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/7/ ČERVENEC 2016 
 

AČN PŘIPRAVUJE PRO SVÉ ČLENY PROJEKT ŠKOLENÍ 

 
AČN se připravuje na předpokládanou výzvu č.60. 
„Čerpáme ze zkušeností z let 2009 – 2012, kdy AČN 
realizovala úspěšný projekt školení pro své členy. Tato 
výzva by měla být zaměřená na asociace, profesní svazy a 
neziskové organizace“. Členové AČN by tímto projektem 
mohli získat stotisícové i větší podpory na školení svých 
zaměstnanců. Dotační rámec projektu je 6 – 30 milionů Kč. 
 
AČN ukončila neveřejné výběrové řízení na dodavatele 
projektu školení zaměstnanců a podepsala smlouvu o 
vypracování projektu. Nyní je na členech AČN, aby si zvolili, 
co by chtěli v příštích letech u svých zaměstnanců školit. Je to 
i výzva pro nečleny, pokud by chtěli v příštích letech získat 
zcela bezplatné školení, pravděpodobně včetně úhrady 
nákladů mzdy školených zaměstnanců, mají příležitost podat 
přihlášku do AČN. 

 
 

 

 

 TISKOVÁ KONFERENCE AČN PROBĚHNE PŘI FOR INTERIOR   

 
Je již tradicí, že start ocenění NÁBYTEK ROKU 
probíhá při veletrhu FOR INTERIOR. Stejně tomu 
bude i v letošním roce.  
 
Představenstvo AČN schválilo statut ocenění NÁBYTEK 
ROKU 2017. Zatím se jedná o interní dokument, jelikož 
je stále prostor na změny v navrženém statutu.  
 

 
 
 
 
       

ZASLÁN ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA  

 
Členům AČN byl zaslán zápis ze zasedání 
představenstva. Jednalo se o první zasedání 
představenstva zvoleného valnou hromadou. 
  
Představenstvo schválilo podporu projektu ing. Ivy 
Bastlové, Press-kit. (Členové AČN již byli informováni). 
Projednalo přípravu tištěného magazínu AČN. 
Prodiskutovalo přípravu projektu školení zaměstnanců na 
výzvu pro svazy, asociace a podobná seskupení, která je 
v plánu, na 9/2016. Projekt „Gendrové vyrovnání“. K 
projektu podpory nábytkářského průmyslu zatím nejsou 
další informace.  
 
Proběhla diskuse o vlivu elektronických médií a fenoménu 
videí na „you tube“ pro komerční využití. Vnímání 
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generace Y a generace Z přinese snižování významu 
čteného textu a zvyšování významu videí a grafických 
manuálů. Představenstvo podpořilo záměr umisťovat „you 
tube“ odkazy (videa realizací a nábytku členů AČN) na 
www.nabytek-jistota.cz .  
 
Doc. Brunecký na vlastní žádost ukončil členství v 
technické normalizační komisi / UNMZ, představenstvo 
schválilo nástupce. Tajemník za UEA v rámci programu 
Sociální Dialog informoval Evropskou komisi v Bruselu o 
strategii IKEA, kdy bude dřevní surovina s certifikací 
PEFC diskriminována proti surovině s certifikací FSC. 
Dále informoval o diskusi v rámci Sociálního Dialogu na 
téma problému uprchlíků a možností jejich uplatnění v 
nábytkářském průmyslu. Představenstvo přijalo informaci 
o statusu tržní ekonomiky pro Čínu. Je otázka, zda to 
může mít vliv na nábytkářský průmysl? Další informace 
budou k dispozici pravděpodobně v srpnu. Byl 
odsouhlasen návrh statutu NÁBYTEK ROKU 2017. Výzva 
odborového svazu Dřevo, lesy, voda ke kolektivnímu 
jednání je ze strany AČN, na základě vyjádření členů 
s odborovou organizací, odmítána. 
 

30.6. ČLENŮM ZASLÁNA INFORMACE O PROJEKTU PRESS KIT 

 
Jak dostat fotografii do magazínu bez klasické inzerce? 
Iva Bastlová spouští projekt „Press Kit“.  
 
Jednou z nejcennějších věcí, které pomohou ke zviditelnění 
firmy a produktu, je fotografie. Novinář ji nezbytně 
potřebuje. Navíc kvalitních fotografií není nikdy dost. Jak 
ovšem fotografie dostat do správných rukou? K tomu slouží 
nový projekt www.press-kit.cz , který nabízí možnost 
předání firemních fotografií z oblasti interiérů do médií. 
Fotografie v databance jsou pečlivě vybrané, seřezané a 
popsané, a novináři o nich budou pravidelně informováni. 
Je vhodné zmínit, že obdobné platformy fungují v zahraničí 
již několik let! 
 
Pokud nemáte kvalitní obrazový materiál, Iva Bastlová je 
připravena i v tomto pomoci. Ing. Iva Bastlová DiS., má 9 let 
zkušeností práce v médiích www.press-kit.cz . 
 
Protože AČN se stala parterem tohoto projektu, mají její 
členové zvýhodněné podmínky.  
 

 

 
 

14.6. ZASLÁNA INFORMACE O TRHU S NÁBYTKEM  

 
Členům AČN byly zaslány tři seznamy top hráčů na trhu s nábytkem. První seznam 
byl za celý svět, druhý Evropa a třetí se týkal pouze Německa. Jednalo se o výběr 
informací z přílohy zahraničního odborného časopisu. Zajímavé je i sledování růstu 
vlivu internetových prodejců na trhu s nábytkem…  

 
 
 
 

http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.press-kit.cz/
http://www.press-kit.cz/
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14.6. ODPOVĚĎ MPO NA CLA 

 
AČN byla oslovena ve věci cel.  
 
AČN žádá v rámci vyjednávání dohod o volném obchodu mezi EU a Filipínami, resp. 
Indonésií o odstranění cla na dovoz nábytku na Filipíny a do Indonésie. Konkrétně zrušit 
cla na 9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka a 9402 Nábytek lékařský 
chirurg ap pro holičství aj. 
 

 
 

ZASLÁNY POPTÁVKY Z CZECHTRADE 

 
2.6. Německo - výrobce dětských dřevěných 
kolébek/lehátek.  
 
Poptávka po českém výrobci speciálních dřevěných 
ergonomických kolébek/lehátek pro miminka dle konkrétního 
zadání firmy Babywelle bez konkrétní specifikace objemu 
zakázky. 
 
30.6. Itálie - Nábytek, osvětlení, dekorace, koberce (pro US 
trh). 
 
Firma má zájem o spolupráci s firmami, které vyrábějí 
následující položky: nábytek, osvětlení, dekorační doplňky, 
koberce, předložky. Přednost budou mít společnosti, které již 
vyváží na trh USA, ale budou vítány všechny společnosti, které 
jsou připraveny na export svých produktů v souladu s (US) 
právními předpisy a požadavky. 
  

     
 
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v červnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
ALBION – NOVINKA OD AKSAMITE! 
AHORN PŘICHÁZÍ S NOVINKOU – ROZKLÁDACÍ POSTEL 
DUOVITA 
PROFIL NÁBYTEK ZÍSKAL ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - 
NÁBYTEK 
VESPERA – VERNISÁŽ A VÝSTAVA ANNY KARAN 
DVEŘE HANÁK V BERKELEY HOTELU 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


