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26.9. PROBĚHLA ÚSPĚŠNÁTISKOVÁ KONFERENCE AČN
Konání výstavy FOR INTERIOR, bylo vhodnou
příležitostí k otevření pátého ročníku soutěže
Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK
ROKU 2014. Dále startu nové značky pro
výrobce nábytku, ČESKÁ KVALITA –
NÁBYTEK, která usnadní život zájemcům o
nábytek vyrobený na míru. ČESKÁ KVALITA –
NÁBYTEK na „zakázkovou výrobu nábytku“. A
samozřejmě
i
sdělení
nejčerstvějších
statistických dat, týkajících se vývoje a
perspektiv sektoru výroby nábytku v
tuzemsku.
V komorní atmosféře, jak již bývá zvykem,
proběhla tisková konference AČN za účasti
přibližně desítky novinářů. Ocenili jsme i
přítomnost TV PRIMA, která umístila svou
reportáž na konec hlavních zpráv. Celou reportáž,
odvysílanou téměř na konci zpráv v čase 24:28,
můžete shlédnout na: http://play.iprima.cz/zpravyftv-prima/zpravy-ftv-prima-2692013 .
ODSTARTOVÁNA SOUTĚŽ NÁBYTEK ROKU 2014!
AČN otevřela soutěž NÁBYTEK ROKU 2014. Je možné se
hlásit do 15. ledna 2014. Podrobnosti naleznete na
http://www.czechfurniture.com/108-nabytek-roku-2014.html .
Adresa pro zasílání podkladů je design@czechfurniture.com
Soutěž o nejlepší design nábytku v České republice je zde již po
šesté. NÁBYTEK ROKU 2014 je pátým ročníkem. (Rok 2009 byl
ročník nultý). Nábytek je hodnocen z hlediska, funkčnosti,
bezpečnosti, estetiky a vhodnosti konstrukce a použitého
materiálu.
Generální partner soutěže NÁBYTEK ROKU
společnost ABF, a.s.
Partnerem soutěže je společnost Démos trade a.s.
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Vyhlášení výsledků soutěže NÁBYTEK ROKU 2014 proběhne
první den konání největší a nejvýznamnější výstavy nábytku FOR
FURNITURE a FOR OFFICE, jímž je AČN spoluorganizátorem. Na
náklady AČN budou vybrané výrobky na výstavě vystaveny.
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ROZŠÍŘENÍ ZNAČKY „ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK“ NA SLUŽBU
Při výstavě nábytku a interiérů FOR INTERIOR na
tiskové konferenci, AČN zveřejnila statistiky
z nichž vyplývá důležitost zakázkové výroby pro
český nábytkářský průmysl. Pro usnadnění
výběru, na pomoc zákazníkovi, zavádí AČN
rozšířenou značku ČESKÁ KVALITA – NÁBYTEK
na službu „Zakázková výroba nábytku“.
Celá tisková zpráva a nejčerstvější statistiky a grafy
naleznete
ke
stažení
na
http://www.czechfurniture.com/58-tiskove-zpravy.html
. Osobní přístup při realizaci interiéru na zakázku, je
přáním mnoha z těch, kteří si zadávají výrobu nábytku
na míru, ať pro bydlení nebo podnikání. Problémem,
však může být, jak zvolit správnou realizační firmu,
která vše seriózně dodá a nainstaluje? Dodrží
termíny? A ještě navíc po sobě například uklidí? Která
bude ctít jednu ze základních podmínek úspěšného
podnikání, náš zákazník, náš pán? Jak se však
vyznat v nepřeberné nabídce firem? Právě proto je
zde prověřená značka kvality, ČESKÁ KVALITA –
NÁBYTEK, jejímž správcem je Asociace českých
nábytkářů. Nyní je tato značka rozšířena o
poskytování služby „Zakázková výroba nábytku“. Více
naleznete na: http://www.czechfurniture.com/109ceska-kvalita-nabytek-sluzba.html .
INTERIERY 2013 VE VOLYNI, JIŽ 31. ŘÍJNA!
AČN je partnerem semináře INTERIERY 2013, který se
koná již po druhé na VOŠ a SPŠ ve Volyni.
Akce je určená zejména pro návrháře, designéry, architekty,
výrobce a další profese týkající se oboru "nábytek".
Více informací, včetně kompletního programu naleznete na
www.interiery2000.cz !
EKOAUDIT DO 31. ŘÍJNA 2013
Členové AČN byli 16.9. vyzváni k připomínkám v rámci služby MPO,
Ekoaudit,
jejímž smyslem je odstranit nebo napravit problémy
v ekologické legislativě.
Jedná se o návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje
podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu
životního prostředí („Ekoaudit“). Tabulku, kterou vám tajemník AČN na
vyžádání obratem zašle, můžete zaslat do 31. října 2013 na adresy:
zbytovska@mpo.cz nebo loosova@mpo.cz .
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10.9. ZASLÁNA PŘIPOMÍNKA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 201/2012 Sb.
Členům AČN byla zaslána připomínka ohledně zákona
201/2012 Sb.:
1. Máte kotel s instalovaným tepelným PŘÍKONEM 300 kW a
výše (tj. výkon u plynových a olejových cca 270 kW, u
pevných cca 255 kW)?
2. Zpracováváte více než 150 m3 materiálu ročně (dřeva
včetně deskového materiálu atd.)?
Pokud fungujete více než 10 let, musíte mít nové povolení
provozu. Legislativa platí od 1.9.2013. viz příloha. (Nicméně
pokud nemáte vše v pořádku, čím dříve je zjednána náprava,
tím lépe). Pro více informací můžete kontaktovat např. Ing.
Pavla Bendíka, společnost EPOS - AZ, s.r.o., mobil: 602 839
811 se kterým AČN dlouhodobě spolupracuje a na služby
EPOS – AZ platí pro členy AČN sleva.
25.9. PRACOVNÍ SKUPINA NA EVROPSKÉ KOMISI - BRUSEL
Tajemník AČN se zúčastnil přípravného zasedání
v rámci projektu Social Dialogue on Furniture
Industry. Tématem bylo, kromě několika projektů
Evropské komise: Formaldehyd, USA chtějí převzít
normu, která platí pro stát Kalifornie a povýšit ji na
federální normu. Podobný záměr má i Rusko.
Diskutováno bylo možné zpřísnění prašnosti na
pracovišti na limit 0,3 mg/m3 pro celou EU. Dále byly
diskutovány témata týkající se evropské sektorové
rady, projektu Bolster up, nebo evropská strategie v
létech 2014 - 2020.
4.9. ČLENŮM AČN ZASLANÁ POZVÁNKA NA SEMINÁŘ, KONANÝ 12. 9.2013
AČN zaslala svým členům pozvánku na seminář „Jak připravit v
globálním, superkonkurenčním prostředí náš podnik na
následujících 15 let". Seminář se uskutečnil 12. 9. v prostorách
Technologického centra AV ČR, pod vedením prof. Součka, který
je předním specialistou na strategické řízení. Seminář byl pro
české podnikatele zdarma.
INFORMAČNÍ SERVIS PRO MÉDIA Z OBORU VÝROBY NÁBYTKU VYUŽILI:

Službu AČN, jejímž smyslem je českým médiím dlouhodobě představovat
novinky členů AČN, využily tyto společnosti: Dřevojas v.d., Häfele Czech &
Slovakia s.r.o., Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o., Nadop – výroba nábytku a.s.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.

5

