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/3/ BŘEZEN 2015 
 
 

DISKUSNÍ FÓRUM DESIGN SHAKER JE NA DOSAH!  

 
Ano, diskusní fórum DESIGN SHAKER, jako 
doprovodný program veletrhu FOR FURNITURE 
proběhne za necelý týden, přesně 19.3. Vstup je volný, 
ale nutné je se předem zaregistrovat!  
 
Hlavním tématem diskusního fóra bude v letošním roce 
otázka: KOLIK STOJÍ DESIGN? Diskuse bude oproti 
minulosti více oborově zaměřená. Dalšími tématy, která 
budou diskutována jsou:  
PRODUKTOVÝ VERSUS INTERIÉROVÝ DESIGN,  
dále DESIGNÉRŮ JAKO SMETÍ / KVALITA VERSUS 
KVANTITA  
a DESIGNÉŘI JAKO ZDROJ ZAKÁZEK PRO VÝROBCE. 
Budeme se těšit na setkání v Letňanech! 

 

 
 

 

 

 24.2. PROBĚHLO ŠKOLENÍ JAK PRODÁVAT NÁBYTEK DRÁŽ   

 
Umění obhájit zdražení svého produktu a přitom neztratit 
zákazníka je jedním z klíčových nástrojů úspěšného 
podnikání.  
 
Školení je koncipováno pro maximálně osm účastníků, aby 
byl prostor na dotazy a individuální přístup ke každému 
účastníkovi školení. Asociaci se podařilo pro své členy získat 
mimořádnou slevu, která se odvíjí od předpokládaného 
zájmu. A vypadá to, že se záměr naplňuje. Nyní již probíhá 
příprava třetího školení v pořadí. To proběhne 8.4.205. Je 
pravděpodobné, že v druhé polovině roku začne AČN 
s Institutem bytového designu připravovat druhé kolo školení. 
 

 

 
 
 

TAJEMNÍK POSKYTL ROZHOVOR PRO DENÍK E 15 

 
Tajemník poskytnul redaktorovi ekonomického deníku E15 několik 
odpovědí na otázky týkající se statistického vývoje ve výrobě 
nábytku.  
  
1) export tuzemských nábytkářů byl loni podle ČSÚ rekordně silný - co 
to způsobilo? 
2) stejně silný je ale i nadále dovoz nábytku z Polska a Číny - narůstá 
konkurence domácím výrobcům nebo si ji kompenzují vývozem? 
3) jak se podle vás bude tuzemský nábytkářský sektor vyvíjet letos? jak 
si povede vývoz i domácí spotřeba a co na ně bude mít vliv? 
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VOŠ OBALOVÉ TECHNIKY JE ČLENEM AČN 

 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola ve 
Štětí stává členem Asociace českých nábytkářů. Důvodem 
zájmu o členství je především existence oborů Truhlář a 
Design interiéru a nábytku. 
 
Žáci školy zmíněných oborů jsou vychováváni v souladu s filosofií 
AČN, kdy renomé a profesionalita členských společností je pro 
AČN na prvním místě. Asociace je otevřená pouze společnostem, 
které respektují morální a právní principy. Členství v takto 
prestižním profesním svazu je zárukou bezúhonnosti a solidnosti 
členských společností. Členství v AČN přináší žákům výhodu 
zaručených informací z oboru a posiluje pozici školy při účasti na 
grantech.  
 

                   
 

              

ROZHOVOR PRO PŘÍLOHU DENÍKU E 15 

 
Tajemník AČN poskytnul rozhovor pro novinářku z deníku 
E 15. Vyjádřil se k letošnímu ocenění NÁBYTEK ROKU 
2015 a k loňskému exportu nábytku, kdy nejvíce se dařilo 
vyvážet kovový nábytek, v závěsu byl lékařský nábytek a 
sedací nábytek. 
 
Mezi exportéry jmenoval TON, Jitonu, ale i třeba Linet, který 
vyrábí nemocniční lůžka. Nebo například Mias OC, výrobce 
kancelářského nábytku. Poukázal na fakt, že levnější nábytek 
z Číny, Polska nebo Rumunska distribuují zejména velké 
nadnárodní řetězce. Také je otázka na co český zákazník má 
a co mu stačí. Někdo si rád vybaví svůj byt nebo kancelář 
luxusnějším nábytkem, někdo holt radši letí na luxusnější 
dovolenou. Ale rozhodně se v Čechách blýská na lepší časy. 
Lidí, kteří se chtějí cítit dobře v kvalitním českém nábytku, a 
kteří se nebojí za kvalitu trochu připlatit, rozhodně přibývá. A to 
nejenom v bytovém nábytku, ale i v kancelářském. Řada 
podnikatelů chápe, že stoly s elektronickým nastavením 
pracovní výšky již není žádný nadstandard, ale běžná součást 
moderní kanceláře. (viz firma HON a.s.) Že kvalitní 
kancelářská židle nejenom více vydrží, dobře vypadá, ale je 
šetrná k zádům pracovníků a ti následně mají vyšší pracovní 
výsledky.   
 
