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17. DUBNA SE KONÁ VALNÁ HROMADA AČN
Kromě jiného, bude na valné hromadě podána zpráva o
hospodaření AČN v roce 2013 a zpráva revizní komise.
Dále, výroční zpráva, vyhodnocení letošního ročníku
soutěže NÁBYTEK ROKU 2014, hodnocení udílení značky
„Česká kvalita – Nábytek“ na „zakázkovou výrobu
nábytku“.
Diskutovat se bude další realizace „Projektu podpory českého
nábytkářského průmyslu“, včetně vydávání e-letteru "O
NÁBYTKU s jistotou" a webového vyhledávače prověřených
firem www.nabytek-jistota.cz . Bude předložen návrh plánu
činnosti asociace pro období 2014/2015. Předložen bude
návrh úpravy stanov AČN, kde se jedná o drobné úpravy
současných stanov.
Valné hromadě bude navržen návrh rozpočtu pro rok 2014.
Prezentace spoluorganizace veletrhu nábytku a interiérů For
Furniture a For Office 2014 a předběžné návrhy pro rok 2015.
Bude podána statistická zpráva o stavu výroby a trhu s
nábytkem v České republice.

Foto: valná hromada 2013

FOR FURNITURE A FOR OFFICE SPOLUORGANIZOVANÉ AČN JSOU ZA NÁMI…
V neděli 23. 3. skončil 21. ročník veletrhu FOR HABITAT a
souběžně probíhajících veletrhů FOR FURNITURE, FOR
GARDEN, FOR GREENERY a FOR OFFICE.
Největší veletrh celého souboru věnovaný nábytku a designu FOR
FURNITURE a FOR OFFICE opět představil to nejlepší, co mohou
nabídnout přední tuzemští a zahraniční nábytkáři. Letos se na čisté
ploše 5.635 m2 představilo 198 vystavovatelů. Novinkou veletrhu
byla expozice s názvem SCÉNA: Inspirace & Trendy 2014.
Celkem se souboru veletrhů FOR HABITAT zúčastnilo rekordních
615 vystavovatelů, kteří se představili na celkové ploše 25.500 m2.
Veletrhy navštívilo 32.135 návštěvníků z řad odborné i laické
veřejnosti. Příští ročník je plánován v termínu od 19. – 22. března
foto: ABF
2015.
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DESIGN – SHAKER OPĚT S BOŘKEM ŠÍPKEM
Nedílnou součástí výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE
byla stejnojmenná odborná diskuze Design Shaker, letos na
téma „Je design luxus?“.
Pozvání přijali designér Klaus W. Göcke (studio Göcke Design),
designér Jan Vacek (studio KDOMÁŽIDLIBYDLÍ), filozof a teoretik
umění Petr Rezek, designér Lukáš Vaněk (HANÁK NÁBYTEK) a
tajemník AČN, Tomáš Lukeš, který reprezentoval výrobní sféru.
Moderování se ujal, podobně jako v minulých ročnících, architekt a
designér Bořek Šípek.
20.3. PROBĚHLA TISKOVÁ KONFERENCE AČN
AČN pořádala tiskovou konferenci, která měla tři hlavní body.
Představení statistických dat, zobrazujících vývoj trhu a výroby
nábytku v České republice, dále vyhlášení výsledků soutěže
NÁBYTEK ROKU 2014 a posledním, avšak velmi důležitým
bodem bylo oznámení o zprovoznění vyhledávače prověřených a
seriózních firem na www.nabytek-jistota.cz . Na tiskové
konferenci zaznělo:
V roce 2013 došlo podle údajů AČN k opětovnému nárůstu produkce
nábytku u nás. Jedná se o kontinuální nárůst čtyři roky po sobě. Podle
údajů o exportu a importu a kvalifikovaného odhadu produkce nábytku
v roce 2013 došlo k dalšímu posílení exportní výkonnosti českého
nábytkářského průmyslu. Exportní výkonnost tímto poměrně výrazně
posiluje již čtvrtý rok v řadě. V loňském roce došlo v České republice
k mírnému nárůstu spotřeby nábytku.
VÍTĚZNÝ VÝROBEK soutěže NÁBYTEK ROKU 2014 je „BUNKER“,
který pro výrobní společnost mminterier, navrhnul slovenský designér
Boris Klimek. Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na
návrh hodnotitelské komise považuje za mimořádně zdařilé, jsou:
Židle „INFINITY“, společnosti FORM, spol. s r.o., design: MARTIN
BEINHAUER. Židle EVERYDAY“, společnosti „LD SEATING s.r.o.“,
design: PAUL BROOKS. Odkládací stolky „WRAP“, společnosti „LUGI
s.r.o.“ design: LUCIE KOLDOVÁ. Kuchyně „CREATIVE“, společnosti
„NADOP - VÝROBA NÁBYTKU a.s.“, design: IVETA STRNADOVÁ a
