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21. KVĚTNA PROBĚHLA SCHŮZKA ZÁSTUPCŮ AČN, MPO A CZECHTRADE
17. Dne 21.5.2014 proběhla informativní schůzka mezi
zástupci Asociace českých nábytkářů (AČN) a zástupci
Ministerstava průmyslu a obchodu (MPO) a agentury
CzechTrade (CT).
Cílem schůzky bylo získat informace a zajistit lepší
dostupnost státní podpory exportu širokému spektru
výrobců nábytku. AČN položila zástupcům MPO několik
otázek. Otázky vycházely ze skutečnosti, že se akcí v
režimu SVV, dále Výstav s českou oficiální účastí, a
společných stánků pod hlavičkou CzechTrade v
posledních letech nezúčastnily žádné společnosti
zaměřené na výrobu nábytku.
•
Za AČN padla otázka, proč je povinností v rámci výstav
podpořených v režimu SVV nutnost realizace společného
stánku, když příjemci podpory potom mohou být i společnosti
mimo společný stánek? Zda je tedy opravdu nutné mít v
projektu podmínku tvorby společného stánku? Odpověď MPO:
Výstavy SVV jsou spolufinancovány z evropských fondů,
konkrétně OPPI a tvorba společného stánku vychází z
podkladů pro čerpání podpory daných Evropskou komisí. Tím
se zaručuje podmínka podpory určené malým a středním
podnikům.
•
Druhá otázka AČN byla, zda v případě realizace
Výstavy s českou oficiální účastí je nutná podmínka tvorby
společného stánku. Odpověď MPO byla, že Výstavy s českou
oficiální účastí jsou primárně určeny pro jiné typy průmyslu,
než je spotřební průmysl. Jedná se například o obranný
průmysl, hutnictví, energetika atd. Zde je společný stánek a
účast zástupce státu velmi vítána. Velký význam mají tyto
akce v zemích SNS, Indii atd.
•
Třetím bodem byla žádost AČN o podporu
Incomingové mise. Ta byla pro letošní rok AČN odsouhlasena,
ovšem se sníženým rozpočtem oproti žádosti. Ze strany MPO
však bylo trváno na realizaci všech aktivit, které byly v žádosti.
AČN toto odmítla a Incomingová mise nebyla realizována.
•
Čtvrtým bodem byly rozpočty některých navrhovaných
akcí, agenturou CzechTrade. AČN vybídlo MPO k navýšení
rozpočtu jednotlivých akcí, pokud se tyto mají úspěšně
realizovat.
•
Pátým bodem bylo vyjádření podpory spuštění
programu Marketing, který výrobci nábytku ve větší míře
využívali. AČN uvítala informaci, že program bude otevřen
pravděpodobně příští rok. AČN vyzvala, aby byl program ještě
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lépe dostupný.
•
Šestým bodem byla výzva AČN k MPO a CT, aby obě
instituce zvážily hledání moderních a účinných marketingových
nástrojů k propagaci českého nábytku v zahraničí.
Jednání proběhlo ve vstřícné atmosféře a pan náměstek slíbil,
že tuto problematiku bere na vědomí. MPO se bude
připomínkami zabývat a v neurčeném časovém termínu bude
AČN informována.
29.5. SPOLEČNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE
V návaznosti na úspěšný loňský nákup elektřiny v hladině
vysokého napětí se Asociace českých nábytkářů i v letošním
roce rozhodla pro nákup na Českomoravské komoditní burze
Kladno. Letos se pro rok 2015 podařilo vysoutěžit velice
příznivou jednotkovou cenu, nižší než 1 030 Kč/MWh. V
případě dvoutarifu se dosažená cena rozpadá na velmi
zajímavou cenu: pod 1 130 Kč/MWh ve vysokém tarifu a nižší
než 920 Kč/MWh v nízkém tarifu. Dodavatelem elektřiny pro
zapojené členy AČN se v nadcházejícím období stává
společnost Dalkia Commodities CZ, s.r.o.
Nákup elektrické energie na komoditní burze zajistila pro Asociaci
společnost FIN-servis, a.s. Zvažujeme společný nákup v tarifu
nízkého napětí, zatím kancelář AČN registruje 5 zájemců. Pokud
by měl některý z členů AČN zájem o společný nákup nízkého
napětí pro rok 2015 (kromě registrovaných zájemců), neváhejte
nás kontaktovat na email: acn@czechfurniture.com nebo
kontaktujte přímo tajemníka asociace Ing. Tomáše Lukeše tel. 222
313 640, mob.: 777 294 404.
VODAFONE NABÍZÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY PRO ČLENY AČN
AČN podepsala smlouvu se společností Vodafone. Ta
zajišťuje členům AČN speciální nabídku společnosti Vodafone
platnou pro členy AČN. Členové AČN nyní mohou využít
mimořádně výhodné ceny na neomezené volání a SMS a 1,5
GB internetu za zvýhodněnou cenu.
Konkrétní nabídku, cenovou úroveň naleznete na webové adrese
www.czechfurniture.com v sekci "výhody členství" dále po zadání
hesla v podsekci "výhody pouze pro členy".
