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/9/ LISTOPAD 2015 
 

22.10. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN  

 
Při příležitosti konání veletrhu Woodtec v Brně, proběhlo dne 
10.9. zasedání představenstva AČN. Byla diskutována tato 
nejdůležitější témata a členové AČN obdrželi celý zápis:  
 
Na počátku proběhla informace zástupců BVV o veletrhu Woodtec 
a veletrhu Mobitex. Dále byla diskutována příprava rozpočtu AČN 
na rok 2016. V příštím roce bude valná hromada AČN volební, 
končí tříletý mandát současného představenstva. Podle stanov 
přijatých v letošním roce, mohou být do představenstva zvoleni 
pouze osoby kandidující za řádné členy, tedy zástupci výrobních 
společností.  
  
Tajemník představil návrh grantu na podporu českého 
nábytkářského průmyslu. Jedná se zejména o marketingovou 
podporu značky Česká kvalita - Nábytek dále vyhledávače 
www.nabytek-jistota.cz a ocenění NÁBYTEK ROKU. Návrh grantu 
předpokládá čerpání v pětiletém horizontu částku několika desítek 
milionů Kč. Návrh grantu je ve stádiu příprav. Představenstvo 
doporučilo další dopracování a členové představenstva se shodli 
na doplnění kapitoly o podpoře výstavnictví v ČR i v zahraničí. 
Představenstvo odsouhlasilo návrh úprav webových stránek AČN. 
Dále opatrný vstup AČN na sociální sítě. V administraci stránek 
nabytek-jistota byla provedena úprava pro lepší indexaci 
vyhledávače.   
 
Tajemník informoval o zasedání UEA - Board of Directors v 
Bruselu 18.9.2015. K dnešnímu datu členy UEA zůstávají: 
Rumunsko, Spojené království, Portugalsko, Turecko, Česká 
republika, Bulharsko. Následovala schůze na Evropské komisi 
„Social Dialogue on Furniture“, kterou řídil Tomáš Lukeš. 
Představenstvo odsouhlasilo přijetí nových členů: Společností 
SYKORA, BLANÁŘ NÁBYTEK a NÁBYTEK MIKULÍK.  

 

 

 

 1.10.2015 TISKOVÁ KONFERENCE AČN   

 
Nábytkářský průmysl v letošním roce pravděpodobně 
překoná nejlepší předkrizová léta! Krize je pryč a 
nábytkářské výrobní závody jedou na „plný plyn“. Tak 
začíná tisková zpráva AČN…  
 
Čísla, která odhadujeme, vychází z hospodářských 
výsledků za první pololetí roku 2015. V roce 2007 se v 
tuzemsku vyrobilo nábytku za 41,65 mld. Kč. Byl to 
doposud nejlepší výsledek v historii. Nyní však existují 
předpoklady, že tento výsledek bude překonán. Podle 
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kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých 
nábytkářů a společnosti Apicon Consulting, je očekávaný 
výsledek pro tento rok téměř 43 miliard Kč. Kvalifikovaný 
odhad (dopočet) vychází z hodnot výsledku za první pololetí 
2015 a zároveň uvažuje dynamiku vývoje. To by mohlo být 
o 1,26 miliardy Kč více než v roce 2007. 
 
Po šesti letech strmého růstu exportní výkonnosti 
nábytkářského průmyslu v letošním roce očekáváme velmi 
mírný pokles exportní výkonnosti. Tento výsledek je 
zároveň doprovázen zlepšením v růstu tuzemské spotřeby 
nábytku. To je po několika letech nesmírně pozitivní signál.  
Je ovšem potřeba konstatovat, že dochází k 
permanentnímu růstu objemu dováženého nábytku ze 
zahraničí. Očekáváme, že dojde k nárůstu spotřeby 
importovaného nábytku o téměř dvě procenta. I nadále však 
platí, že za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí 
exportní úspěšnost českých výrobců nábytku.  
 
Pro letošní rok odhadujeme, že exportní výkonnost 
neklesne pod 19 procentních bodů. Ačkoliv předpokládáme 
mírný pokles exportní výkonnosti, stále se za posledních 
sedm let jedná o strmý nárůst exportní aktivity, poté co se 
exportní výkonnost českých nábytkářů v roce 2009 
propadla na 6,3 %. 
 
Zdroj: AČN, Apicon, ČSÚ 
 

 
 

 
 

 
 

OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2016 – ODSTARTOVÁNO PŘI FOR INTERIOR!  

