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21.11. PROBĚHLA POSLEDNÍ LETOŠNÍ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN
Představenstvo AČN projednalo tyto nejdůležitější body: Eletter „O NÁBYTKU s jistotou“, spuštění vyhledávače
www.nabytek-jistota.cz , úpravu stanov AČN, odeslání nominací
do soutěže Manažer roku 2013, termín konání valné hromady
17.4.2014, jmenování AČN soudem za znalecký ústav. Projekt
Techdrev a další vývoj projektu, přijetí nových členů do AČN a
představenstvo odsouhlasilo vstup AČN do FSC ČR.
E-letter „O NÁBYTKU s jistotou“ bude každý měsíc informovat
stovky příjemců z řad novinářů, interiérových architektů a
obchodníků s nábytkem o novinkách členů AČN. Bude se jednat o
graficky a obsahově ucelený e-letter. V souvislosti s e-letterem O
NÁBYTKU dojde počátkem roku 2014 ke spuštění vyhledávače
www.nabytek-jistota.cz . Představenstvo prodiskutovalo několik
drobnějších, avšak potřebných úprav stanov AČN. Tajemník odeslal
nominace do prestižní soutěže Manažer roku 2013. Byl projednán a
navržen termín konání valné hromady 17.4.2014. Tajemník byl
pověřen, aby prověřil možnost požádat soud o jmenování AČN za
znalecký ústav. Projekt Techdrev, další vývoj projektu,
představenstvo vyzývá členy AČN i nečleny, kteří mají zájem vzít
studenty na praxi během prázdnin v příštím roce, aby kontaktovali
tajemníka nebo přímo Ing. Čechovou z Mendelu. Do AČN vstupují
BS Vsetín a HEVOS interier, s.r.o. Představenstvo odsouhlasilo
vstup AČN do FSC ČR. AČN tímto získá možnost ovlivňovat některé
procesy v FSC.
NÁBYTEK ROKU 2014
Uzávěrka přijímání přihlášek do soutěže NÁBYTEK ROKU
2014 se blíží. Podávat přihlášky je možné do 15.01.2014.
Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období
předešlých tří let před vyhlášením soutěže NÁBYTEK ROKU
2014. Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na
adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12,
110 00 Praha 1. K přihlášce je třeba přidat digitální záznam
výrobku
(fotografie)
a
zjednodušenou
výkresovou
dokumentaci.
Fotografie
a
zjednodušená
výkresová
dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu
design@czechfurniture.com .
Výsledky soutěže budou vyhlášeny při výstavě FOR FURNITURE
a FOR OFFICE v Praze v Letňanech. Vyhlášení proběhne na
samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů dne
20. března 2014.
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Za účast v soutěži není vybírán žádný registrační poplatek. AČN se
ve spolupráci s organizátory výstavy FOR FURNITURE a FOR
OFFICE stará o náležitou medializaci tohoto prestižního ocenění
v různých typech médií. Vystavení úspěšných výrobků na výstavě
FOR FURNITURE a FOR OFFICE na ploše 50 – 100m2. Náklady
na plochu hradí AČN. Vítězný výrobek smí být označován logem
soutěže a dovětkem „Vítězný výrobek NÁBYTEK ROKU 2014“.
Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na
návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být
označovány logem soutěže NÁBYTEK ROKU 2014.

