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/11/ PROSINEC 2015 
 

DO 15.1.2016 JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT K OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2016   

 
Od 1.10. sekretariát AČN přijímá přihlášky k ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2016. Ty je možné dle propozic zasílat 
na adresu Asociace českých nábytkářů a e-mailovou 
adresu design@czechfurniture.com nejpozději do 
15.1.2016.  
 
Členové AČN mohou svůj nábytek přihlašovat bezplatně, 
nečlenové mají přihlášení zpoplatněno částkou 750,- Kč + 
DPH za přihlášený kus. NÁBYTEK ROKU je prestižní cena 
za nejvýznamnější designovou tvorbu v oblasti výroby 
nábytku v České republice. Ocenění NÁBYTEK ROKU 
organizuje Asociace českých nábytkářů, jako nástroj podpory 
českých výrobců nábytku. NÁBYTEK ROKU 2016 je sedmým 
ročníkem.  

 

 
 

 

 

 11.11. SCHŮZKA SE SDRUŽENÍM SKOUKROMÝCH ŠKOL ČECH A MORAVY   

 
9. července vydalo MZ vyhlášku MZ č. 180/2015, kterou se zakazuje vystavovat žáky 
do 18 let expozici prachu z „tvrdých dřev“. Tvrdými dřevy jsou podle NV č. 361/2007 
Sb. všechny listnaté dřeviny, které se používají v nábytkářské výrobě i ve stavebním 
truhlářství. V dílně nesmí být ani zrnko prachu…  
 
Zdraví žáků je prioritní. Nicméně, existujícími a dostupnými technickými zařízeními i 
ochrannými prostředky se dají negativní vlivy téměř stoprocentně eliminovat. AČN se ve 
věci angažuje a podporuje řešení, aby se praktické výuky žáků, brigády mladistvých a 
podobně dostaly do vyhovujícího právního stavu. Tak, aby výuka i práce mladistvých 
mohly bez problému probíhat a pokračovat.  
 
 

 

UZÁVĚRKA FOR FURNITURE!  

 
2.11. zaslána zpráva, že 15. 11. 2015 byla 1. uzávěrka 
přihlášek mezinárodního veletrhu nábytku a bytového 
designu FOR FURNITURE za zvýhodněnou cenu. 
  
FOR FURNITURE je největší veletrh nábytku v ČR. 
Nedílnou součástí FOR FURNITURE 2016 bude opět sekce 
kancelářského nábytku FOR OFFICE. Souběžné akce 
DESIGN SHAKER, FOR HABITAT, FOR GARDEN a 
BYDLENÍ tematicky doplňují komplexnost projektu. 
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18.11. PREZIDENT AČN VYSTOUPIL NA KONFERENCI V CHATEAU HERÁLEC 

 
Prezident AČN, Ing. Martin Čudka vystoupil na akci 
České Manažerské Asociace, Regionálního klubu Brno v 
Hotelu Chateau Herálec. Akce s názvem „Kam kráčí 
management?“ měla konkrétní téma: „Strategie řízení 
firmy v době rychlých změn“.   
 
Za účasti publika proběhla moderátorem řízená diskuse. 
Akce byla navíc on-line kamerami přenášena do sítě s 
možností zasílat dotazy panelistům. 
 

 
 

 

 
                        

5.11. ZASEDÁNÍ KLDS 

 
Hlavními body jednání byly jednak současná situace v 
jednotlivých svazech a informace z jednání uvnitř 
svazů. Dále témata jednání LČR, s. p., a KLDS ČR. 
 
Tajemník AČN komentoval zaslané materiály k jednání, 
týkající se vyhlášky č. 180/2015 Sb., ze dne 09.07.2015, 
vydané ministrem zdravotnictví. Přítomní se po krátké 
diskuzi shodli, že KLDS ČR podpoří všechny kroky AČN, 
vedoucí k vyjasnění a nastavení pravidel při práci 
mladistvých se dřevem (tedy učňů a brigádníků) v 
souvisejících odvětvích. 
 

