/2/ ÚNOR 2017
AČN PODEPSALA SMLOUVU S ABF
AČN jako organizátor ocenění NÁBYTEK ROKU
podepsal smlouvu se společností ABF, a.s. Smlouva
definuje
GENERÁLNÍ
PARTNERSTVÍ
OCENĚNÍ
NÁBYTEK ROKU 2017. ABF je organizátor veletrhu
FOR FURNITURE.
Smlouva řeší hlubší spolupráci při přípravě veletrhu FOR
FURNITURE. Definuje i marketingové aktivity AČN jejichž
cílem je informovat a přitáhnout zájem veřejnosti
k veletrhu FOR FURNITURE.
15. ledna 2017 byl uzavřen příjem přihlášek k ocenění
NÁBYTEK ROKU 2017. Ocenění bude slavnostně
vyhlášeno na tiskové konferenci první den konání FOR
FURNITURE 23.března a předáno v rámci diskusního
panelu na přehlídce interiérového designu DESIGN
SHAKER.
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ODESLÁNA SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA MPO
V prosinci loňského roku se sešli tajemník AČN a
prezident AČN s ministrem průmyslu Janem Mládkem. Na
schůzce se dohodli na písemné specifikaci požadavků.
Písemné požadavky byly odeslány 27. ledna. Mimo jiné
zmiňujeme pro nábytkáře důležitost exportovat celý koncept,
nikoliv pouze výrobek v zahraničí prodávaný pod privátní
značkou. Vyzdvihujeme, že je nesmírně důležité pozvednout
sebevědomí českých podnikatelů směrem k budování vlastní
značky. Je naprosto nezbytné, aby MPO tento záměr
dlouhodobě aktivně podporovalo. Pan ministr přislíbil podporu.
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ODPOVĚDĚLI JSME NA DOPIS MINISTRU ZEMĚDĚLSTVÍ
Spor dvou soukromých certifikačních systémů má
nepříjemné důsledky pro dodavatele společnosti IKEA.
Zatím jsou to pouze dodavatelé IKEA, ale další řetězce i
drobnější obchodníci se mohou brzy přidat...
Jedná se o certifikace FSC a PEFC. Záměrem IKEA je, že do
roku 2020 bude prodávat veškeré dřevěné výrobky pouze
s certifikací FSC. Certifikaci PEFC bude tento řetězec
ignorovat. To samozřejmě vyvolává velkou poptávku po
surovině certifikované FSC. Lesy České republiky FSC
certifikaci nemají, téměř není ani v Rakousku a o moc lepší
situace není ani na Slovensku nebo v Německu. V Polsku je
sice certifikováno FSC necelých 7 milionů hektarů, vzhledem
k předpokládané poptávce to však nebude stačit. Jediná
zásobárna dostatečného množství FSC certifikované suroviny
je Rusko, kde je FSC certifikováno přes 40 milionů hektarů…
AČN důrazně žádá ministra zemědělství, aby byla v Lesích
České republiky zavedena certifikace FSC. Ministr Jurečka
toto odmítá…
16.1. ZASLÁNA UPOMÍNKA UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA MOBITEX
Členům AČN zaslána informace o uzávěrce. Ceny za
vnitřní plochu se pohybují v rozmezí 1300 - 1900 Kč/m2.
Ceny budou od 15. 2. 2017 navýšeny o 15 %. Ceny jsou
platné pro rok 2017 a jsou bez DPH. Přesná specifikace a
umístění zón je součástí přihláškové dokumentace.
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat paní
Lenku Bednářovou, 541 152 398, lbednarova@bvv.cz .
9.1. ROZESLÁNA ČLENŮM AČN POZVÁNKA NA SEMINÁŘ SVAZU PRŮMYSLU
Seminář SPČR na aktuální téma, „Exit z intervenčního
režimu ČNB a možnosti řízení kurzových rizik“. Seminář
se uskutečnil dne 8. 2. 2017 na VŠE.
SP zajistil odborníky z významných institucí a firem, např.
ČNB, EY, ERSTE Corporate Banking, VŠE. Ti měli
představit praktické záležitosti i širší souvislosti, a pomoci
se připravit na exit koruny. ČNB avizuje konec závazku
nenechat posílit kurz koruny vůči euru pod hladinu 27
CZK/EUR. Seminář hledal odpovědi na otázky, ovlivňuje
vaše podnikání přímo či nepřímo vývoj měnového kurzu?
Jak omezit negativní dopady vývoje kurzu na výsledky vaší
společnosti? Atd.
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PRVNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ KLDS
Tajemník AČN byl na zasedání Konfederace
lesnických a dřevozpracujících svazů ČR, které
proběhlo 24.01.2017.
Byla projednána současná situace v jednotlivých svazech
a prezentovány informace z jejich jednání. Dalším
tématem byla jednání LČR a KLDS, vč. problematiky
PEFC a FSC. Volba členů dozorčí rady KLDS ČR. Byla
projednána zpráva o hospodaření za rok 2016, projednán
a schválen rozpočet na rok 2017, přijata zpráva dozorčí
rady. Na místě proběhla prezentace prodeje cenných
sortimentů prostřednictvím dražby.
V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI:
Své novinky v lednovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“
představily tyto společnosti s produkty:
V e-letteru naleznete:
NÁBYTEK OD HANÁKA V USA!
TON NA SLAVNÉM VELETRHU IMM V KOLÍNĚ NAD RÝNEM!
HON SÁZÍ NA VLASTNÍ TECHNICKÝ VÝVOJ
PROFIL NÁBYTEK ZREALIZOVAL VÝVOJOVÉ CENTRUM
SPOLEČNOSTI VALEO
ARBYD CZ ZREALIZOVAL NETRADIČNÍ KANCELÁŘE
RIM CZ PŘEDSTAVUJE ROZŠÍŘENOU ŘADU - MODULAR 2
LUGI
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“
naleznete na www.nabytek-jistota.cz .
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Foto z dražby dřeva
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.

5

