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4.10. TISKOVÁ KONFERENCE PŘI FOR INTERIOR
Hlavním bodem tiskové konference byl start soutěže NÁBYTEK
ROKU 2013. Dále byly zveřejněny statistické údaje o
nábytkářském průmyslu a prognóza na rok 2012. Lze očekávat
mírné zlepšení.
Reakce na tiskovou konferenci na sebe nedala dlouho čekat a na
základě zprávy zveřejněné ČtK byl tajemník AČN, téhož dne
odpoledne pozván do studia ČT 24, kde v přímém přenosu
pohovořil o aktuálním stavu a ekonomické situaci nábytkářského
průmyslu. Tématem byla i konkurence českých výrobců nábytku a
exportní možnosti českého nábytkářského průmyslu.
6/12 SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA
Představenstvo AČN se sešlo v letošním roce po šesté. Diskutovány byly
především tyto témata: Projekt podpory českého nábytkářství,
regionální/oborová setkání, postup změny stanov AČN, možnost podpisu
smlouvy s Interiors UK – Birmingham Furniture Show, SUSO – soutěž
truhlářů. Představenstvo rozhodlo o přijetí nových členů.
DISKUSNÍ FÓRUM O KLÍČOVÝCH AKTIVITÁCH AČN 27.11.
27. listopadu 2012 od 10:00 hodin (úterý) je v administrativní budově BVV naplánováno
diskusní setkání členů AČN. Setkání lidí z jednoho oboru, v našem případě z oboru výroby
nábytku, může přinést poznatky o problémech vašich společností, které je potřeba řešit.
Pozváni jsou pouze členové Asociace českých nábytkářů a vybraní zájemci o členství v AČN.
Smyslem setkání je prodiskutovat činnost asociace. Její přínosy a náměty pro další činnost.
FOR FURNITURE A FOR OFFICE 2013
Výstava For Furniture a For Office v pražských Letňanech, kterou
AČN spoluorganizuje v termínu 21. – 24.3.2013 bude probíhat již v
nových halách. Společnosti ABF se podařilo vyřídit potřebná povolení
a první výstava v těchto prostorách právě proběhla. Připravuje se i
Design Shaker, opět s Bořkem Šípkem a je pravděpodobné, že tato
akce proběhne v novém kongresovém sále, který je budován
společně s novými výstavními halami. MI Group bude organizovat
výstavu zaměřenou na developery – „Nové možnosti bydlení“. Tato
výstava probíhala dříve při výstavě Pragointerier.
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ROZHOVOR PRO EKONOMICKÝ MAGAZÍN PROFIT
AČN poskytla odpovědi redaktorovi ekonomického magazínu PROFIT,
který vydává Mladá fronta a.s. Odpověděli jsme na otázky ohledně
počtu zaměstnanců a obratu výroby tuzemského nábytkářství. Jaký mají
vliv na obchodě s nábytkem velké řetězce? Pomohla by oboru nějaká
podpůrná opatření nebo je nutné vydržet do obnovení ekonomického
růstu? Jak se projevují vysoké ceny dřeva? Podpora spalování biomasy
dotacemi zvyšuje tlak na využití dřeva pro jiné účely, než nábytkářství.
Je to pro váš sektor problém? Před časem jste navázali spolupráci s
ministerstvem zemědělství, funguje? Přinesla nějaké výsledky?

HLASOVÁNÍ O ABSURDITĚ ROKU 2012
Jaké letos očekáváte ekonomické výsledky v nábytkářství v porovnání s
loňským rokem?
29. října 2012 odstartovalo hlasování o Absurditu roku 2012. O tom, které
z" nesmyslných nařízení se stane Absurditou roku 2012, rozhodne
veřejnost v on-line hlasování. Hlasovat je možné do 11. listopadu na
www.firmaroku.cz . Vítězná absurdita bude vyhlášena 22. listopadu.
Anticena Absurdita roku přispívá ke kultivaci tuzemského podnikatelského
prostředí. Díky ní už bylo zrušeno několik nesmyslných nařízení, která
podnikatelům komplikují život. AČN dlouhodobě podporuje soutěž Firma
roku a Živnostník roku, v jejímž rámci je anticena Absurdita roku
vyhlašována.
VÝROBNÍ FIRMA NA PRODEJ
Sekretariát AČN oslovil jistý výrobce nábytku z Libereckého regionu. Jedná se o společnost
do 10 zaměstnanců s obratem do 10 mil. Kč. Zaměření je na zakázkovou výrobu pro bytové
designery, kuchyně, bytový nábytek, vestavné skříně, kanceláře. Společnost disponuje
spolehlivými a schopnými zaměstnanci a stálou klientelou. Majitel má zájem z osobních
důvodů firmu prodat. Pokud byste měli zájem o jednání, sdělte svůj kontakt tajemníkovi a
majitel truhlářské firmy vás bude kontaktovat.

CELNÍ KVÓTY A SUSPENZE
Čeští výrobci, stejně jako výrobci z ostatních členských států EU, mají nyní
opět možnost podat námitku proti některé z žádostí popř. některou z nich
podpořit. Podrobnější informace a způsob, jakým je možné námitku nebo
podporu
podat,
naleznete
na
webových
stránkách
MPO:
http://www.mpo.cz/dokument10962.html .Námitku nebo podporu nové
žádosti je potřeba podat co nejdříve, nejpozději však do 3. 12. 2012.
Námitku lze rovněž podat vůči již platným celním suspenzím a kvótám. Seznam platných
suspenzí a kvót lze nalézt v Nařízení Rady (EU) č. 1344/2011 v případě celních suspenzí a
Nařízení Rady (EU) č. 1359/2011 v případě celních kvót. Tyto dokumenty lze nalézt na
webových stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument10962.html . Nejzazším termínem pro
podání námitky vůči již platným celním suspenzím/kvótám je 9. 11. 2012.
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ZASEDÁNÍ KLDS
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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