 
 

 

2.11. ZASLANÁ POZVÁNKA NA SEMINÁŘ  

 
Členům AČN zaslaná pozvánka na mimořádný celodenní 
seminář o moderních firemních a manažerských 
strategiích a metodách umožňujících převádět nové 
nápady v tržní úspěch. Seminář pořádalo Technologické 
centrum AV ČR dne 19. listopadu 2015 v rámci Týdne 
podnikání - Global Entrepreneurship Week (GEW).  
 
Seminář byl veden prof. Dr. Zdeňkem Součkem, DrSc., který 
je považován za guru v oblasti strategického řízení. Profesor 
Souček se podílel na tvorbě mnoha úspěšných podnikových 
strategií v tuzemsku i v zahraničí. Je prezidentem Klubu 
Stratég, profesorem na Moravské vysoké škole v Olomouci, 
hostujícím profesorem na Prague International Business 
School a letošním laureátem Síně slávy prestižní soutěže 
Manažer roku. 
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21.11. ODESLANÁ POZVÁNKA 

 
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Asociací 
inovačního podnikání ČR realizovaly seminář „Design 
výrobků a služeb pro konkurenceschopnost českých 
firem“, který se uskutečnil v rámci programu Týdne 
výzkumu, vývoje a inovací v ČR INOVACE 2015.  
 
Přednášky devíti domácích odborníků přiblížily aktuální 
otázky tvorby, aplikace a ochrany průmyslového 
výrobkového designu a různé formy jeho využití v 
moderních firemních a marketingových strategiích. Část 
příspěvků byla věnována rovněž tzv. designu služeb – 
novému perspektivnímu oboru, který bude podstatnou 
měrou ovlivňovat podnikání v dohledné budoucnosti. 
 

 

 

 

POPTÁVKY Z CZECHTRADE NA WWW.CZECHFURNITURE.COM  

 
30.11. Belgie - Dodavatel nábytku na míru do restaurací a 
barů.  
Firma hledá dodavatele nábytku pro restaurace a bary. Dodavatel 
musí být schopen opracovat různý deskový materiál (melamine, 
multiplex) na CNC stroji. Dodat nábytek na míru. 
30.11. Nizozemsko - Nábytek na zakázku. 
Nizozemská designérská společnost, která navrhuje dětský 
nábytek, působí v Nizozemsku a Německu. V současnosti hledá 
výrobce nábytku v ČR, který disponuje technickým zázemím a 
komplexním 5-osým CNC dřevoobráběcím strojem - pro řezání, 
vrtání a broušení dřeva. 
14.11. Rakousko - Realizace interiéru obchodu s nábytkem. 
Nově založený vídeňský velkoobchod s nábytkem hledá firmu pro 
realizaci interiéru obchodního domu/obchodu s nábytkem ve 
Vídni. 
2.11. CzechTrade Design Petrohrad.  
Zaslaná informace o nabídce účasti na společném stánku 
agentury CzechTrade na Mezinárodní výstavě interiérů Design & 
Decor, která se koná 14. – 16. září 2016 v Petrohradě. 
 

 
 

 
 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v listopadovém e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“ představily tyto společnosti:  
 
AHORN SE VYDÁVÁ NOVÝM SMĚREM, TON NA PODZIM 
SKLIDIL ČTYŘI OCENĚNÍ, JELÍNEK USPĚL NA 
DESIGNBLOKU, JAKÝ BYL FOR INTERIOR 2015?, SYKORA, 
spol. s r.o. JE NOVÝM ČLENEM AČN, SPOLEČNOST 
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. VSTOUPILA DO AČN, VÝROBCE 
NÁBYTKU MIROSLAV MIKULÍK, NÁBYTEK MIKULÍK JE 
ČLENEM AČN, MIAS OC VYBAVILA VÝZKUMNÉ A VÝUKOVÉ 
CENTRUM, LUGI V PRACHATICKÉ GALERII NEUMANNKA. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


