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/5/ KVĚTEN 2016 
 

SVĚTOVÉ TRENDY Z MILÁNA 

 
Pod záštitou AČN připravil dne 27.4. Institut bytového 
designu kurz „Světové trendy z Milána“. Čtyřhodinový 
seminář přehlednou formou shrnul trendy a vybral 
novinky světových výrobců interiérového zařízení 
představené letošními Salony nábytku v Miláně. Rovněž 
analyzoval způsob jejich mediální prezentace. Seminář byl 
pořádán pod záštitou Asociace českých nábytkářů, 
přihlásit se však mohli i nečlenové, stejně jako laická 
veřejnost.  
 
Kurz podal sdělení o novinkách světových firem, které 
v Miláně představily poslední kolekce a diktují tak trendy. Na 
semináři byl interpretován vývoj trendů a stylu z dlouhodobého 
hlediska. Představeny nejvýraznější novinky z oblasti designu 
nábytku a interiérových konceptů, preferované kombinace 
dřev, látek, barev a povrchů, prezentace nových technologií, 
způsoby prezentování výrobků světovými leadery v oboru, 
odlišnosti v přístupu k PR. 
26.5.2016 se bude kurz opakovat!  

 

 
 

 

 

 MOBITEX V BRNĚ ÚSPĚŠNĚ SKONČIL   

 
Od středy 20. do soboty 23. dubna se na brněnském 
výstavišti uskutečnil další ročník veletrhu nábytku a 
interiérového designu MOBITEX. Během čtyř dnů 
konání veletrhu MOBITEX a souběžně konaných akcí 
shlédlo na 45.000 návštěvníků nabídku 772 firem z 
20 zemí světa na čisté výstavní ploše přes 19.460 
m2.  
 
Jeho vystavovatelé představili aktuální trendy ve výrobě 
nábytku a dalším vybavení interiéru, nechyběl ani 
bezplatný poradenský servis pro návštěvníky nebo 
projekt Technologie a Design. Nabídku vystavovatelů 
doplnila poradenská centra zaměřená na výběr 
kvalitního nábytku nebo představení tradičních českých 
výrobců nábytku. S touto problematikou poradili 
odborníci v poradenském centru Architekt. 
 
Špičkovou audiovizuální techniku jako součást 
moderního interiéru představil projekt 
Technologie&Design Studia Jasyko. Studio představilo 
nástupce legendární řady Diamond od B&W - novou 
řadu anglických reprostoustav B&W 800 D3. 
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Na veletrhu byly předány tradiční ceny odborné komise 
Grand Prix MOBITEX 2016 v sekcích vystavovatel a 
student. Oceněny byly sedací souprava GAME NEW 
vystavovatele JECH CZ a první místo získalo křeslo 
PHOENIX vystavovatele EXIT 112. 

 
       

AČN PŘIPRAVUJE PROJEKT ŠKOLENÍ  

 
Ačkoliv doposud výzva nevyšla, AČN již začala s 
přípravami. 
  
Předpokládá se, že v září letošního roku vyjde výzva pro 
asociace a profesní svazy, podle níž bude možné požádat 
o grant na školení zaměstnanců ve firmách členů. AČN 
takovýto projekt realizovala v letech 2009 – 2012. Projekt 
byl následně členy pozitivně hodnocen. Předpokládá se 
opět 100% dotace. Tajemník již v této věci absolvoval 
první schůzky s firmami, které by žádost připravily. 
 

                         
 

 
 
 

PORTFOLIO PRO SPOLEČNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE JE UZAVŘENO   

 
V letošním roce je portfolio firem, které mají zájem 
nakoupit elektrickou energii o jednu firmu větší.   
 
O společný nákup elektrické energie je poměrně stabilní 
zájem. Letos se jedná o pět firem s šesti odběrními místy, 
které do dražby o co nejlepší cenu elektrické energie jdou. 
Je však na místě dodat, že zvažování letos bylo skutečně 
velké. Dalších šest firem reálně zvažovalo, zda do dražby 
nejít. Nakonec se nerozhodli. 
 
Tajemník AČN říká: „Myslím, že v letošním roce se 
značně prolomila nedůvěra k aukci elektriky. Pro příští rok 
bych doporučoval, váhajícím společnostem, aby si sami 
určili si cenu, za kterou by chtěli nakupovat. Následně se 
může zkusit vydražit výrazně větší balík…“ 

 

 
                

 
 

14.4. ZASLÁNA VÝZVA NA FOR INTERIOR 

 
Členům AČN zasláno upozornění na blížící se termín 
první uzávěrky veletrhu nábytku, interiérů a bytových 
doplňků FOR INTERIOR, největšího podzimního 
veletrhu nábytku v ČR.  
 
