/5/ květen 2013
18.4. PROBĚHLA VALNÁ HROMADA AČN
Významným bodem letošní valné hromady byla volba
do představenstva AČN a revizní komise AČN.
Proběhla diskuse o prezentaci soutěže NÁBYTEK
ROKU. Valná hromada odsouhlasila návrh rozšíření
udílení značky „Česká kvalita – Nábytek“ na
„zakázkovou výrobu nábytku“. Byl představen „Projekt
podpory českého nábytkářského průmyslu“.
Byl schválen plán činnosti pro příští období a
odsouhlasen návrh rozpočtu pro rok 2013.
Statistickou zprávu o stavu výroby a trhu s nábytkem
v České republice podal ing. Babuka ze společnosti
APICON.
VICEPREZIDENT AČN JE ING. RADEK VEČEŘA
Tajnou volbou do představenstva AČN byli zvoleni Brunecký Petr, Čudka Martin, Hon
Václav, Lukeš Tomáš, Pavliš Martin, van Deelenová Soňa, Večeřa Radek. Ze svého středu
představenstvo na 3/13 schůzi zvolilo prezidenta ing. Martina Čudku a viceprezidenta ing.
Radka Večeřu.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FOR FURNITURE A FOR OFFICE - AČN SPOLUORGANIZÁTOR
Jubilejní 20. ročník veletrhu FOR HABITAT a souběžně
probíhající veletrhy FOR FURNITURE, FOR OFFICE, FOR
GARDEN a FOR GREENERY jsou za námi. Vyšla oficiální
závěrečná zpráva, která je přílohou.
Potěšující byl mimořádný zájem návštěvníků, kterých během
čtyř dnů přišlo rekordních 36.296. Na výstavní ploše 25.000
m2 představilo své expozice 592 firem. Soubor veletrhů se
stal největší jarní akcí, zaměřenou na bydlení v České
republice.
TAJEMNÍK AČN ODPOVÍDAL VE VĚCI REKLAMACE NÁBYTKU V POŘADU ČESKÉ
TELEVIZE ČERNÉ OVCE, 29.4…
Odpověď AČN se týkala dotazu ohledně reklamace rozkládací
pohovky, která pravděpodobně vadnou konstrukcí neudržela
zatížení. Následně prodejce odmítnul uznat reklamaci. I ten
nejlevnější produkt na našem trhu, však musí splňovat
minimální požadavky stanovené platnou legislativou.
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8.4. ODESLALA AČN ŽÁDOST O PROJEKT INCOMING
Smyslem projektu je pozvat zahraniční obchodníky a
novináře na výstavu FOR INTERIOR 2013, která se
uskuteční v termínu 26. - 29.9.2013 v Praze Letňanech. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o
dotaci z financí státního rozpočtu, není možné volit
dřívější akce, jelikož státní rozpočet nebývá v prvních
měsících roku schválen.
MANAŽER ROKU V ODVĚTVÍ VÝROBA NÁBYTKU JE ZE SPOLEČNOSTI NADOP –
VÝROBA NÁBYTKU, KTERÁ JE ČLENEM AČN!
AČN vydala tiskovou zprávu, která je ke stažení na
www.czechfurniture.com. MANAŽEREM ODVĚTVÍ v soutěži
MANAŽER ROKU 2012 v oboru „VÝROBA NÁBYTKU“ se stal Ing.
Jaroslav Pehal, předseda představenstva NADOP - VÝROBA
NÁBYTKU, a.s.
Vítězství v kategorii „Mladý manažerský talent do 35 let“ získal
ředitel a místopředseda představenstva, ing. Petr Blažek z
výrobního družstva Dřevojas Svitavy. V letošním roce se mezi
finalisty v oborech „VÝROBA NÁBYTKU „ nebo „ZPRACOVÁNÍ
DŘEVA A VÝROBA ŽIDLÍ“ probojovali tito zástupci společností
vyrábějících nábytek:Ing. Hana Bláhová,ředitelka a majitelka
AKSAMITE spol. s r.o., Ing. Martin Čudka, jednatel Wiesner-Hager
Bohemia spol. s r. o., Ing. Milan Nagy, výkonný ředitel RIM-CZ
s.r.o..
