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/4/ DUBEN 2018 
 

22.3. PROBĚHLA TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR 

 
AČN vyhlásila výsledky ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2018. VÍTĚZNÝ 
VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 
2018 je kolekce „ALBA“, kterou pro 
výrobní společnost TON a.s., navrhl 
italský designér Alexander Gufler.   
 
Další výrobky, které Asociace českých 
nábytkářů na návrh hodnotitelské komise 
považuje za mimořádně zdařilé, jsou: 
Komoda „DIAMOND LONG“, společnosti 
ARBYD CZ s.r.o., design: ARBYD CZ s.r.o. 
Pohovka „ARC“, výrobní společnosti 
FORM, spol. s r.o., design: Josef Barták a 
Martin Beinhauer. Postel „BETINA“, výrobní 
společnosti JELÍNEK - výroba nábytku 
s.r.o., design: Jochen Flacke. Kolekce 
„MARANI“, výrobní společnosti LUGI s.r.o., 
design: Vincent Marani. Kolekce „NONA“, 
výrobní společnosti mminterier, design: 
René Šulc. „STŮL POLYGON“, výrobní 
společnosti Sykora spol. s r.o., design: 
Angelika Akova / Polystone + SYKORA. 
Více na www.nabytek-roku.cz  
 
Produkce nábytku se v ČR zvedla ze 44,64 
miliard v roce 2016 na 44,68 miliardy Kč v 
loňském roce. To je oproti předchozím 
létům velmi mírný nárůst. Růst tuzemské 
spotřeby nábytku je oproti předchozím 
letům vyrovnaný. Dobré výsledky 
nábytkářského průmyslu se stále opírají o 
exportní úspěšnost. Faktor růstu objemu 
dováženého nábytku ze zahraničí zůstává v 
podstatě vyrovnaný. Dále se zvyšuje podíl 
importu na tuzemské spotřebě. Podíl 
importu na tuzemské spotřebě v loňském 
roce přesáhl již 52%. Exportní výkonnost 
českého nábytkářského průmyslu poklesla 
na 18,78%, ale objem vyváženého nábytku 
se zvednul z 27,02 mld. Kč v roce 2016 na 
27,28 mld. Kč v roce 2017. 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
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PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  

   

   
 

      

 

 AČN JE GESTOREM VELETRHU MOBITEX    

 
Podobně jako v minulých letech poskytla AČN 
gestorství veletrhu nábytku a interiérů v Brně, 
MOBITEX. 
 
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX představuje nejnovější trendy ve vybavení 
interiéru a doplňky bydlení. Tvoří tak alternativní nabídku 
nábytku a interiérového vybavení oproti obchodním 
řetězcům. Pravidelně se zde prezentují přední výrobci a 
dodavatelé nábytku a bytového vybavení na českém trhu. 
 

 
 

AČN ŽÁDÁ O SCHŮZKU S MINISTRY PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 
AČN žádá o schůzku ve věci zavádění 
FSC certifikace v Lesích České 
republiky.  
 
Certifikace FSC je téma zejména pro 
ministra zemědělství. S ministrem průmyslu 
máme zájem řešit i jiná témata, jako 
například proexportní podpora českého 
nábytkářského průmyslu nebo podpora 
kvality a značka Česká kvalita.  

 
 

SCHŮZKA S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM LČR 

 
8.3. prezident AČN požádal o schůzku s generálním ředitelem LČR, ing. Szórádem. 
 
11.4. proběhla schůzka tajemníka AČN a pana generálního ředitele. Generální ředitel sdělil, 
že LČR provede certifikaci na vybrané části majetku, pokud dojde k úpravě národního 
standardu FSC. Pokud by k úpravě nedošlo, není možné certifikaci očekávat. 
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SPOLEČNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
AČN podepsala smlouvu se společností 
ARCH consulting s.r.o.  
 
S Od roku 2013 se nám daří pro členy 
AČN, zajišťovat společný nákup elektrické 
energie. Nákup jsme několik let v minulosti 
realizovali prostřednictvím makléře 
(společnosti FIN-servis, a.s.) na Komoditní 
burze Kladno. V roce 2017 jsme ovšem 
zvolili jiný postup a elektrickou energii 
nakoupili ve vlastním výběrovém řízení. Od 
roku 2018 v tomto přístupu pokračujeme, 
avšak ve spolupráci se společností ARCH 
consulting s.r.o. .    
 