 
Na tiskové konferenci, při příležitosti prvního dne 
konání veletrhu FOR INTERIOR bylo zahájeno přijímání 
přihlášek na ocenění NÁBYTEK ROKU 2016. NÁBYTEK 
ROKU je cena za nejvýznamnější designovou tvorbu v 
oblasti výroby nábytku v České republice. 
  
Ocenění NÁBYTEK ROKU organizuje Asociace českých 
nábytkářů, jako nástroj podpory českých výrobců nábytku. 
Ocenění za nejlepší design nábytku v České republice je 
zde již po osmé. NÁBYTEK ROKU 2016 je sedmým 
ročníkem. (Rok 2009 byl ročník nultý). Nábytek je hodnocen 
z hlediska, funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti 
konstrukce a použitého materiálu. Od 1.10. přijímáme 
přihlášky k ocenění, které je možné dle propozic zasílat na 
adresu Asociace českých nábytkářů a e-mailovou adresu 
design@czechfurniture.com do 15.1.2016. 
 

                         

 
 

 
 

Logo pro sedmý ročník ocenění, 
NÁBYTEK ROKU 2016: 

SYKORA, spol. s r.o. JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
Na základě podané žádosti, představenstvo AČN 
odsouhlasilo vstup společnosti SYKORA, spol. s r.o. do 
AČN. SYKORA, spol. s r.o. je renomovaným výrobcem 
kuchyní. www.sykora.eu   
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SYKORA je společností, jejíž management se zavázal řídit 
moderními praktikami podnikání. Způsobem, který trvale 
přispívá ke zvýšení výkonu organizace a je garantem 
výsledné kvality pro zákazníka. Veškeré podnikové procesy a 
výrobky jsou pravidelně kontrolovány a podrobovány 
náročnému auditu. Společnost SYKORA je držitelem 
certifikátu řízení jakosti ISO 9001 a certifikátu státní 
zkušebny. 
 

 

 

                        

SPOLEČNOST BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. VSTOUPILA DO AČN 

 
Jeden z největších výrobců nábytku u nás, společnost 
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. vstoupila do AČN. 
Představenstvo AČN o vstupu rozhodlo na svém 4/2015 
zasedání. 
 
Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK byla založena již v roce 
1989. Velmi záhy po svém založení se začala specializovat 
na sériovou výrobu čalouněného lehacího nábytku. Z 
malého regionálního výrobce se během uplynulých let stal 
největší tuzemský producent postelí. Společnost BLANÁŘ 
NÁBYTEK dnes zaměstnává přes 500 zaměstnanců a roční 
obrat se blíží jedné miliardě Kč. Firma vyrábí okolo 250 tisíc 
čalouněných lůžek ročně. 
 
Válendy, dvoulůžka všech typů, ale i pohovky, matrace 
nebo rošty mohou zákazníci zakoupit ve třech stovkách 
prodejen a nábytkářských řetězců po celé České republice. 
Více jak polovina produkce je vyvážena do Německa, 
Rakouska, Maďarska, Švýcarska, Polska, Slovenska nebo 
Španělska. 
 
Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK usiluje o kontinuální a 
neustálé zlepšování kvality svých výrobků a služeb. Tak, 
aby se zákazníci s důvěrou vraceli. www.postel.cz  
 

 
 

 
Ukázka z širokého portfolia výroby 

 

 
Blanář má vlastní přepravní kapacity 

VÝROBCE NÁBYTKU MIROSLAV MIKULÍK, NÁBYTEK MIKULÍK JE ČLENEM AČN  

 
Třetím novým členem, o jehož přijetí rozhodlo 
představenstvo na 4/2015 zasedání je MIROSLAV 
MIKULÍK, NÁBYTEK MIKULÍK. www.nabytek-
mikulik.cz   
 
Rodinná nábytkářská firma Nábytek Mikulík byla 
založena v roce 1989 panem Františkem Mikulíkem, 
jako klasická truhlářská výroba se širokým 
zaměřením. Postupným vývojem se začala úzce 
specializovat na výrobu a prodej bytového nábytku. 
 
Výroba je nyní vybavena nejnovějšími moderními 
nábytkářskými technologiemi řízenými počítači. 
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Nábytek Mikulík zpracovává cca 20 000 
nábytkových dílců měsíčně. Kromě nejkvalitnějších 
výrobních technologií, jsou konkurenční výhodou 
samozřejmě lidé, tým spolupracovníků a 
zaměstnanců. Nábytek Mikulík pravidelně, každým 
rokem přináší svým obchodním partnerům nové 
kolekce nábytku. Pro tvorbu nových kolekcí 
společnost dbá na dobrou spolupráci s obchodními 
partnery. Nábytek Mikulík má i vlastní firemní 
maloobchodní prodejnu nábytku ve Vranovicích, kde 
je na ploše 1000 m² představen celý výrobní 
sortiment. 
 