GENERÁLNÍ PARTNER
SOUTĚŽE
NÁBYTEK ROKU 2014

PARTNER SOUTĚŽE
NÁBYTEK ROKU 2014

VELETRHY BRNO a.s. PODEPSALY SMLOUVU O SPOLUPRÁCI S AČN
Organizátor výstavy MOBITEX, společnost Veletrhy Brno se
dohodla s AČN na tradiční podpoře významné výstavy
nábytku v České republice. AČN je gestorem výstavy
MOBITEX 2014. Členové AČN se mohou do 15.1.2014 přihlásit
na výstavu se slevou.
MOBITEX proběhne v termínu 23.–26.4.2014.
Kroky k posílení návštěvnosti:
■ Změna otevírací doby na 10.00 - 19:00 hodin.
■ Vstupné na veletrh za 80 Kč od 15.00 hodin.
■ Sobotní vstupné po celý den za 80 Kč. Kratší doba konání
veletrhu – od středy do soboty. Snížení dodatečných nákladů
účasti na veletrhu.
Pavilon interiéru a designu
■ Prezentace vybavení kuchyní a koupelen ve spojení s
designovými kousky vystavovatelů.
Zvýrazněná témata veletrhů:
■ Jak vybrat kvalitní nábytek?
■ Nábytek z produkce českých výrobců.
■ Tipy jak zajímavě a pohodlně vybavit interiér.
■ Rozvoj oborů zahrada a zahradní nábytek.
■ Inteligentní domácnost.
ČLENOVÉ AČN MOHOU UŠTEŘIT NA POHONNÝCH HMOTÁCH
AČN provedla průzkum u svých členů, zda by uvítali tankování
na palivové karty společnosti Slovnaft s tím, že by se nákupy
členů sčítaly.
AČN připravuje možnost jak ušetřit při tankování PHM. Je možné, že
ceny pohonných hmot (PHM) nadále porostou. Jednak to bude
způsobeno zavedením kaucí pro obchodní společnosti s pohonnými
hmotami a odchod části konkurence z trhu. Dalším faktorem může být
dlouhodobě slabý kurz koruny, pokud nedojde k poklesu cen PHM a
surovin na komoditních burzách.
Výhody které dokáže provozovatel čerpacích stanic jednotlivým
členům AČN nabídnout: Cena se bude kalkulovat na souhrnné
množství. Systém nemá žádné provozní poplatky (za vedení systému,
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za faktury atd.). Způsob zajištění zboží vydávaného na splatnost (tedy
tvorby kreditního limitu) bude společnost s případnými zájemci řešit
individuálně. Společnost používá interní hodnocení dle účetních
výkazů společnosti, bankovní garance, kauce, případně jiné formy.
15.11. AČN ZASLALA SVÝM ČLENŮM POZVÁNKU NA SEMINÁŘ K EUTR
Členové AČN obdrželi pozvánku na seminář k nařízení Rady EU a
Evropského parlamentu č. 995/2010, které nabylo účinnosti
3.3.2013 a přináší nové povinnosti hospodářských subjektů
uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Dlouho nebylo
zřejmé, co to konkrétně bude znamenat pro ty, kteří v ČR se
dřevem obchodují. Na podzim tohoto roku byl ukončen
legislativní proces v této oblasti a jsou již zkušenosti z prvních
kontrol u tzv. "povinných subjektů".
Jelikož se problematika týká velmi širokého okruhu osob a povědomí
dosud není příliš veliké, jsou pořádány na přelomu listopadu a
prosince ve spolupráci s UZEI sérii školení na toto téma. Lektory
budou ti, kteří mají informace z "první ruky" a kteří sami provádí
kontroly. Na školení se tak posluchači dozví v souhrnné podobě nejen
jaký je aktuální stav této problematiky, ale i některé konkrétní
poznatky z dosavadní praxe.
Jelikož téma je zcela nové a ne všechny procesy jsou ještě zcela
usazené, budou školení sloužit i jako sběr zpětné vazby od těch, na
které tato legislativa doléhá. Veškeré podněty a dotazy vzešlé na
školeních budou předány UZEI a MZe a budou zohledňovány při
tvorbě a úpravě konkrétních metodických pokynů. Máte tak
jedinečnou možnost zapojit se do procesu tvorby konkrétních
pravidel.
Školení proběhnou téměř paralelně na 10 místech České republiky.
Program bude všude stejný, proto si můžete vybrat to místo, které
vám geograficky nejvíce vyhovuje. Více informací, včetně detailního
programu školení s možností přihlašování najdete na www stránkách:
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_content&view=article&id
=169:seminarenarizeniodreve&catid=35:novinky .
Účast je bezplatná.
8.11. POZVÁNÍ NA SEMINÁŘ - RAKOUSKO
Asociace českých nábytkářů zaslala pozvání od obchodního oddělení
Rakouského velvyslanectví v Praze spolu s agenturou Austrian
Business Agency, na seminář „Business Location Austria – příležitosti
pro založení firmy v Rakousku“.
Seminář proběhnul v úterý 12.11.2013 v Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4.
Rakousko: místo pro Vaše podnikání – co nabízí českým firmám? Právní
aspekty založení firmy. Daňové aspekty podnikání. Reference firem, které se
již úspěšně etablovali na rakouském trhu: Crocodille, TON Účast je
bezplatná. Přednášky proběhly v anglickém a českém jazyce.
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TNK ČSN 91 0270
AČN je členem TNK 150 Nábytek a měla možnost se vyjádřit k 1.
návrhu revize normy: ČSN 91 0270 Nábytek – Zkoušení povrchové
úpravy nábytku – Základní a společná ustanovení
AČN zaslala konečné vyjádření k revidované normě do stanovené
lhůty 26. listopadu 2013.
12.11. ZASLANÁ POPTÁVKA CZECHTRADE, 18. a 25.11 ZVEŘEJNĚNY NABÍDKY
Belgická firma hledá české výrobce nábytku z masivu (dub),
výroba na zakázku. Jedná se jim zejména o výrobu stolů a židlí.
Nizozemsko: Židle do obývacích pokojů, Nizozemsko: Dřevěné
rámy postelí, Německo: Noční a odkládací stolky.
Moderní nábytek do jídelen , Belgie: Belgická firma hledá v ČR
partnera, výrobce nábytku - polomasiv (dubový masivní nábytek
kombinovaný s dýhou).
Rustikální nábytek z masivu Nizozemsko: Firma hledá české
výrobce nábytku z masivu (dubový rustikální nábytek) - stoly, židle.
Nejlépe flexibilní podniky, které jsou schopny realizovat velké i
malé zakázky.
HEVOS interier je NOVÝ ČLEN AČN
Společnost HEVOS interier s.r.o., která je na
tuzemském trhu již dvě desetiletí se stala členem AČN.
Společnost patří mezi nejvýznamnější výrobce
zakázkových kuchyní na střední Moravě.
Kromě návrhů, výroby a montáže kuchyní zprostředkovává
přes svá studia prodej sedacích souprav, vestavěných
skříní, obývacích pokojů, ložnic, kancelářského nábytku,
koupelen a doplňků do bytu. Společnost HEVOS také
navrhuje a vyrábí nábytek do komerčních prostor.
INFORMAČNÍ SERVIS PRO MÉDIA Z OBORU VÝROBY NÁBYTKU VYUŽILI:
Službu AČN, jejímž smyslem je českým médiím dlouhodobě představovat
novinky členů AČN, využily tyto společnosti: Jech CZ s.r.o., Jelínek výroba
nábytku s.r.o., Profil nábytek, a.s., Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, Volyně, Wiesner – Hager Bohemia spol. s r.o..
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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