 

 

6.3. ZASEDÁNÍ KLDS – ZA ÚČASTI TAJEMNÍKA AČN 

 
Členům KLDS ČR byl zaslán aktualizovaný návrh 
stanov KLDS ČR 23.02.2018. Přítomní vyjádřili 
jednomyslný souhlas s návrhem stanov.  
 
Tajemník AČN zmínil potřebu FSC a tlak na úpravy 
národního standardu FSC. 

 

 

 

28.3. SE TAJEMNÍK AČN ZÚČASTNIL SEMINÁŘE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 

 
Úvodní slovo semináře pronesl Marian Jurečka. Následovaly diskusní příspěvky 
zástupců asociací.  
 
Karel Havlíček – předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků České 
republiky  Jiří Jirásek – ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky František Lukl – 
předseda Svazu měst a obcí ČR. Následovaly diskusní příspěvky zástupců poslaneckých 
klubů: R. Holomčík (Piráti), M. Jurečka (KDU-ČSL), J. Kohoutek (SPD), V. Kovářová (STAN), 
J. Kott (ANO), P. Kováčik (KSČM), A. Staněk (ČSSD), V. Válek (TOP09), V. Vrecionová 
(ODS) .  
 
Tajemník AČN představil obecnou strukturu nábytkářského průmyslu a jeho rozložení na 
venkově. Sdělil i potřebu FSC.     

 

21.3. TAJEMNÍK AČN SE ZÚČASTNIL ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V BRUSELU 

 
Jedním z důležitých témat byly tzv. Flame Retardants, 
tedy zpomalovače hoření používané v 
polyuretanových pěnách pro čalounění.   
 
EFIC vzal tuto úlohu jako důležitý úkol a již několik let 
vede vytrvalou lobbystickou kampaň za odstranění těchto 
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látek z pěn používaných pro čalounění. V rámci 
bezpečnosti práce, aby zaměstnanci v nábytkářském 
průmyslu nepřicházeli do styku s těmito látkami, má EFIC 
podporu EFBWW - Evropské odborové organizace.  
 
Dalšími body byly projekty DIGIT FUR, který je zaměřený 
na digitalizaci a průmysl 4.0 v nábytkářském průmyslu 
nebo celoevropská konference zaměřená na problematiku 
dřevního prachu. 

 
 

20.3. ODPOVĚDI PRO HN 

 
Tajemník odpovídal na dotazy Hospodářských novin:  
 
Produkce v druhém pololetí rostla méně než jsme čekali, 
respektive rostla méně než v prvním pololetí. Protože 
podle prvního pololetí odhadujeme druhé a děláme odhad 
na celý rok. Jistý pokles produkce v druhém pololetí může 
být způsoben i zpevněním české měny. 
 
Lidé chybí snad ve všech firmách, a asi na všech 
pozicích. 
 
Že je ochota nebo spíše nutnost investovat je vidět. V 
loňském roce jsme začali vybírat a oceňovat zajímavé a 
odvážné investice. Na druhou stranu vypovídací hodnota 
je v tomto směru omezená, protože investice jsou hodně 
ovlivněny různými dotacemi. A když si někdo kupuje stroj 
nebo linku a vidí, že může rok dva počkat a pak může to 
samé pořídit s několikamilionovou dotací, vyplatí se 
počkat. To je logické. Ale je i spousta podnikatelů, kteří 
dotace vůbec nesledují a neřeší. 
 
Budoucnost firmy vidí jak na tuzemském tak na 
zahraničním trhu. Tohle hodně závisí na velikosti firmy, 
schopnosti pracovníků, ale i celkovém zaměření firmy. 
 

     
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v březnovém e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“ představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
VYHLÁŠENO OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
MOBITEX S PŘEHLÍDKOU GRAND PRIX MOBITEX    
ALBA – VÍTĚZNÝ VÝROBEK NÁBYTKU ROKU 2018 OD 
TONu  
ARBYD CZ MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
FORM MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
JELÍNEK MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
LUGI MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
mminterier MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
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SYKORA MÁ OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018  
TON MÁ DO MILÁNA PLNĚ NABITO! 
 
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“ 
naleznete na  www.nabytek-jistota.cz . 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


