedná se o společnost, jíž AČN v letošním roce 
pomohla najít mezi svými členy dodavatele. 

                   

 

 

SPOLEČNOST BS Vsetín, s.r.o. VSTOUPILA DO AČN 

 
Společnost je výrobcem kancelářského nábytku, laboratorního 
nábytku, bytového nábytku, ale i nábytku z masivu. Dále se 
společnost zaměřuje na nábytek pro tzv. čisté prostory, jedná se o 
specifický nábytek určený do prostor s vysokými nároky na čistotu 
prostředí, jako jsou farmaceutické nebo kosmetické provozy 
případně elektrotechnická výroba atd.      

 

ODPOVĚDĚLI JSME NA OTÁZKY SERVERU PODNIKATEL.CZ 

 
1. Proč by se podnikatel měl stát členem vaší organizace?  
2. V jakých situacích mu můžete pomoci a před kým ho 
hájíte?  
3. Jaké postavení máte před státními úřady? Berou vaše 
názory vážně?  

 

             

 
 
 

mailto:joklova@cma.cz
http://www.cma.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Germany.svg
http://www.firmy.cz/detail/151408-bs-vsetin-vsetin.html?source=fhint
http://www.podnikatel.cz/
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4. Co se vám v posledním roce podařilo? Na čem chcete 
dál pracovat?  
5. Jaký je mezi podnikateli ve vašem oboru o sdružování 
zájem a mají o vás lidé povědomí? Kolik máte členů? 

 

 

 

REAL IMMO, PŘÍLOHA MF DNES 

 
V příloze MF Dnes vyšel článek o českém nábytkářském průmyslu, vč. 
grafů, které poskytla AČN. Zvýrazněna byla i soutěž NÁBYTEK ROKU 2013 
a letošní vítězná židle od společnosti TON. 

             

 

 

ABSURDITA ROKU - VÝZVA ZASLANÁ ČLENŮM AČN 

 
V rámci našeho partnerství s organizátory podnikatelských soutěží o Ceny 
Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2013 a GE Money Bank 
Živnostník roku 2013 vyzvali k hlasování o nejkřiklavější podnikatelskou 
povinnost Absurdita roku a Živnostník roku. Absurdita roku je velmi úspěšná 
anketa, která upozorňuje na nelogické a obtěžující nařízení vůči 
podnikatelům. Dosud se všechny vítězné Absurdity roku podařilo odstranit 
či napravit! Ze sedmičky nominovaných absurdit lze volit např. ze zátěže 
způsobené ověřováním daňové disciplíny dodavatelů, nesmyslným 
vyplňováním statistických dotazníků či pikantnosti v komunikaci s úřady. 
Hlasovat lze až do 10. listopadu na www.firmaroku.cz . 
 
V hlasování mezi živnostníky se volí mezi 14 krajskými vítězi. Pět 
živnostníků s největším počtem hlasů pak postupuje před finálovou porotu, 
která rozhodne o pořadí na 1. – 3. místě. Hlasovat lze do 10. listopadu a 
jedna SMS stojí 9 Kč.  Přehled krajských vítězů v SMS hlasování naleznete 
na www.firmaroku.cz .    
 
Pokud máte jakýkoliv dotaz k hlasování, obraťte se prosím na Michala 
Kaderky (tel: 777 771 084, email: michal.kaderka@communa.cz ). 

             

 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS PRO MÉDIA Z OBORU VÝROBY NÁBYTKU VYUŽILI: 

 
Službu AČN, jejímž smyslem je českým médiím dlouhodobě představovat 
novinky členů AČN, využily tyto společnosti: ABF a.s., Fíha – dýha projekt, 
Jelínek výroba nábytku s.r.o., Soutěž SUSO. 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firmaroku.cz/
http://www.firmaroku.cz/
mailto:michal.kaderka@communa.cz
http://www.podnikatel.cz/
http://www.mf.cz/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