PREZIDENT AČN ZAHÁJÍ KONFERENCI TNB

Ústavu nábytku, designu a bydlení PŘI Mendelově
univerzitě v Brně pořádá konferenci TNB 2013, která
se uskuteční ve dnech 22. a 23. 5. na zámku ve
Křtinách. Elektronickou přihlášku zasílejte prosím na
e-mail: machova@mendelu.cz .

24.4. ZASLALA AČN ČLENŮM INFO O ZMĚNĚ LEGISLATIVY
Zaslána informace o nové legislativní úpravě zákona č.
201/2012 Sb. o ovzduší. Pokud je provozovna v provozu déle
než 10 let, průmyslově zpracovává dřevo o roční spotřebě
materiálu nad 150 m3 nebo vyrábí dřevotřískové, dřevovláknité
a OSB desky nebo spaluje paliva v kotlích s celkovým tepelným
příkonem nad 300 kW, je potřeby vyhlášce věnovat pozornost.
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FIRMA ROKU A ŽIVNOSTNÍK ROKU
Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku - na
členy AČN rozeslán oznamovací email o zahájení soutěží.
Upozorňujeme, že prvních 100 podnikatelů, kteří kompletně
dokončí přihlášku, získává roční předplatné Hospodářských
novin!
NA STRÁNKÁCH PROJEKTU NIS, UMÍSTĚNY BANNERY AČN
Na stránkách projektu NIS byly zveřejněny bannery odkazující na
AČN a značku Česká kvalita - Nábytek jako garanci kvalitního
nábytku v České republice.
Projekt NIS je informační systém pro podporu výzkumu, vývoje,
inovací a kvality nábytku. Hlavním řešitelem projektu je Mendelova
univerzita v Brně.
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK V USA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Členům AČN zaslána výzva. Vyvážíte čalouněný nábytek do USA?
Připravuje se nová směrnice ohledně hořlavosti čalouněného
nábytku pro bytové účely. Pokud máte k návrhu připomínky,
můžeme je prostřednictvím UEA sdělit Evropské komisi. Případně
pokud vidíte v opatření možnou bariéru volného obchodu?
MOBITEX 2013
V průběhu konání výstavy Mobitex se AČN zapojila do projektu
poradenských center. AČN na místě informovala návštěvníky o
kvalitním nábytku. Pro tuto příležitost byl zpracován materiál.
Členům AČN zaslána pozvánka na Stavební fórum malých a
středních podniků, které proběhlo v úterý 23. dubna 2013 od 14:00 do
16:30 h v Brně. Akce se konala v rámci Stavebních veletrhů. Témata:
Stavebnictví sráží růst naší ekonomiky, 160 tisíc MSP v sektoru
stavebnictví řeší existenční problémy. Nezaměstnanost roste hlavně
kvůli krizi ve stavební výrobě. Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR pozvala za kulatý stůl vlivné a renomované odborníky.
SALON DU MEUBLE BELGIE
Členové AČN byli informováni o možnosti účasti na veletrhu Salon du Meuble 2013 v
Bruselu ve společné expozici Agentury CzechTrade. Mezinárodní veletrh Salon du Meuble Meubelbeurs je nejvýznamnějším odborným veletrhem nábytku a bytových doplňků v
Beneluxu. Koná se pravidelně jednou ročně, letos jde již o 75. ročník. Na minulém ročníku v
r. 2012 se v 7 halách areálu Brussels Expo na výstavní ploše 70 000 m2 představilo celkem
263
vystavovatelů ze 17 zemí. http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-salon-dumeuble-meubelbeurs-1/ .
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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