Výhody lze získat tak, že zavoláte na linku 800 777 705 nebo
napíšete na asz@vodafone.cz a prokážete se vaším ičem. Každé
IČ si může aktivovat v případě potřeby až 30 SIM. Závazek má
dané IČ na 12 měsíců.
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6.5. VYHLÁŠENA ABSURDITA ROKU
Tajemník AČN se zúčastnil veřejného vyhlášení Absurdity roku,
které proběhlo v úterý 6. května ve 13 hodin ve venkovní
restauraci hotelu Jalta na Václavském náměstí.
Vyhlášení se zúčastnili zástupci podnikatelů, partnerů soutěží i média
(Hospodářské noviny, Česká televize, ČRo 1 – Radiožurnál apod.).
Anketa Absurdita roku je organizovaná v rámci 9. ročníku soutěží
Vodafone Firma roku 2014 a GE Money Bank Živnostník roku 2014.
AČN UDĚLILA ZÁŠTITU VELETRHU FOR INTERIOR
AČN udělila záštitu výstavě nábytku a interiérů, která se koná
v termínu 25. – 28.9.2014 na pražském výstavišti v Letňanech.
Veletržní haly určené pro akci FOR INTERIOR jsou již ze 2/3
obsazeny. Na veletrhu se představí se svými novinkami přední čeští
výrobci nábytku, kteří se veletrhů v Praze – Letňanech účastní
pravidelně. Můžeme jmenovat společnosti (JELÍNEK, JECH, KAPLAN
NÁBYTEK, a další).
14.5. ZASEDÁNÍ KLDS
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání KLDS, kde je AČN členem.
Na počátku zasedání byl přítomen nový generální ředitel LČR, pan
Daniel Szórád. Po profesním představení formuloval některé příští
pilíře své činnosti. Následně proběhla informace o činnosti MŽP, které
projevuje snahy o vyhlášení dalších chráněných oblastí v České
republice. To by mohlo mít další negativní dopady na zpracovatelský
průmysl, jelikož by hrozilo další omezení těžeb dřeva.
20.5. ČLENŮM AČN ZASLÁNA POZVÁNKA NA SEMINÁŘE FSC
AČN je členem FSC Česká republika a sekretariát zaslal pozvánku
na 2 bezplatné semináře na téma Certifikace zpracovatelského
řetězce FSC.
Organizace FSC ČR Vás zve na bezplatné semináře o certifikaci FSC,
které jsou určené pro zaměstnance firem z dřevozpracovatelského
odvětví. Na seminářích lze získat aktuální a užitečné informace o
certifikaci zpracovatelského řetězce FSC a bude představen celý
certifikační proces.
Semináře se konaly ve: čtvrtek 29. května 2014 od 9:00 do 12:00 v Brně
v Otevřené zahradě a v úterý 10. června 2014 od 9:00 do 12:00 ve
Znojmě v Restauraci Diana. V případě zájmu se na brněnský seminář
registrujte na stránkách http://www.czechfsc.cz/vzdelavani/profesnivzdelavani/seminare/ .
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29.5. ZASLANÁ POZVÁNKA NA KONZULTACE
AČN zaslala pozvánku ke konzultacím s českými
ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních zastoupení
MPO/CzechTrade, které každoročně organizuje Svaz
průmyslu a dopravy ČR z pověření Ministerstva průmyslu a
obchodu a Ministerstva zahraničních věcí.
Konzultace proběhnou v termínu 25. - 26. června v Kongresovém
centru Praha, ul. 5. května 65, Praha 4. Uzávěrka přihlášek je 18.
června.
20.5. ČLENŮM AČN PŘEDÁNA POZVÁNKA NA SEMINÁŘ CZECHTRADE
AČN zaslala informaci o konání odborného semináře
„Průmyslový design jako součást komplexního brandingu“,
který se uskutečnil v pátek 30. května 2014 od 10.00 hod. na
adrese Jihomoravské inovační centrum - U Vodárny 2a, Brno,
www.jic.cz . Seminář měl poskytnout informace o možnosti
získání finanční podpory na spolupráci s designérem v rámci
projektu Design pro konkurenceschopnost 2013-2014
www.czechtrade.cz/sluzby-2014/projekty-eu-2/design/ .
Organizátoři doplňují pozvánku slovy: „Víte, že role designu je o to
významnější, o co je konkurence na trhu vyrovnanější? Přijďte a
dozvíte se více o tom, že design není jen uměním, ale i
marketingovým
nástrojem,
vedoucím
k
vybudování
konkurenceschopné obchodní značky“. Interaktivně koncipovaný
seminář byl financovaný z Operačního programu Podnikání a
inovace 2007-2013 (OPPI) a je určený malým a středním
podnikatelům, kteří nemají své sídlo v Praze, s výjimkou těch,
jejichž činnost je prokazatelně spojená s výrobou a službami
realizovanými mimo region hl. města Prahy.
Účast na semináři byla bezplatná, podrobnosti a přihláška na
www.czechtrade.cz/kalendar-akci/seminar-prumyslovy-designjako-soucast-komplexniho-1/ .
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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