Dále se vyjádřil ke společnosti Steelcase, která spouští v ČR 
nový závod a která je od loňského roku členem AČN. Nebo 
pohovořil o úspěších české společnosti TON. Zmíněny byly i 
firmy: FORM, spol. s r.o., HANÁK NÁBYTEK, a.s., JELÍNEK – 
VÝROBA NÁBYTKU s.r.o., KUCHYNĚ KYPR s.r.o., LUGI 
s.r.o., MORAVIA COMFORT, s.r.o. – výroba matrací, NADOP 
– VÝROBA NÁBYTKU a.s., POLSTRIN DESIGN s.r.o., 
PROFIL NÁBYTEK a.s., RIM-CZ, spol. s r.o., STEELCASE 
CZECH REPUBLIC s.r.o., TON a.s., WIESNER-HAGER 
BOHEMIA spol. s r.o. nebo EXIT 112 s.r.o.. 
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16.2. ZASLÁNA NABÍDKA SPOLUPRÁCE  

 
Zahraniční odběratel hledá partnera pro umístění investice na výrobu nového 
sortimentu, pro který má zajištěn odbyt. Výroba tesařských a truhlářských dílů 
hlavně z masivu. Nejlépe ve stávajících zateplených prostorách kolem 1000 m2, i ve 
více halách. Obrat stávající truhlářské/tesařské firmy - nejlépe nad 100 mil. Kč 
ročně.  
 
Nabídka určena pro stávající výrobní dlouhodobě ziskovou firmu, která má zkušenost s 
CNC zpracováním dřeva a chce spolupracovat se strategickým partnerem, získat nové 
stroje a odbyt. Komunikace v němčině bude důležitá. 
Kontakt: jan.vosecky@copra.cz , http://www.copra.cz. 
 

 

 
 

18. a 27.2. ZVEŘEJNĚNA POPTÁVKA Z CZECHTRADE 

 
Na www.czechfurniture.com zveřejnila AČN poptávku 
z agentury CzechTrade. 
 
Země určení: Německo. Firma hledá výrobce v oblasti dětského 
nábytku, dětských hracích stolků apod. Rovněž hledá výrobce, 
kteří na zakázku zhotoví produkty ze dřeva dle vzoru/nákresu. 
Firma hledá podnik pro dlouhodobou spolupráci. 
 
Rakousko - Výroba, dodávka a instalace školního nábytku do 
přírodovědných laboratoří a učeben 
 

 

 

20.2. POZVÁNKA OD TCAV - BUSINESS IN EGYPT 

 
Sekretariát AČN zaslal svým členům pozvánku. 
 
Seminář se uskutečnil dne 24. února 2015 v prostorách 
Technologického centra Akademie věd ČR. Seminář měl být 
koncipován tak, aby byly zohledněny požadavky jak zájemců o 
možnosti podnikání v Egyptě, tak stabilních firem se zaměřením 
na vybrané sektory.  

 

 

 

RENOMIA INFORMUJE   

 
Jak. Jak omezit riziko insolvence odběratele č. 2, pokračování z 
minulého čísla 
 
S problémem insolvencí nebojujeme pochopitelně jen v České 
republice, ale podle statistik globálních pojistitelů jsou mezi zeměmi 
velké rozdíly. Například v USA se očekává mírný pokles počtu 
insolvencí a náš nejvýznamnější obchodní partner Německo je v 
tomto ohledu také stabilní. Jsou ale jiné země, např. Španělsko a 
Itálie, kde došlo k významnému nárůstu insolvencí téměř až o 15 %. 
Největší počet insolvencí v Evropě je zaznamenán ve Francii, kde 
např. v roce 2012 vstoupilo do insolvence přes 60 tisíc firem. Také 
Maďarsko s 13 420 a Rumunsko s 29 997 insolvencemi v roce 2013, 

 
 

http://www.czechfurniture.com/
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tedy výrazně vyšším počtem než v ČR, jsou více rizikovými partnery. 
Na Slovensku činí nárůst insolvencí v roce 2013 zhruba 25 %. 
 
Ochrana před rizikem  
Riziko insolvence odběratele a vlivu nesplacené pohledávky na 
vlastní byznys lze omezit využitím různých zajišťovacích instrumentů 
a vhodných interních postupů. Větší společnosti zpravidla mají pozici 
tzv. kredit manažera, který má na starosti stanovování interních 
kreditních limitů na jednotlivé zákazníky. Využívají se při tom jak 
obecně dostupné informace, jako např. informace od informačních 
agentur, údaje z obchodního rejstříku, účetní závěrky, také ale 
konkrétní znalosti o daném zákazníkovi, jakou má platební morálku 
apod. Je možno využít bankovních zajišťovacích instrumentů, jako 
jsou zejména bankovní platební záruka a akreditiv. Jejich použití je 
ale v praxi omezené, vyžadují součinnost odběratele a jsou finančně 
náročnější, dodavatel ne vždy je v tak silné pozici, aby si jejich použití 
prosadil. Někdy se používají i směnky jako doplňkové jištění 
pohledávky nebo různé formy zástav. Tyto instrumenty samy o sobě 
ale jistotu zaplacení pohledávky neposkytují. Vhodným doplňkovým 
nástrojem na omezení rizika z důvodu platební neschopnosti či 
platební nevůle je především pojištění pohledávek. V porovnání s 
bankovními instrumenty (záruky, akreditivy) se jedná o cenově 
výhodný produkt, kdy se pojistné pohybuje ve zlomcích procent z 
pojišťovaného obratu. Navíc při využívání není nutná žádná 
součinnost odběratele, vše si řídí klient sám pomocí on-line systému 
na správu pojištění. Např. u nového klienta si dodavatel není jist jeho 
spolehlivostí. Není nic jednoduššího, než si pomocí on-line systému 
požádat o limit ručení. Pojistitel bonitu vyhodnotí a podá zprávu ve 
formě doporučeného úvěrové limitu a za ten potom také ručí formou 
pojištění pohledávek. 
 
Detaily se dozvíte v příštím čísle od autora, Ing. Hynka Rasochy, 
ředitele RENOMIA Trade Credit. 

 
 
 
 
 

 

V - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALO 6 SPOLEČNOSTÍ 

 
Své novinky v lednovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti:  
 
JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU, TON, AKSAMITE, UNIS – N, 
EXIT 112, DŘEVOJAS a soutěž SUSO..   
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


