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NA ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AČN ZVOLEN NOVÝ VICEPREZIDENT
Již po páté se v letošním roce sešlo představenstvo asociace. Na
svém zasedání 28.6. se věnovalo situaci uvnitř AČN, ale stranou
nebyly i jiná naléhavá témata. Nejvýznamnější událostí však bylo
zvolení nového viceprezidenta AČN, kterým se stal pan Václav
Hon. Pan Hon je předseda představenstva společnosti HON a.s.,
která vyrábí kancelářský nábytek pod značkami Hobis a Exner.
Dovolte nám poblahopřát!
Pokročila příprava „Projektu podpory českého nábytkářství“, který
by měl být v říjnu letošního roku představen. Tím by mohla být
odstartována diskuse o podobě tohoto projektu. Představenstvo
pověřilo tajemníka zrušením nefunkční pobočky asociace v Brně.
NÁVRH VYHLÁŠKY O PŘÍPUSTNÉ ÚROVNI ZNEČIŠŤOVÁNÍ
Odpověděli jsme MPO na výzvu k zapojení do meziresortního
připomínkového řízení, kde byl předložen návrh vyhlášky o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování, a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Zaslali jsme odpověď,
že za výrobce nábytku v České republice nemáme připomínky k
návrhu emisní vyhlášky. Ačkoliv se zde zpřísňují některé limity, pro
nábytkářský průmysl by neměl návrh vyhlášky znamenat výrazný
problém.
TAJEMNÍK AČN SE ZÚČASTNIL ZASEDÁNÍ UEA A SEMINÁŘE „NANO
V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU“
Jedním z důležitých diskutovaných bodů na UEA Board of Directors byla značka na nábytek
„Social Label for Furniture“. Značka by v budoucnu vyjadřovala, že firma splňuje určité
požadavky, týkající se pracovních podmínek zaměstnanců atd. V nejbližší době UEA požádá
Evropskou komisi o příspěvek na studii proveditelnosti a zmapování současného stavu včetně
průzkumu, zda takové značky na trhu již jsou. Evropský odborový svaz EFBWW záměr
podporuje. Značka by mohla přinést konkurenční výhodu evropským výrobcům nábytku vůči
importovanému nábytku z méně rozvinutých zemí.
Seminář „Nano v nábytkářském průmyslu“ měl ukázat potenciální rizika nanočástic na
pracovištích při výrobě nábytku na lidské zdraví a potenciální legislativní vývoj. Výzkum rizik
spojených s vdechováním nanočástic je však v počátcích a v blízké době se není potřeba
obávat nové zpřísňující legislativy.
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8.6. GOLFOVÝ TURNAJ AČN A ČMA
Proběhl třetí ročník společného golfového turnaje Asociace
českých nábytkářů a České manažerské asociace. Pro velký
zájem jsme museli ukončit příjem přihlášek týden před
turnajem. Nakonec se na hřišti sešlo přes devadesát hráčů.
Pro začátečníky proběhla i tradiční golfová akademie.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům: Wiesner – Hager,
BVV – Mobitex, Dýhy Večeřa – Vespera, Blažek Praha,
Bohemia Crystal, H&M Znojmo, Úsovsko, ZVVZ a společnosti
Vitra, která do soutěže přispěla nástěnnými hodinami od
designéra George Nelsona.
21.6. VELETRŽNÍ VÝBOR
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání Veletržního výboru na Svazu průmyslu.
Hlavním bodem bylo jednání o statutu a formě stanov Veletržního výboru.
Asociace svůj návrh stanov s předstihem zaslala.

NOVÉ VÝHODY PRO ČLENY AČN – EPOS AZ
Prezident AČN podepsal dvě smlouvy zaručující další
výhody pro členy AČN. Konkrétní výši slev a podmínky se
dozvíte na www.czechfurniture.com / výhody členství
Společnost EPOS – AZ, s.r.o. poskytuje ekologické
poradenství a specializuje se na problematiku životního
prostředí, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a
podnikové ekologie. Nabízí pomoc při budování nových či
rozšiřování stávajících provozoven i v průběhu jejich
PŘÍPRAVY
VÝSTAVY
FURNITURE
vlastního provozu.
Zajišťuje
a FOR
vypracovává
veškeré
potřebné dokumenty a činnosti z oblasti životního prostředí.

NOVÉ VÝHODY PRO ČLENY AČN – ATELIER LUKÁŠ PELECH
AČN uzavřela smlouvu s Ateliérem Lukáš Pelech, který
se specializuje na fotografování architektury, produktů a
reklamy. Atelier je vybaven špičkovou technikou,
fotoaparátem Phase One P65+. Jedná se o jeden z
nejlepších fotoaparátů na současném trhu s rozlišením 60
Mpix a jedinečnými obrazovými vlastnostmi.
Konkrétní výši slev a podmínky se
www.czechfurniture.com / výhody členství

dozvíte
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na

POSKYTLI JSME ROZHOVOR PRO MF - EURO

Otázky byly směřovány na export českého nábytku do zemí bývalého
Sovětského svazu. Informovali jsme o členech AČN, kteří na tyto trhy
exportují své výrobky.
Zmínili jsme i komplikace při exportu nábytku do Ruska, kde je
nábytek zatížen vysokým clem. Clo je buď 20% nebo je placeno 0,5
– 0,8 EUR za 1 kg.
Poskytli jsme aktuální statistiky AČN o dovozu a vývozu nábytku,
odhady produkce a dopočet spotřeby nábytku v České republice.

ZASEDÁNÍ KLDS

FIRMA ROKU 2012 A ŽIVNOSTNÍK ROKU 2012
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ČN DOSTALA PROS
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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