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4.5. PROBĚHLA VALNÁ HROMADA AČN 

 
Valná hromada byla v letošním roce volební. Zabývala se 
tedy nejenom ohlédnutím na práci za uplynulé tři roky, ale 
i strategií na příští tři a více let. 
 
Valná hromada přijala výroční zprávu za volební období 2013-
2016 z níž uvedeme několik podstatných bodů: Od ledna 2014 
začal vycházet e-letter O NÁBYTKU s jistotou, kde jsou 
komunikovány novinky členů AČN. E-letter je každý měsíc 
zasílán na cca 250 architektů a designérů a 150 novinářů. O 
NÁBYTKU nahradil „Informační servis pro média“, který 
vycházel v letech 2011 až 2013. Ten byl ovšem zasílán pouze 
na novináře. Na podzim 2014 zprovozněn vyhledávač 
prověřených a seriózních společností www.nabytek-jistota.cz . 
Představení vyhledávače proběhlo na tiskové konferenci AČN. 
Na počátku roku 2016 zprovozněna úprava webové stránky 
AČN www.czechfurniture.com . Proběhlo ocenění NÁBYTEK 
ROKU 2013, 2014, 2015, 2016. Nultý ročník proběhnul v roce 
2009. O ocenění informuje řada médií. Ocenění je 
respektované a přitahuje pozornost médií i veřejnosti k výrobě 
a tvorbě nábytku v ČR. V letech 2013 až 2015 byla AČN 
spoluorganizátor výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE. V 
roce 2016 byla smlouva o spolupráci změněna, aby lépe 
odpovídala současnému stavu veletrhu. V letech 2013 - 2016 
byla AČN gestorem výstavy MOBITEX. AČN při MOBITEXu 
2015 zorganizovala unikátní výstavu „Mezi tradicí a inovací: 
český nábytek 2005–2015“. Ta byla věnována českému 
nábytku posledního desetiletí. AČN organizovala seminář 
DESIGN – SHAKER nebo spolupracovala na jeho přípravě. Po 
celé období vychází e-letter O AČN, který informuje o 
aktuálních aktivitách a práci AČN. O AČN je ke stažení v sekci 
novinek na domovské stránce www.czechfurniture.com . Po 
sledované období platí pro členy AČN řada slev a výhod. Od 
roku 2013 zajišťuje AČN společný nákup elektrické energie na 
komoditní burze v Kladně. AČN je členem UEA – Evropské 
federace výrobců nábytku a členem KLDS – Konfederace 
lesnických a dřevařských svazů ČR. Valná hromada AČN 
v roce 2015 přijala nové stanovy, které definují řádné a 
mimořádné členy. AČN tím jasněji deklaruje svůj hlavní cíl, 
podporu výroby nábytku v tuzemsku. V roce 2012 se stal 
Dřevařský magazín oficiálním mediálním partnerem AČN. 
AČN od roku 2013 poskytuje záštitu učňovské soutěži řemesel 
SUSO. Od roku 2015 navázána spolupráce s Institutem 
bytového designu a společně naplánováno několik seminářů.  
 
Valnou hromadou byla přijata i výroční zpráva za rok 2015 a 
proběhly volby do představenstva AČN a revizní komise AČN. 

 

 
Martin Čudka, prezident AČN 
a jednatel výrobní společnosti 

Wiesner – Hager Bohemia 

 
Radek Večeřa, viceprezident AČN a 

jednatel výrobní společnosti Dýhy 
Večeřa a spol. 

 
Hana Bláhová, členka představenstva 
AČN a jednatelka výrobní společnosti 

Aksamite 

 
Vilém Duchoň, člen představenstva 

AČN 
a výrobce čalouněného nábytku 

http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.czechfurniture.com/
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Do představenstva byli zvoleni: Bláhová Hana, Čudka Martin, 
Duchoň Vilém, Frantál Jaroslav, Hon Václav, Pavliš Martin, 
Ságl Jan, Večeřa Radek a 3 členové revizní komise: 
Končinský Lubomír, Reisner Jan, Šťáhlavský Ladislav. Na 
následném zasedání představenstva byl prezidentem AČN 
zvolen Martin Čudka.  
 
Tajemník přednesl návrh plánu činnosti AČN pro období 
2016/2017. Proběhla obsáhlá diskuse, zda by se vedení 
asociace mělo zabývat tištěným médiem / časopisem, který by 
AČN vlastnila, a který by byl určen k podpoře značek a 
dobrého jména jednotlivých členských firem. V diskusi 
zaznělo, že největším problémem je identifikovat cílovou 
skupinu. Nicméně i přes výhrady ekonomického rázu, nebyl 
záměr odsouzen a z diskuse vyplynulo, že stojí za to, aby se 
představenstvo tímto úkolem zabývalo. Je zapotřebí zjistit, zda 
je záměr ekonomicky realizovatelný a až potom se zabývat 
dalšími otázkami. Z dotazníku, který účastníci na místě vyplnili, 
vyplynulo: Představenstvo by se v dalším období mělo 
myšlenkou tištěného média realizovaného asociací vážně 
zabývat. Prozkoumat ekonomické možnosti celého projektu. 
Otázky umístění reklamy bude potřeba dopracovat. Z 
dotazníku vyplynulo, že by AČN měla zlepšit distribuci O 
NÁBYTKU. Dále z dotazníku vyplynulo, že architekti a novináři 
jsou důležitými skupinami pro oslovování. Aktivitám na 
sociálních sítích byla též dána důležitost. Obecně lze 
konstatovat, že pro účastníky bylo těžké přijímat rozhodnutí, 
protože měli málo informací, což je charakteristické na počátku 
přípravy každého projektu.  
 
