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ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AČN 2/2014
Na programu jednání představenstva bylo kromě jiného:
Osobní účast ředitele projektu IBF a MOBITEX, ing.
Radima Tichého. AČN má zájem o spolupráci na projektu
IBF – stavba, interiéry a nábytek. AČN má zájem o
informační stánek na IBF. Společně bude vypracován
koncept ročníku 2015 s aktivním zapojením AČN do
doprovodného programu a posílení prestiže výstavy.
Dále bylo projednáno, stav učňovského školství – obecná
diskuse. Popularizace oboru truhlář a čalouník u dětí končících
základní školu, popularizace těchto učebních oborů u rodičů.
Marketingová kampaň v tomto směru na výrobce nábytku.
Odsouhlasení statutu NÁBYTKU ROKU 2015, podání žádosti
o záštitu ČKA. Organizace diskusního fóra DESIGN –
SHAKER při výstavě FOR FURNITURE 2015. Stánek na
výstavě FOR INTERIOR v září 2014 – podpora www.nabytekjistota.cz , hosteska, tisk letáku. Kompletní změna stanov?
Ano a diskuse. Představenstvo rozhodlo o přijetí čtyř nových
členů.
RIM – CZ SE STALA NOVÝM ČLENEM AČN
Společnost RIM-CZ, spol. s r.o. vyrábí a prodává
kancelářské židle, hotelové a konferenční židle,
kavárenské sezení, sedací a klubové sestavy. Nyní se
stala členem AČN.
Z referencí společnosti je možné poukázat například na
letiště v Budapešti, vybavení České televize v Praze, dále
ČSA Praha, Eurotel Bratislava, Rádio Svobodná Evropa
Praha, Raiffeisenbank v Bukurešti, Slovenská národní
banka v Bratislavě, Toyota Kolín a další objekty v Čechách
na Slovensku, ale i v Maďarsku, Irsku, Polsku a dalších
zemích.
DH DEKOR spol. s r.o. VSTOUPILI DO AČN
Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, společnost DH
Dekor v Humpolci rozšířila řady členů AČN. DH Dekor
zaměstnává více jak 200 pracovníků.
Společnost DH Dekor spol. s r.o. je dceřinou společností DDL v
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Lukavci. Dřevozpracující družstvo (DDL) založilo společnost DH
Dekor na podzim roku 2000 z důvodu rozšíření svých
podnikatelských aktivit do Humpolce. Předmět činnosti firmy DH
Dekor navazuje na výrobní program DDL (výrobu deskových
materiálů na bázi dřeva) a tvoří další stupeň úpravy těchto
materiálů laminováním, formátováním a výrobou nábytkových
dílců. DH Dekor spol. s r.o. také vyrábí impregnovaný papír
různých dekorů a rozměrů.
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK VILÉM DUCHOŇ JE NOVÝM ČLENEM AČN
Vilém Duchoň je český výrobce čalouněného nábytku,
který se specializuje na individuální řešení interiérových
požadavků svých klientů a vysokou kvalitu řemeslného
zpracování.
Čalouněný nábytek - Vilém Duchoň nabízí svůj standardní
sériový sortiment v látce i v kůži, dokáže jej však rozšířit i o
jednotlivé atypické elementy dle prostorových dispozic a
přání zákazníků. Nabízí individuální úpravy dle přání
zákazníka.
Společnost navíc získala prestižní ocenění, značku Česká
kvalita – Nábytek na službu „Zakázková výroba nábytku“.
KUCHYNĚ KYPR s.r.o. JE NOVÝM ČLENEM AČN
Výroba nábytku společností Kuchyně KYPR začala v roce
1991. Od té doby se výrobce věnuje zakázkové výrobě
kuchyní. Později svou výrobu rozšířili o výrobu obývacích
pokojů, ložnic a šatních skříní. Základní prioritou u
veškerého nábytku je vysoká kvalita výrobků za použití
nejkvalitnějších materiálů a kování.
Nábytek ve výrobě vzniká doslova od stromu a pokračuje k
finálnímu nábytku. Nic se nevyrábí se na sklad. Společnost
vyrábí kuchyně od standardu až po nejluxusnější kategorii.
Nábytek vyrábí na zakázku dle jednotlivých požadavků
investorů, architektů a designových studií.
Zakázky jsou vyráběny ve výrobním závodě společnosti
Kuchyně KYPR ve Šťáhlavech u Plzně. Montáž nábytku je
prováděna vyškolenými zaměstnanci společnosti.
FOR FURNITURE A PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE NA FOR INTERIOR
Tajemník AČN se zúčastnil schůzky s představiteli ABF. Byly
projednány základní rysy spolupráce po roce 2015.
Vzhledem k faktu, že mezi členskými společnostmi AČN je značný
zájem o vystavování na podzimním veletrhu FOR INTERIOR,
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připravuje AČN prohloubení spolupráci i při této výstavě. Doposud se
spolupráce zaměřovala na FOR FURNITURE a FOR OFFICE, kterých
je AČN spoluorganizátorem.
19.6. CZECH TOP NA PRAŽSKÉM HRADĚ – ÚSPĚCH DDL!

