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/6/ ČERVEN 2015 
 
 

PROBĚHLA VALNÁ HROMADA AČN  

 
Dne 15. května 2015 proběhla v Koutech u Ledče nad 
Sázavou na Vysočině valná hromada AČN. Valná 
hromada se kromě jiného zabývala problematikou 
odborného školství, návrhem rozpočtu AČN pro rok 
2015, návrhem úpravy stanov AČN. Proběhla diskuse a 
hlasování o plánu činnosti v příštím období.  
 
Problematiku odborného školství z pohledu výrobní firmy a 
zájemce o mladé pracovníky nastínil Václav Hon. Hon, a.s. 
zaměstnává kolem 200 zaměstnanců. Václav Hon je 
předsedou krajské Hospodářské komory. Některé poznatky 
od řady jiných zaměstnavatelů ukazují, že jedním z 
důležitých parametrů v současné době je naučit chodit učně 
do školy. (Nezájem o školu a nepostižitelnost absencí bourá 
morálku učňů). Byla odsouhlasena výroční zpráva, návrh 
plánu činnosti AČN pro období 2015/2016 a návrh rozpočtu 
AČN pro rok 2015.  
 
Valná hromada odsouhlasila návrh úpravy stanov AČN, kde 
hlavní změnou v nově přijatých stanovách je nové 
vymezení řádného a mimořádného členství. Řádnými členy 
jsou fyzické i právnické osoby činné ve výrobě v 
nábytkářském oboru nebo jsou výrobci komponentů a 
polotovarů využívaných k výrobě nábytku. Řádnými členy 
nemohou být fyzické i právnické osoby poskytující 
poradenskou činnost, vzdělávací zařízení, školy, zaštiťující 
organizace, které mají více členů. Jsou tedy členy 
mimořádnými. Řádným členem nemůže být fyzická ani 
právnická osoba, u které není hlavním předmětem 
podnikání činnost spojená s výrobou v nábytkářském oboru. 
Rozdíl v právech a povinnostech řádných a mimořádných 
členů je jediný, mimořádní členové nemohou být členy 
představenstva. Jinak jsou jejich práva nedotčena, včetně 
hlasování na valné hromadě nebo možnosti vznášet 
námitky atd. Ruší se kolektivní členství, což se týká členů 
SČMVD. Platné stanovy jsou na oficiálních www stránkách 
AČN ke stažení www.czechfurniture.com .  
 
Proběhlo hodnocení For Furniture a For Office 2015, 
prezentace spolupráce se společností Renomia a.s. a 
statistická zpráva o stavu výroby a trhu s nábytkem v České 
republice.  
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 PREZENTACE FOR FURNITURE A FOR OFFICE NA VALNÉ HROMADĚ AČN   

 
Ing. arch. Maria Wohlrábová představila 
nejvýznamnější úspěchy a body letošního 
souboru veletrhů FOR HABITAT, jehož jsou 
součástí FOR FURNITURE a FOR OFFICE.  
 
Proběhlo hodnocení veletrhu FOR FURNITURE a 
FOR OFFICE.  Na FOR FURNITURE bylo 193 
vystavovatelů, čistá výstavní plocha 6 267 m2, 
celková výstavní plocha 12 534 m2.  
 
Na FOR OFFICE bylo 31 vystavovatelů, čistá 
výstavní plocha 795 m2, celková výstavní plocha 1 
590 m2.  
 
Celkově soubor veletrhů FOR HABITAT navštívilo 
34 384 návštěvníků a 158 akreditovaných novinářů. 
 

 

 
 

 
 

 
 

ZASEDÁNÍ NA EVROPSKÉ KOMISI A VALNÁ HROMADA UEA V BRUSELU  

 
18. května proběhla valná hromada UEA, která přijala 
řadu významných změn ve fungování UEA, jelikož 
dlouholetý generální sekretář UEA, pan Bart De Turck 
odešel do důchodu.  
 
Byla přijata nová strategie UEA a byly odsouhlaseny výrazně 
snížené členské příspěvky, což koresponduje se záměrem 
efektivní a nízkorozpočtové evropské lobbyistické 
organizace. Tomáš Lukeš byl zvolen generálním tajemníkem 
UEA, sídlo UEA se přesouvá z Bruselu do Prahy, byly přijaty 
nové stanovy UEA. Více na www.ueanet.com . 
 
Následující den 19. května bylo zasedání plenární schůze 
programu Sociálního dialogu v nábytkářském průmyslu 
na Evropské komisi. 
 
