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/5/ KVĚTEN 2015 
 
 

AČN: MEZI TRADICÍ A INOVACÍ: ČESKÝ NÁBYTEK 2005-2015  

 
AČN spoluorganizovala výstavu „Mezi tradicí a inovací: 
český nábytek 2005–2015“. Jednalo se o doprovodnou 
výstavu veletrhu MOBITEX. Výstava byla věnována 
českému nábytku posledního desetiletí. Výstava 
unikátně ukázala proměny špičkového českého 
nábytku za posledních deset let. A to v oblasti tvaru, 
použitých materiálů i technologií. Představila a 
jednoduchou formou shrnula nejzajímavější české 
výrobky odborné i laické veřejnosti.  
 
Výběr exponátů byl postaven na výrobcích, které v daném 
období získaly ocenění a odborné uznání v České republice 
i v zahraničí. Byly oceněny například celosvětově 
uznávanými oceněními Red Dot Design Award nebo Good 
Design. Dále prestižními tuzemskými oceněními jako Czech 
Grand Design, NÁBYTEK ROKU, Grand Prix Mobitex 
ocenění na Designbloku a jiné. Mezi pěti desítkami 
exponátů umístěných na ploše takřka 500 m2 byly židle 
ohýbané i kovové, čalouněný sedací nábytek, kancelářské 
stolové a úložné systémy i pracovní židle, kuchyně i ukázky 
inovací v ložnicovém a koupelnovém nábytku. Výstava byla 
výběrová a vystavená kolekce byla beze sporu dostatečně 
reprezentativní a vypovídající. Ukázala, že tuzemští výrobci 
nábytku jsou za výsledky své práce a kvalitu výroby často 
oceňováni i v zahraničí.  
 
Vystaven byl nábytek od společností (řazeno abecedně): 
DECO FURNITURE, DÝHY VEČEŘA A SPOL. s.r.o., EXIT 
112 s.r.o., FORM spol. s r.o., HON a.s., JITONA a.s., 
KOVONAX spol. s r.o., LD SEATING s.r.o., LE BON spol. s 
r.o., MMINTERIER, NADOP-VÝROBA NÁBYTKU a.s., 
NOVAGUE, s.r.o., POLSTRIN DESIGN, s.r.o., RIM-CZ, 
spol. s r.o., SITUS FURNITURE s.r.o., TON, a.s., 
WIESNER-HAGER BOHEMIA spol. s r.o.  
 
K výstavě „Mezi tradicí a inovací: český nábytek 2005–
2015“, byla asociací vydána tisková zpráva. AČN byla 
gestorem výstavy MOBITEX.  

 

 

 
 

 

 

 ÚPRAVA STANOV AČN   

 
Ve věci úpravy stanov AČN proběhla lhůta vymezená k diskusi o návrhu změn. 
Hlavní změnou je návrh rozdělení členství pouze na řádné a mimořádné. Tím 
dochází k zrušení členství kolektivního.  

 



 

 

2 

 

 
Ke dni 20.4.2015, vypršela lhůta k připomínkám. Tajemník obdržel jeden souhlasný 
komentář k návrhu stanov, nesouhlasný žádný. Tímto byl návrh představenstvem 
doporučen valné hromadě ke schválení. 
 

AČN DALA ZÁŠTITU SEMINÁŘI O SALONU V MILÁNĚ  

 
Školení SVĚTOVÉ TRENDY V NÁBYTKU – MILÁNO 2015 
reaguje na poptávku získat náhled na současný design 
nábytku představovaný na veletrhu, jiným pohledem. 
Čtyřhodinový seminář má za cíl přehlednou formou 
shrnout trendy a ukázat výběr novinek světových 
výrobců interiérového zařízení představené letošními 
Salony nábytku v Miláně. Zároveň analyzuje způsob 
jejich mediální prezentace.  
  
Seminář byl pořádán ve středu 6.5.2015 pod záštitou AČN. 
Přihlásit se však mohli i nečlenové, členové AČN hradili 
zvýhodněnou cenu 1 990 Kč, nečlenové 3 490 Kč. 
Přednášející byli Petr Tschakert a Iva Bastlová. Obsahem 
školení bylo ukázat nejvýraznější novinky z oblasti designu 
nábytku a interiérových konceptů, preferované kombinace 
dřev, látek, barev a povrchů, prezentace nových technologií, 
způsoby prezentování výrobků světovými leadery v oboru, 
odlišnosti v přístupu k PR. 
 