Tajemník se zúčastnil slavnostního vyhlášení CZECH TOP 100 na
Pražském hradě. V odvětví Dřevozpracujícího, papírenského a
polygrafického průmyslu ne na skvělém 5. místě umístila
společnost Dřevozpracující družstvo, která je členem AČN.
Gratulujeme! DDL dosáhla v uplynulém roce obratu 1.946.101 Kč. Na
prvním místě se umístila Škoda Auto s obratem přes 268 mld. Kč,
druhý ČEZ s obratem přes 217 mld. a třetí RWE s obratem přes 180
mld.

24.6. ZASLÁNO O NÁBYTKU s jistotou…
E-letter O NÁBYTKU s jistotou přinesl informace o těchto
společnostech: TON, Anteria, RIM - CZ, DH Dekor, Kuchyně
KYPR a Čalouněný nábytek Vilém Duchoň.
Nyní pracujeme na vytváření seznamu kvalitních designérů a
architektů, kterým budeme od září tento e-letter každý měsíc
pravidelně zasílat.
ZVEŘEJNĚNY POPTÁVKY OD CZECHTRADE
AČN na svém webu zveřejnila několik nabídek spolupráce od
agentury CzechTrade, které se týkají výroby nábytku.
1.Velká Británie - Nábytek a další komponenty. Britský subjekt
hledá českého partnera pro výrobu zařízení obchodních interiérů.
2.Další poptávka byla na ohýbané a lepené komponenty z buku lamely a opěradla pro pohovky pro Bělorusko.
3.Italská firma má zájem o dovoz nábytku - do 2/3/4 hvězdičkových
hotelů (z ČR do Itálie).
ČKA NEUDĚLÍ ZÁŠTITU NÁBYTKU ROKU 2015
AČN požádala písemnou formou Českou komoru architektů o
záštitu na Ocenění NÁBYTEK ROKU 2015.
Podle vyjádření ředitelky kanceláře ČKA, byla naše žádost
projednána na zasedání představenstva ČKA. Zpráva neuvádí
důvody neudělení záštity, nicméně paní ředitelka kanceláře
popřála akci mnoho zdaru a úspěchů.
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25.6. ZASEDÁNÍ KLDS
Tajemník se zúčastnil zasedání KLDS. Mimo jiné zde bylo
konstatováno, že není naplňováno usnesení vlády ve věci
podpory zaměstnanosti a podpory regionům. V okolních
státech se na dřevo pohlíží s vyšší důležitostí nežli u nás a
tamní trhy jsou více chráněny opatřeními tamních vlád.
Je možné jmenovat Německo, konkrétně Bavorské státní lesy,
Polsko nebo Rakousko. Naši výrobci jsou poškozováni vývozem
kulatiny bez přidané hodnoty do okolních států, zejména
Rakouska, kde je dřevo ve větší míře využíváno k energetickým
účelům. Tato nerovnost je způsobena dotační politikou Rakouska.
2.6. ČLENŮM AČN ZASLÁNA POZVÁNKA NA SEMINÁŘE
V průběhu června proběhne další vlna školení k nařízení o dřevě (EUTR). Tato
problematika se dotýká širokého okruhu osob, a proto jsou školení pořádána v
deseti různých lokalitách. Každý si tak může vybrat místo konání, které mu nejvíce
vyhovuje.
Obsah školení bude na všech místech stejný. Účast je zdarma, je ale nutné se předem
přihlásit. Jelikož je kapacitá sálů omezená, s přihlášením příliš neotálejte. Budou
prezentovány aktuální informace, včetně poznatků z již proběhlých kontrol. Podrobnější
informace najdete na stránce: http://bit.ly/eutr .
6.6.

ZASLANÁ POZVÁNKA

Zaslali jsme našim členům pozvánku na FESTIVAL EXPORTU CZ 2014 v
Kongresovém centru Praha 18. a 19. 6. 2014.
Citace z pozvánky: “Sdružení CzechInno, ve spolupráci s Enterprise Europe Network a
dalšími partnery, pořádá druhý ročník prezentačního, informačního a networkingového
setkání firem a institucí zaměřených na podporu a rozvoj exportu. V rámci prvního
festivalového dne Vás čekají například přednášky agentury CzechTrade, České exportní
banky či společnosti EGAP, Svazu průmyslu a dopravy a sítě Enterprise Europe Network.
Krom přednáškových bloků a teritoriálních workshopů na Vás v průběhu festivalu čeká
výjimečný doprovodný program s podtitulem „Umění a chutě čtyř světadílů“.“
18.6. ČLENŮM AČN ZASLÁNO INFO O OPPI
Zaslána stručná informace o aktuálních výzvách OPPI - program Potenciál a
program Rozvoj. (zaměřeno i na výrobu nábytku).
Program Potenciál je již nyní vyhlášen a je zaměřen na investice do zřízení nebo rozšíření
vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj ve firmě. Podmínky
Potenciálu jsou ke stažení zde:
http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii-ii-prodlouzeni . Program je zaměřen
zejména na pořízení moderních výrobních technologií pro malé a střední podniky.
Omezující podmínkou je nutnost realizace projektu v určitých vybraných postižených
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regionech, které jsou uvedeny v programu.
Podmínky obou programů jsou případně také ke stažení zde:
http://www.mpo-oppi.cz/vyzvy-programu/ .
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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