Projednávaná témata byla: Návrh aktivit Evropské komise 
v průmyslu, jehož základem je lesní hospodářství. Dále 
návaznost na projekt Bolster up!, diskuse jak pokračovat. 
Zpráva o Evropské alianci pro učňovské školství. Diskuse o 
pokračování průzkumů v projektu Social Label - značka 
sociální spravedlivosti. Velmi zajímavou přednášku měl pan 
Robin Ljungar ze švédské asociace výrobců nábytku TMF, 
který představil projekt Möbelfakta. Ten je postaven na 
certifikaci dodavatelů z pohledu, zda splňují "korporátní 
společenskou odpovědnost". Je třeba říci, že je potřeba klást 
důraz na to, aby se na evropském trhu neobjevoval nábytek, 
který je vyráběn v podmínkách odporujícím základním 
lidským potřebám (např. dětmi atd.). Paní Brenda O´Brien z 
Bilbao Agency měla přednášku o kampani této organizace na 
psycho-sociální rizika (problematika stresu na pracovišti). 
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Diskuse o možném projektu a výzkumu v této oblasti v 
nábytkářském průmyslu. 
 

6.5. ZASEDÁNÍ KLDS 

 
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání KLDS, kterého je 
AČN členem. 
 
Přítomen byl obchodní ředitel LČR, s. p., Ing. Radovan Srba. 
Kromě řady údajů týkající se nákupu a obchodování s 
kulatinou byla předána informace, že CzechInvest vyhledává 
v oblasti Milevska prostor na vybudování nového pilařského 
provozu – je důležité říci, že takové aktivity jsou 
kontraproduktivní, zpracovatelských kapacit je v ČR 
dostatek. AČN byla pověřena přípravou projektu zaměřeného 
na podporu zpracování dřeva. 
 

                   
 

            

25.5. ČLENŮM ZASLÁNA POZVÁNKA OD DELOITTE  

 
Jelikož se některých členů AČN může týkat 
problematika minimální mzdy v Německu a vysílání 
zaměstnanců do Německa a Rakouska, předali jsme 
pozvání na seminář společnosti Deloitte. 
 
Deloitte Academy pořádá odborný workshop, druhý ročník 
mobility fóra zaměřeného na přeshraniční činnost firem a 
jejich zaměstnanců, a to v Německu a v Rakousku. Setkání 
zaměstnavatelů zaměřené na mobilitu zaměstnanců mezi 
Českou republikou, Německem a Rakouskem. Minimální 
mzda v Německu a v Rakousku – její dopad na vyslání a 
služební cesty z České republiky. Daňové povinnosti 
zaměstnance při vyslání do Německa a Rakouska. Odvod 
zálohové daně při vysláních do Rakouska.   Vznik stálé 
provozovny v Německu a v Rakousku – dopady na české 
společnosti. Licence agentury práce v České republice, 
Německu a Rakousku. Komplexní příprava na krátkodobá a 
dlouhodobá vyslání. Termín akce je 16. června 2015. 
 

 

 
 

27.5. ZASLANÁ POZVÁNKA KONZULTAČNÍ DNY S DIPLOMATY  

 
Členům AČN zasláno e-mailem pozvání na Konzultační 
dny s ekonomickými diplomaty, čeští ekonomičtí 
diplomaté a ředitelé zahraničních zastoupení MPO a 
CzechTrade.  
 
Toto setkání se bude konat 24. - 25. 6. 2015 v Designhotelu 
ELEFANT, Na Florenci 29, Praha. V případě zájmu se 
registrujte vyplněním elektronického formuláře pod níže 
uvedeným odkazem:   
http://registrace.spcr.cz/?eventId=234&controller=event&tas
k=individualRegister , http://registrace.spcr.cz/ . Úspěšná 

 

 

http://registrace.spcr.cz/?eventId=234&controller=event&task=individualRegister
http://registrace.spcr.cz/?eventId=234&controller=event&task=individualRegister
http://registrace.spcr.cz/
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registrace Vám bude potvrzena automatickým e-mailem. 
Uzávěrka přihlášek je  17. 6. 2015. SVAZ PRŮMYSLU A 
DOPRAVY ČR, Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9 
www.spcr.cz . 
 

11.5. ZASLÁNA POPTÁVKA Z CZECHTRADE 

 
Členům AČN byla zaslána poptávka z CzechTrade, 
která je zveřejněna na www.czechfurniture.comn . 
 
Korejská firma Parkaim Co., Ltd. hledá výrobce klasických 
dřevěných židlí, stolů a dalšího převážně dřevěného 
nábytku. Firma má zájem navázat spojení pouze s výrobci.  
Pozn.: Společnost Parkaim Co., Ltd. zpravidla objednává 
několik set židlí. Zájem je pouze o velmi kvalitní nábytek. 
 

 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v dubnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti a prezentovaly tyto akce:  
 
TON, LUGI, PROFIL, MIAS OC, RIM - CZ, DOMESTAV a 
soutěž SUSO., ABF, a.s. soutěž SUSO. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


