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AČN JE ZAČLENĚNA DO HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
AČN byla na základě podané žádosti začleněna do
Hospodářské komory České republiky. Jsme začleněni formou
živnostenského společenstva.
AČN byla zařazena do Pracovní skupiny Řemesla a dále bude
žádat o zařazení do dalších pracovních skupin. Tajemník
absolvoval již několik schůzek s pracovníky HK, kde byly řešeny
technické záležitosti začleňování AČN do HK. AČN není členem
HK, ale začleněním se stala součástí HK. Řádní členové AČN se
tímto stali členy HK. Pokud budou mít tito členové zájem využívat
logo člena HK, musí podepsat etický kodex člena HK.
18.5. PROBĚHL MEZI ČLENY AČN PRŮZKUM ZÁJMU O SPOLUPRÁCI S ŘETĚZCI
Na valné hromadě AČN byla položena otázka, zda by se
asociace měla pokusit oslovit nábytkářské řetězce a
vybídnout je k větší míře spolupráce.
Na valné hromadě v rámci prezentace statistiky bylo konstatováno,
že čeští výrobci nábytku na tuzemském trhu rok od roku ztrácí. Na
tomto jevu se poměrně výrazně projevuje sílící pozice
nábytkářských řetězců. AČN vybídla své členy s dotazem, zda by
asociace měla vybrané řetězce oslovit a vyzvat je k vyšším
nákupům nábytku z českých zdrojů? Nabídnout případně značku
Česká kvalita – Nábytek. Anketa přinesla některé zajímavé
poznatky. Vyhodnocením se bude zabývat představenstvo na
svém příštím zasedání.
Jedná se o prověření zájmu, zda má AČN tímto směrem vyvíjet
úsilí? Zda je spolupráce s řetězci pro členy AČN vůbec zajímavá?
EGGER CZ s.r.o. JE NOVÝM ČLENEM AČN
V roce 1961 založil v Rakousku Fritz Egger st. závod na
výrobu dřevotřískových desek. Ten se stal základem
rodinného podniku EGGER.
Firma EGGER je od svého vzniku v roce 1961 soustavně
rostoucí a celosvětově působící rodinný podnik se sídlem v
St. Johann in Tirol. Vyrábí a dodává do Evropy včetně Ruska
a Turecka. Mimo Evropu je činná na strategických exportních
trzích. EGGER CZ s.r.o. se stala v souladu s platnými
stanovami AČN mimořádným členem.
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ZASEDÁNÍ KLDS
03.05.2017 se konalo zasedání Konfederace lesnických a
dřevozpracujících svazů ČR.
Na zasedání byla řešena tematika dřeva, současný stav a
výhled obchodu se dřevní hmotou u nás. Dále, současná
situace v jednotlivých svazech a informace z jejich jednání.
Témata jednání LČR, s. p., a KLDS ČR, pracovní skupiny.
25.5. ZASLÁNA INFORMACE O WOODTECu
Výhodné ceny za výstavní plochu na veletrhu WOOD-TEC
2017 pro členy Asociace českých nábytkářů…
Patnáctý ročník Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a
nábytkářský průmysl WOOD-TEC proběhne na brněnském
výstavišti od 31. října do 3. listopadu 2017. Tento veletrh je
tradičním setkáním odborníků v dřevozpracujícím průmyslu,
nábytkářů a dalších odborníků v tomto oboru. Veletrh probíhá
za podpory evropského sdružení výrobců dřevozpracujících
strojů EUMABOIS.
Asociace českých nábytkářů je na základě smlouvy uzavřené
mezi Veletrhy Brno a Asociací českých nábytkářů gestorem
veletrhu WOOD-TEC 2017. Bude se tedy aktivně podílet na
doprovodném programu, obsahu WOOD-TEC arény, nové
exponátové soutěži WOOD-TEC award, pořadateli přispěje
odbornými doporučeními a uspořádá nákupní workshop. Pro
členy AČN to znamená, že WOOD-TEC bude ještě více
přizpůsoben potřebám výrobců nábytku než v předchozích
ročnících.
FOR INTERIOR – PŘÍPRAVA JE V PLNÉM PROUDU
První den konání veletrhu FOR INTERIOR připravuje AČN
tiskovou konferenci.
5.10.2017 se v deset hodin otevřou brány letňanského
výstaviště a AČN zahájí veletrh tiskovou konferencí. Budou
představeny nejčerstvější statistiky a odstartován další ročník
ocenění NÁBYTEK ROKU 2018.
19.5. ČLENŮM AČN ZASLÁNA INFORMACE O INSOLVENCI
Německý výrobce v insolvenci čalouněného nábytku hledá investora. Jedná se o
společnost, jejíž produkty jsou určeny pro nejvyšší spotřebitelskou úroveň.
Jedná se o společnost vyznačující se kreativitou a výborně vyškolenými pracovníky.
Společnost zaměstnávala 120 zaměstnanců, nyní bylo 24 pracovních míst zrušeno.
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Společnost má 68-letou tradici a exportuje do mnoha zemí světa jako Itálie, Španělsko,
Rusko, Čína, Japonsko. Na německém trhu má přes 1.000 odběratelů. Informace o
hledání investora byla zaslána členům AČN.
INVESTICE ROKU JE VE FINÁLNÍ FÁZI PŘÍPRAV
29.6. by představenstvo mělo odsouhlasit finální
verzi ocenění „INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ
NÁBYTKU“.
Hlavním cílem udílení ceny je ukázat, že to není pouze
automobilový průmysl, který u nás investuje nemalé
částky… Smyslem je představit odborné i laické
veřejnosti, že výroba nábytku je technologicky náročná.
Uplatňují se zde nejmodernější technologie. Využívají
sofistikované softwary. Stroje a zařízení pořizované do
výrobních firem stojí na technologické špičce.
Cílem je přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků
nábytku ke kvalitě výsledného nábytku. Připomenout, že
kvalita lze produkovat na moderních strojích a
technologiích.
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:
TON MÁ RED DOT!
JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU: ZIRBE MÁ BLAHODÁRNÉ
ÚČINKY!
SYKORA: NEVÍDANÉ PŘEDNOSTI NANOTECHNOLOGIÍ
DŘEVODÍLO ROUSÍNOV ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA
- NÁBYTEK
LB BOHEMIA ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK
PROFIL
NÁBYTEK
VYBAVIL
ČESKÝ
INSTITUT
INFORMATIKY A ROBOTIKY
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“
naleznete na www.nabytek-jistota.cz .

3

4

Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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