                         

 

 

24.4.2015 TISKOVÁ ZPRÁVA AČN - FINALISTA SOUTĚŽE MANAŽER ROKU 2014 

 
Ing. Martin Čudka, jednatel Wiesner-Hager Bohemia spol. 
s r. o. získal ocenění FINALISTA SOUTĚŽE MANAŽER 
ROKU 2014. Jedná se o jeho již 8-mý titul finalista 
soutěže MANAŽER ROKU. V letech 2007 a 2009 získal 
Martin Čudka i tituly MANAŽER ODVĚTVÍ. Titul 
MANAŽER ROKU uděluje Česká manažerská asociace 
společně s Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR a Svazem průmyslu a 
dopravy ČR. Letošní ročník MANAŽER ROKU 2014 byl již 
dvaadvacátý. 
 
Společnost Wiesner-Hager Bohemia spol. s r. o. byla v 
České republice založena před dvaceti lety. Ing. Martin 
Čudka působí ve firmě Wiesner-Hager Bohemia na 
manažerské pozici od jejího založení v Čechách. Od roku 
1999 pak na pozici jednatele. Je zodpovědný za výrobu 
čalouněných dílců pro celý koncern a za výrobu vybraných 
finálních výrobků pro trhy CEE. Dceřinou firmou Wiesner-
Hager Bohemia je firma Wiesner-Hager Project, v které je 
taktéž jednatelem. Wiesner-Hager Project zajišťuje odbyt 
produktů Wiesner-Hager do zemí CEE. Wiesner-Hager je 
mezinárodním specialistou pro kancelářskou a objektovou 
architekturu. Orientuje se na aktuální trendy ve světě nábytku 
pro kanceláře a inovace pro spokojenost a pohodlí 
pracovníků ve firmách. Mateřská společnost koncernu 
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vznikla v Rakousku v roce 1849. Wiesner-Hager Bohemia 
zaměstnává v Humpolci celkem 35 zaměstnanců včetně 
managementu. V hospodářském roce 2014/2015 
vygenerovala pod vedením Ing. Martina Čudky zisk před 
zdaněním ve výši 3,8 milionů Kč. To je šestinásobek oproti 
minulému období. Obrat společnosti dosáhl 49,6 milionů Kč. 
Hodnota hrubého provozního zisku EBITDA činila 8,6 milionů 
Kč.  V posledních třech letech se Wiesner-Hager Bohemia 
podařilo především stabilizovat personální obsazení a 
soustředit se na profesní růst zaměstnanců. Minimální 
fluktuace je základem budování profesionálního týmu vysoce 
kvalifikovaných pracovníků.  V roce 2014 došlo k zvýšení 
výrobní kapacity a celkově k nárůstu výkonů. 
 

23.4. ZASLÁNA NABÍDKA CESTOVNÍHO BALÍČKU NA MAISON & OBJET 

 
Členům AČN zaslána nabídka leteckého balíčku na 
mezinárodní veletrh interiérového designu a doplňků 
MAISON & OBJET, Paříž, 4. - 8. 9. 2015. 
 
CK Fractal nabízí v termínu 4. - 5. 9. 2015 za cenu 8.390,- 
Kč/os zvýhodněný letecký balíček. Cena zahrnuje zpáteční 
letenku vč. všech poplatků, ubytování ve 3* hotelu na 1 noc 
ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní. 
 
Veletrh Maison & Objet se koná dvakrát ročně a nabízí 
nové trendy, materiály a nápady pro vybavení interiérů z 
následujících oblastí: design, nábytek, nádobí, domácí 
textil, doplňky, interiérové dekorace, svět dětí, stolní 
dekorace, starožitnosti, umělecká díla, ozdobné předměty. 
 

 

 
 

FOR INTERIOR - 30.4. ZASLANÉ UPOZORNĚNÍ NA UZÁVĚRKU PŘIHLÁŠEK  

 
Členům AČN zasláno e-mailem upozornění na blížící se 
termín první uzávěrky veletrhu nábytku, interiérů a 
designu FOR INTERIOR, který se bude konat v termínu 
1.-4.10.2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany.  
 
Veletrh se koná v souběhu s tradičními veletrhy FOR 
DECOR & PRESENT a FOR GASTRO & HOTEL. Minulého 
ročníku souboru veletrhů se zúčastnilo 487 vystavovatelů, 
kteří představili své expozice na ploše 26 300 m2 v 6 ti 
výstavních halách. 1. Uzávěrka přihlášek za zvýhodněnou 
cenu byla 30. dubna 2015. Pokud byste měli zájem spojit 
svou podzimní veletržní prezentaci i s jarním obdobím 
2016, organizátoři pro vás připravili kombinovanou 
přihlášku za ještě výhodnější ceny. Tato přihláška je 
spojena s veletrhy FOR FURNITURE, FOR HABITAT a 
FOR GARDEN, které se uskuteční 17.-20.3. 2016. Včasný 
termín přihlášení Vám zajistí atraktivnější místo ve výstavní 
hale, hladký průběh přípravných prací na veletrhu včetně 
maximální propagace. 
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30.4. ZASLANÁ POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

 
Zaslaná pozvánka na seminář „SOURCING FROM 
TAIWAN“, který se uskutečnil dne 12. května 2015 
(PRAHA) a 14. května 2015 (OSTRAVA) od 9:30. 
 