 

8.10. VYSOUTĚŽENÁ CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO ČLENY AČN 

 
Pro své členy již několik let AČN zajišťuje společný 
centralizovaný nákup elektrické energie. Nákup je 
realizován na komoditní burze v Kladně.  
 
Dodavatelem elektrické energie pro členy, kteří měli o 
společný nákup zájem, bude v příštím období společnost 
Centropol Energy. Vysoutěžená cena elektrické energie pro 
rok 2016 je 930 Kč/MWh.  
 
Společný nákup na Českomoravské komoditní burze 
Kladno již několik let pro AČN zajišťuje společnost FIN-
servis, a.s. 
 

 

 
 

10.10. ČRO - PŘÍMÝ VSTUP DO EKONOMICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ 

 
V sobotu dne 10.10. v 8.45 hodin, tajemník AČN poskytnul přímý vstup do 
ekonomického zpravodajství Českého rozhlasu.  
 
Redaktor uvedl: Skoro čtyřicet tři miliard korun - právě taková suma letos padne na výrobu 
českého nábytku. Firmy tak pravděpodobně překonají předkrizový rok 2007, kdy výroba 
dosáhla rekordních čísel (41,65 mld. Kč). Tahounem odvětví je ale hlavně vývoz - ten by 
měl být navíc letos historicky největší… 
 

 

 
 

6.10. ZASLÁNA POZVÁNKA NA INTERIERY 

 
Členům AČN byla 6.10. zaslána pozvánka na již čtvrtý 
ročník odborného semináře Interiéry 2015. Letos byl 
seminář zaměřený na realizace. A to od počátků - jak 
vůbec projekt získat, přes výběr materiálů až po řešení 
samotné realizace...  
 
Akci konanou v termínu 26. - 27. října zaměřenou na 
designéry, architekty, výrobce a prodejce nábytku tradičně 
otevřel tajemník AČN se statistickými údaji o výrobě 
nábytku. 
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ZASLANÁ INFORMACE OD CZECHTRADE NA WWW.CZECHFURNITURE.COM  

 
12.10. zaslaná informace o prezentaci českých firem v 
sektoru HORECA (HOtels, REstaurants, CAfé) na řeckém 
ostrově Rhodos.  
 
Akci organizuje v rámci Projektu ekonomické diplomacie ZÚ 
Athény ve spolupráci s CT. Prezentace a B2B jednání 
proběhnou 22. října 2015 v konferenčních prostorách Obchodní 
komory Rhodu ve spolupráci s Asociací hoteliérů. 
Akce je zaměřena výhradně pro odbornou veřejnost – 
předpokládaná účast z řecké strany je 150 osob (majitelé a 
provozovatelé zařízení HORECA a zástupci dodavatelských 
firem). 
 
13.10. zaslaná informace o designových Veletrzích pod 
hlavičkou CzechTrade 
 
HOTELYMPIA 2016, Londýn, VB 
HOTELEX Shangai 2016, Šanghaj, Čína 
DESIGN BUILD EXPO 2016, Sydney, Austrálie 
HORECA 2016, Budapešť, Maďarsko 
INDEX Dubai 2016, Dubaj, SAE 
Design & Decor 2016, Petrohrad, Ruská federace 
TENT LONDON 2016, Londýn, Velká Británie 
INTERIOR LIFESTYLE CHINA 2016, Šanghaj, Čína 
České sklo v Chengdu 2016, Chengdu, Čína                                                                                         
NY NOW 2016, Místo konání: Jacob K. Javits Convention 
center New York, USA" 

     
 

 

 
 

19. a 20. 10. POPTÁVKA Z CZECHTRADE: 

 
Rusko - Nábytek pro restaurace, bary, hotely:  
Firma má zájem o nábytek pro restaurace, bary, hotely - od 
výrobců. 
 
Rusko - Židle z různých materiálů 
Ruská firma UPTREND hledá české výrobce židlí ze dřeva, 
plastu a kovu (hliníku) 
  

     
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v zářijovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti:  
 
DŘEVOJAS, JELÍNEK, POLSTRIN, HANÁK NÁBYTEK, TON, 
PROFIL NÁBYTEK, RIM - CZ, a Soutěžní přehlídka stavebních 
řemesel - SUSO. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