KAREL NEDBAL. Židle „FLEXi“, společnosti „RIM-CZ, spol. s r.o.“,
design: MASSIMO COSTAGLIA. Židle „TRAM“, společnosti „TON
a.s.“, design: THOMAS FEICHTNER.
Vyhledávač www.nabytek-jistota.cz je nekomerční vyhledávač
seriózních a prověřených firem. Vyhledávač je zde proto, aby
zákazníkovi pomohl s výběrem společnosti pro dodávku vhodného
nábytku. Společnosti, která je orientovaná na zájem zákazníka.
Společnosti, na kterou se zákazník může spolehnout, co do kvality
nabízeného nábytku i zdravotní nezávadnosti používaných materiálů.
Společnosti, která je vždy připravena nabídnout něco navíc.
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AČN NENÍ SPOKOJENA SE SYSTÉMEM STÁTNÍ PODPORY EXPORTU
Ačkoliv je český nábytkářský průmysl výrazně proexportně
zaměřen, nedostává se mu ze strany státu téměř žádné
proexportní podpory. Z toho důvodu AČN oslovila dopisem
ministra průmyslu se sdělením našich výhrad k fungování
systému podpor.
Velmi problematickým bodem jsou výstavy s českou oficiální účastí
nebo výstavy v tzv. režimu SVV, které v současnosti realizuje
agentura CzechTrade. V obou případech je platná podmínka
vytváření tzv. společných stánků. To je praxe pro český nábytkářský
průmysl nepřípustná, která tyto akce předem odsuzuje k nezdaru. Z
pohledu českých výrobců nábytku není zájem se aktivně zapojovat.
V závěru dopisu si dovolujeme vyjádřit názor, že než dělat podporu
exportu způsobem jako doposud, bylo by z našeho pohledu lepší
nedělat podporu exportu vůbec.
13.3. NA STRÁNKÁCH AČN ZVEŘEJNĚNY POPTÁVKY PŘES CZECHTRADE
Na www.czechfurniture.com v sekci „nabídky a poptávky
spolupráce“, byly zveřejněny dvě poptávky: Nábytek pro vybavení
hotelových pokojů a výroba dětského nábytku do Norska.
Belgická společnost hledá české výrobce nábytku pro vybavení 48
pokojů. Konkrétně má zájem o postele pro 2 i 1 osobu, matrace,
postranní noční stolky, záclony. Žádá o zaslání ceníků na dané
produkty.
Norská výrobně-obchodní firma hledá v ČR výrobce dětského nábytku.
6.3. ČLENŮM AČN ZASLÁNA POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Tajemník zaslal členům AČN pozvánku na seminář: "Design
nábytku, bytových doplňků a interiéru", který BIC Plzeň pořádala
společně s Fakultou umění a designu ZČU v Plzni.
Oborově byl seminář zaměřen zejména na design nábytku, bytových
doplňků a interiéru. Seminář měl přinést doporučení, jak spolupracovat
s designérem, prezentaci příkladů tvorby Fakulty umění a designu. Dále i
informace o aktuálních možnostech získání dotace na služby designérů.
Seminář se uskutečnil v úterý 25. března 2014. Účast na semináři byla
bezplatná.
4.3. ZASLÁNA NABÍDKA CZECHTRADE
V Šanghaji bude v termínu 5. – 7. června probíhat výstava:
2014 LuxeHome Shanghai
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http://www.chinaluxehome.com/Cn/Shanghai/index.aspx
a
zastoupení CzechTrade nyní uvažuje o tom, že by na tomto
veletrhu zorganizovalo stánek (cca 36 m2) pro české firmy.
Minimální požadavek je, aby ze strany českých firem byl zájem
min. 5 subjektů. Jinak nebudeme CzechTrade schopen společnou
expozici zorganizovat. Informace byla předána členům AČN.
7.3. OBDRŽELI JSME 2. NÁVRH OD TNK
AČN, jako člen Technické a normalizační komise pro "Nábytek" obdržela
druhý návrh norem ČSN EN 12720+A1, ČSN EN 12721+A1 a ČSN EN
12722+A1 včetně přehledu připomínek.
AČN ODLOŽILO PŘIPRAVU SPOLEČNÉHO NÁKUPU ELEKTRIKY DO KONCE DUBNA
Představenstvo AČN odsouhlasilo odložení uzávěrky pro sběr
podkladů pro společný nákup elektrické energie na komoditní burze.
Termín byl posunut na konec dubna 2014.
Pro nákup využije AČN institut limitní (vyvolávací) ceny, která odběratele
"chrání" před vyššími cenami. Co se týče možných vítězů dražby, samotný
fakt, že dodavatel obchoduje na burze, je dostatečnou zárukou solidnosti
dodavatele.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.

6