Na semináři byly diskutovány otázky vyhledávání 
dodavatelů a řešení nákupu. Zaměřen měl být i na kroky 
související s bezpečným nákupem z právního a finančního 
hlediska. O své zkušenosti s Tchaj-wanem se měly přijít  
podělit i české společnosti, které s Tchaj-wanem již 
obchodují a o možnostech na Tchaj-wanu promluvil také 
zástupce z Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře 
(TECO). Účast na konferenci byla bezplatná, podléhala 
však registraci na webu. 
 

 
 

 

FIRMA ROKU A ŽIVNOSTNÍK ROKU 2015 – AČN ZASLALA NOMINACE 

 
Na základě dlouhodobé podpory podnikatelským soutěžím 
ze strany AČN byly zaslány nominace na Firmu roku 2015. 
 
AČN a Communa s.r.o. se dohodly spolupracovat na projektech 
na podporu malého a středního podnikání. Jedná se o 
podnikatelské soutěže Firma roku 2015 a Živnostník roku 2015 
a veřejnou anketu Absurdita roku, která má za cíl poukazovat 
na nesmyslná byrokratická nařízení. 

 

 
 

 

 

16.4. ZASLÁNA POZVÁNKA NA FÓRUM HISPEC   

 
Členům AČN byla zaslána k využití informace o fóru HISPEC. 
Zde budou probíhat osobní kontraktační jednání mezi 
dodavateli hotelových zařízení a nákupčími hotelových 
řetězců. 
 
Nyní se setkání bude konat již po posmé. Setkání proběhne v 
Grand Hotel Dino*****, Lago Maggiore, Itálie od 23. Do 26. června. 

 

 

 

14.4. NA WWW.CZECHFURNITURE ZVEŘEJNĚNY POPTÁVKY Z CZECHTRADE 

 
Německo - výrobci nábytku z oceli. Druhá poptávka ve 
stejný den, dětský dřevěný nábytek. 
 
Popis prvního požadavku poptávku nijak neupřesňoval, 
„firma hledá výrobce nábytku z oceli“. Druhá poptávka 
zněla: „firma hledá výrobce dětského dřevěného nábytku a 
výrobce sedacího dřevěného nábytku, případně i výrobce 
na zakázku“.   
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9.4. ZASLÁNA POZVÁNKA NA KONFERENCI 

 
22. dubna 2015 se od 14 do 16 hodin v prostorách 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze měla 
konat konference o CETA. Na tuto konferenci byla 
členům AČN zaslána pozvánka. Konference byla 
mimořádnou příležitostí pro setkání s hlavním 
kanadským vyjednavačem pro CETA Stevem 
Verheulem a zástupcem hlavního vyjednavače z 
Evropské komise Philippem Dupuisem. Ti vystoupili v 
České republice vůbec poprvé veřejně. 
 
Vedoucí představitelé byznysu a další klíčoví hráči se 
během konference měli zabývat přínosy a také výzvami, 
které CETA nabízí. Jednání mezi EU a Kanadou byla 
ukončena v září 2014 a ratifikační proces začne po právní 
kontrole a překladu smlouvy do všech jazyků EU. Program 
konference byl v příloze. Akce byla organizována Asociací 
pro mezinárodní otázky (AMO), Velvyslanectvím Kanady v 
České republice, Ministerstvem průmyslu a obchodu České 
republiky a Zastoupením Evropské komise v České 
republice. Konference proběhla v anglickém jazyce s 
tlumočením do češtiny. 
   

     
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v březnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti a prezentovaly tyto akce:  
 
TON, JECH – CZ, LUGI, MORAVIA COMFORT, HANÁK 
NÁBYTEK, JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU, Výstava: MEZI 
TRADICÍ A INOVACÍ: ČESKÝ NÁBYTEK 2005-2015, BVV - 
MOBITEX, WIESNER-HAGER BOHEMIA, ABF, a.s. soutěž 
SUSO - SKILLS SLOVAKIA a SUSO. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


