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17. DUBNA PROBĚHLA VALNÁ HROMADA AČN
17. dubna proběhla ve Stříteži nedaleko Jihlavy valná
hromada Asociace českých nábytkářů. Valná hromada je
vrcholným orgánem asociace a koná se většinou jednou
ročně.
Valnou hromadou byla přijata „Výroční zpráva AČN za rok
2013. Proběhla informace o průběhu a vyhodnocení soutěže
NÁBYTEK ROKU 2014 a byly diskutovány úpravy v konání
soutěže v roce 2015. Bylo hodnoceno udílení značky „Česká
kvalita – Nábytek“ na „zakázkovou výrobu nábytku“. Věší
časový prostor dostala realizace „Projektu podpory českého
nábytkářského průmyslu“ a vyhledávač seriózních a
prověřených firem na www.nabytek-jistota.cz .
Byl odsouhlasen návrh plánu činnosti asociace pro období
2014/2015 a návrh úpravy stanov AČN, nové stanovy tedy
platí od 17.4.2014. Diskuse a hlasování o plánu činnosti v
příštím období, přinesly některé nové informace, např., že
zákon umožňuje daňovou uznatelnost na práci a zaškolení
učně ve výrobě, pokud jsou ovšem dodrženy určité podmínky.
Valnou hromadou byl odsouhlasen rozpočet asociace na rok
2014. Výsledky výstavy For Furniture a For Office 2014
prezentovala ředitelka projektu Ing. arch. Maria Wohlrábová.
Statistická zpráva o stavu výroby a trhu s nábytkem v České
republice ukázala, že za první dva měsíce letošního roku roste
import nábytku do ČR, což může být předzvěstí oživení na
našem trhu. Česko je třetím největším importérem nábytku do
Německa, první je Polsko, druhá Čína.

Foto: valná hromada 2014

POKUSÍME SE NAKOUPIT ELEKTRICKOU ENERGII PRO ČLENY
30. dubna jsme uzavřeli příjem přihlášek členských
společností, které mají zájem se zúčastnit společného nákupu
elektrické energie.
Zájem o společný nákup elektrické energie vysokého napětí na
komoditní burze je o něco vyšší než v loňském roce. Pokusíme se
nakoupit elektrickou energii pod 1000 Kč za 1 MWh. Termín
uzávěrky pro sběr podkladů pro společný nákup elektrické energie
na komoditní burze byl posunut na konec dubna 2014 z toho
důvodu, že někteří členové čekali na závazné nabídky svých
současných dodavatelů.
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ČLENOVÉ AČN BYLI VYZVÁNI K ZASLÁNÍ NÁVRHŮ KE SCHŮZCE S NÁMĚSTKEM
29.4. jsme vyzvali členy AČN k zaslání doplňujících návrhů ke
schůzce s náměstkem ministra Ministerstva průmyslu a
obchodu. Schůzka je reakcí na dopis, který AČN zaslala
ministrovi průmyslu a obchodu ve kterém jsme vyjádřili náš
nesouhlas s naplňováním státní politiky podpory exportu,
zejména ve věci podpory vystavování českých firem v
zahraničí.
Nejproblematičtější vidíme nutnost tvorby společných stánků, na
které se většina podpor váže. Jedná se pro nábytkářský průmysl o
diskriminační podmínku, jelikož organizátoři seriózních výstav
nepřistoupí na spojení různých typů produktů a stylů ve společných
stáncích. Dalším bodem jsou návrhy společných stánků
organizovaných CzechTrade a nízký rozpočet těchto akcí.
Sepsání dopisu iniciovalo několik členských firem. Pan náměstek
ministra nás přijme v druhé polovině května, abychom náš
nesouhlas prodiskutovali. Konečný termín pro zaslání návrhů byl
do 9.5.
25.4. VYDANÁ TISKOVÁ ZPRÁVA K SOUTĚŽI MANAŽER ROKU 2013
MANAŽEREM ODVĚTVÍ v soutěži MANAŽER ROKU 2013 v oboru
„ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA NÁBYTKU“ se stal Ing. Martin
Pavliš, jednatel Mias OC spol. s r.o.
Mezi finalisty v oboru „ZPRACOVÁNÍ DŘEVA a VÝROBA NÁBYTKU“
se v letošním roce probojovali tito zástupci společností vyrábějících
nábytek: Ing. Martin Čudka, jednatel Wiesner-Hager Bohemia spol. s
r. o., Ing. Radek Večeřa, jednatel Dýhy Večeřa a spol. s.r.o.
AČN dlouhodobě podporuje soutěž MANAŽER ROKU.