Byl odsouhlasen návrh rozpočtu AČN pro rok 2016. For 
Furniture 2016, hodnocení veletrhu nábytku a interiérů. 
Závěrem zazněla statistická zpráva o stavu výroby a trhu s 
nábytkem v České republice.  

 

 
Václav Hon, člen představenstva AČN 

a předseda představenstva výrobní 
společnosti Hon 

a předseda představenstva OHK 
v Opavě 

 

 
Martin Pavliš, člen představenstva 

AČN a jednatel výrobní společnosti 
Mias OC 

 

 

 

 

 

 
Jan Ságl, člen představenstva AČN  

a místopředseda představenstva 
výrobní společnosti Profil nábytek 

 

 26.5. ROZHOVOR PRO HN PŘINESL CITACE TAJEMNÍKA AČN NA TITULNÍ STRANĚ   

 
Hospodářské noviny z 27. – 29.5. přinesly článek 
„Češi rekordně utrácejí za nábytek“, který se věnuje 
velkým řetězcům s nábytkem na našem trhu. Citován 
je generální ředitel IKEA a několikrát tajemník AČN.  
 
V článku je kromě jiného uvedeno: „Podle odhadů 
Asociace českých nábytkářů řetězce ještě vyrostou, ale 
pomalu se blíží stropu - lidé více sahají po dražším zboží 
na míru. "Velké řetězce nikdy nebudou schopny 
nabídnout exkluzivnější řešení a vyšší kvalitu,"říká 
Tomáš Lukeš. Podle něj poroste obliba dražších 
prodejců a řešení na zakázku“. 
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NOMINACE DO SOUTĚŽE FRIMA ROKU A ŽIVNOSTNÍK ROKU  

 
AČN odeslala nominace do soutěže FIRMA ROKU 
2016 a ŽIVNOSTNÍK ROKU 2016. 
  
Blíží se již jedenáctý ročník podnikatelských soutěží 
Vodafone Firma roku 2016 a Česká spořitelna Živnostník 
roku 2016. Soutěže o Ceny Hospodářských novin jsou 
příležitostí pro podnikatele z celé České republiky. 
Registrovat se bylo možné do 15. 6. 2016. 
 
AČN nominovala společnosti, které v letošním roce 
získaly nějaké významné výsledky. 
 

                         

 

 
 
 

AČN SPOLUPRACUJE NA PŘÍPRAVĚ FOR INTERIOR 

 
Tajemník na schůzce s vedením veletrhu připravoval 
doprovodný program hlavní podzimní akce v oboru 
nábytku, veletrhu FOR INTERIOR.  
 

 
 

9.5. ZASEDÁNÍ TNK NÁBYTEK 150  

 
Na zasedání Technické normalizační komise, kde má AČN svého zástupce bylo 
řešeno:  
 
Pravidelné prověrky původních ČSN po 5 letech. Informace expertů zapojených do 
činnosti WG (Ing. Gaja, CEN/TC 207/WG 2 – Technická zpráva PROSAFE k problematice 
dětských postýlek na trhu EU, plnění požadavků dle EN 716-1 a EN 716-2 ). Informace k 
revizi původní ČSN 91 0000 (Ing. Peková, doc. Brunecký)".  
 

 
 
 
 

20.5. ZASLANÁ INFOMACE O ZÁJEZDU NA MAISON A OBJET 

 
Mezinárodní veletrh Maison and Objet se koná v termínu 2. 9. - 6. 9. 2016 v Paříži.  
 
Veletrh Maison & Objet se koná dvakrát ročně a nabízí nové trendy, materiály a nápady 
pro vybavení interiérů z následujících oblastí: design, nábytek, nádobí, domácí textil, 
doplňky, interiérové dekorace, svět dětí, stolní dekorace, starožitnosti, umělecká díla, 
ozdobné předměty atd. Zaslána nabídka zvýhodněného LETECKÉHO BALÍČKU v termínu 
2. – 3. 9. 2016 za cenu 8.190,- Kč/os. 
 

 
 

25.5. ZASLÁNA POPTÁVKA Z CZECHTRADE 

 
Nizozemsko - Police a policové systémy.  
 
Významná holandská distributorská a velkoobchodní společnost 
hledá v ČR partnery (výrobce) pro dodávky polic a policových 
systémů. 
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Na vyžádání poskytneme českým zájemcům prezentaci 
poptávající společnosti, technické výkresy poptávaných 
produktů a jejich požadované množství.  
 
Nákupčí společnosti se s vybranými zájemci setká osobně ve 
výhledu následujících tří měsíců na osobních schůzkách v ČR. 
  

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v květnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
ŘEDITELKA LD SEATING ZÍSKALA OCENĚNÍ MANAŽER(KA) 
ROKU 
SYSTÉM HARMONY – NOVINKA OD HANÁKA! 
LUGI VYRÁBÍ KVBALITNÍ KUCHYNĚ 
SUSO NA SLOVENSKU I V ČECHÁCH 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