FOR INTERIOR proběhne i letos souběžně s veletrhem 
hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a 
gastronomie FOR GASTRO&HOTEL. 
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FIRMA ROKU 2016!  

 
Startuje jedenáctý ročník podnikatelských soutěží 
Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník 
roku 2016 Soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma 
roku a Živnostník roku jsou příležitostí pro podnikatele z 
celé České republiky.  
 
Přihlásit se mohou malé a střední firmy působící v České 
republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 
1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden 
rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného 
oprávnění k podnikání dle právních předpisů. Registrovat se 
je možné do 15. 6. 2016. Registrace je bezplatná. Pravidla 
soutěží a všechny podrobné informace lze nalézt na 
webových stránkách www.firmaroku.cz a 
www.zivnostnikroku.cz . 
 

 
 
 

 

26.4. ZASLÁNA ČLENŮM NABÍDKA SPOLUPRÁCE 

 
Český subjekt se zahraničním kapitálem má zájem o nalezení dodavatele.  
 
Požaduje řezání akustických panelů a standardních dřevěných či dřevotřískových desek. 
Lepení akustických desek dohromady s dřevěnými a dřevotřískovými deskami. Dále 
nalepení látek. Výroba zakulacených tvarů. Velikost projektu až cca 10 000 ks za rok. 
Zájem o střední až větší společnost s větším zázemím. Komunikace v Aj a Nj. 
 

 
 

4.4. JSME OBDRŽELI DOPIS Z MŠMT   

 
AČN byla vyrozuměna na dotaz ve věci vyhlášky týkající se prachu z „tvrdých dřev“. 
 
Výňatek z dopisu: „Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2016, se skutečně 
nevztahuje na prachy z tvrdých dřev. Cílem této novely bylo odstranit nejpalčivější 
problémy a současně nepříznivou situaci vyřešit co nejrychleji. Novela uvedeného nařízení 
vychází ze znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění do 30. listopadu 2015. Rovněž je třeba 
podotknout, že MŠMT již při přípravě novely deklarovalo, že se jedná pouze o dočasné 
řešení". 
 

 

 

4.4. ZASLÁNA POZVÁNKA NA FÓRUM HN  

 
Členové AČN obdrželi pozvání na exkluzivní Fórum Hospodářských novin, jehož 
speciálními hosty byli Robert Pelikán, ministr spravedlnosti ČR a Zbyněk Frolík, 
generální ředitel společnosti Linet a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky.  
 
Setkání na téma "Je právní prostředí v ČR pro podnikatele stabilní?" proběhlo v úzkém 
kruhu nejvýznamnějších představitelů českého byznysu a politiky. 

  
 

http://www.firmaroku.cz/
http://www.zivnostnikroku.cz/
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POPTÁVKA Z CZECHTRADE 

 
Kazachstán - Vybavení hotelů, restaurací, business center.  
 
Vzhledem k pokračujícímu stavebnímu boomu v Astaně a 
předpokládané vybudování většího počtu nových hotelů a 
restaurací v Astaně v návaznosti mj. i na EXPO 2017 hledá 
společnost JK Capital též v ČR dodavatele následujícího zboží: 
nábytek pro hotely,a další... 
 
Spojené státy americké - Český nábytek a bytové doplňky. 
 
Obchodní společnost poptává zajímavé zboží od českých 
výrobců - nábytek a bytové doplňky (nábytek z přírodního dřeva, 
železa, doplňky z křišťálového skla, vánoční ozdoby, atd. ). 
  

     
 
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v dubnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
AHORN VYRÁBÍ VLASTNÍ POSTELE 
MOBITEX V BRNĚ ÚSPĚŠNĚ SKONČIL 
TON NA SALONE V MILÁNĚ A OCENĚNÍ RED DOT 
LD SEATING MÁ NOVINKU SKY FRESH! 
FOR INTERIOR V PVA EXPO PRAHA JIŽ PO SEDMÉ 
KOLEJE UNIVERSITY OF NEW YORK V PRAZE VYBAVIL 
PROFIL NÁBYTEK 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