GOLFOVÝ TURNAJ AČN 17.9.2014
Golfový turnaj Asociace českých nábytkářů se letos bude konat
dne 17. září 2014, již tradičně na hřišti Sand Martin's Holes Mladá
Boleslav.
Budeme hrát ve třech společných kategoriích systémem hry
stableford s úpravou HCP. Vložené soutěže budou Longest Drive a
Nearest to the Pin. Pozvánky na turnaj jsou rozesílány jmenovitě
členům AČN a pozvaným hostům. Máte-li zájem o další místa v turnaji
pro nečleny AČN nebo pro své obchodní partnery, bude toto po
individuálním projednání možné. Kapacita turnaje je 72 hráčů.
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14.4. ZÁSTUPCE AČN NA KURZU OBCHODNÍ DIPLOMACIE
Tajemník AČN přednášel na dalším ročníku „Kurzu obchodní
diplomacie“ pro české zastupitele, kteří budou v příštích letech
vykonávat svou službu na zahraničních zastoupeních CzechTrade,
MPO nebo MZV.
Tajemník AČN prezentoval postavení sektoru výroby nábytku i jeho
vyhlídky. Zejména výrazné proexportní zaměření. Dále činnost
Asociace českých nábytkářů a možnosti spolupráce s organizacemi
CzechTrade, CzechInvest, Ministerstvem průmyslu a obchodu a
Ministerstvem zahraničních věcí. Tajemník vyzval k zlepšení
komunikace a prohloubení spolupráce mezi profesními svazy a státními
institucemi. Kurz obchodní diplomacie je realizován pro zaměstnance
státních organizací, kteří se připravují na zastupování státu v zahraničí,
ať už na pozici obchodní mise MPO, nebo diplomatické pozice MZV.
30.4. ČLENŮM AČN ZASLÁNO INFO O AKCI CZECHTRADE
Členům AČN předána informace agentury CzechTrade a
zahraničního zastoupení MPO/CzechTrade v Šanghaji k veletrhu
LuxeHome.
Veletrh se bude konat 5. – 7. června 2014 v Šanghaji a na dynamickém
čínském trhu představuje příležitost pro prezentaci českých firem z
oblasti sklářského průmyslu, designu, home-decor, nábytkářství,
textilního průmyslu aj. Veletrh LuxeHome je vhodnou alternativou k
veletrhu 100% Design (Shanghai), jenž se v letošním roce, neuskuteční.
MOBITEX 2014 - KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti konal tradiční
stavební veletrh IBF, veletrh nábytku a interiérového designu
MOBITEX a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. V letošním
roce se veletrhy konaly pouze čtyři dny, během nichž 43.223
návštěvníků shlédlo 706 výstavních expozic z 20 zemí světa
na čisté výstavní ploše 19.149 m2.
„Stavební veletrh IBF vyslal pozitivní signál obratu k lepšímu po
dlouhé recesi ve stavebnictví. To je i příslibem pro příští ročník
veletrhu,“ uvedl generální ředitel a.s. Veletrhy Brno Jiří Kuliš.
Návštěvníci získali přehled o nových technologiích, stavebních
materiálech a aktuálních trendech ve vybavení interiéru. Trojlístek
odborných veletrhů URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a
ENVIBRNO rozšířil prezentovaná témata o problematiku veřejné
správy, nabídku investičních příležitostí, komunální techniky a
ochranu životního prostředí.
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DESIGN – SHAKER MOŽNÁ DOZNÁ ZMĚNY
Tajemník AČN začal připravovat vyhodnocení diskusního
fóra DESIGN – SHAKER v letošním roce. Názor několika
účastníků je, že by bylo vhodné provést několik změn
v organizaci akce. Tajemník realizoval několik přípravných
schůzek.
Jednou ze změn by mohlo být větší zapojení oceněných
výrobků NÁBYTEK ROKU do diskuse. V příštích dnech dojde
ke schůzce se zástupci společnosti ABF, kde budou
podrobnosti diskutovány.
INVESTIČNÍ NABÍDKA
Majitel společnosti se sídlem v Plzeňském kraji (100 % vlastnický podíl), okres
Tachov v blízkosti hranice s Německem, hledá pro další rozvoj své činnosti
strategického partnera.
Předmětem činnosti je zakázková výroba dřevěného nábytku, především jídelní stoly a
židle. Odbyt produkce je z 90 % exportován do Německa a Švýcarska, tuzemský prodej
ca. 10 %. Další výrobní program jsou dveře a zárubně z masivu.
Výrobní a skladovací prostory ve vlastním areálu jsou k dispozici v dostatečné míře.
Společnost zaměstnává 20 zaměstnanců.
Kontakt na vyžádání u kanceláře AČN.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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