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/10/ LISTOPAD 2016 
 

ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK PREZENTOVÁNA NA FOR INTERIOR 

 
AČN na veletrhu FOR INTERIOR podporovala 
značku Česká kvalita – Nábytek. Značka byla 
podpořena na tiskové konferenci AČN, kterou 
AČN realizovala ihned po zahájení veletrhu. 
 
Na podporu značky Česká kvalita – Nábytek v rámci 
největšího podzimního veletrhu nábytku, sloužily 3 
roll-upy. Dále byl na veletrhu, po celou dobu konání 
stojan s informačními materiály o značce. Materiály 
byly ve stojanu průběžně doplňovány. Informační roll-
upy ke značce Česká kvalita – Nábytek byly vyrobeny 
pro FOR INTERIOR. Využívat je ovšem budeme 
k propagaci značky i v příštích letech, při různých 
akcích. Česká kvalita – Nábytek je pro zákazníka 
účinný nástroj, jak poznat kvalitní nábytek a kvalitní 
výrobní firmu. Značka kvality, je vydávána na základě 
žádosti a posouzení nezávislou třetí stranou. 
 
Jak již bylo na tiskové konferenci řečeno, očekáváme, 
že produkce nábytku v letošním roce překročí 44 
miliard Kč. To je velmi dobrý výsledek za něž 
vděčíme především exportu, protože na tuzemském 
trhu, pokud porovnáme úroveň spotřeby, čeští výrobci 
dlouhodobě ztrácí svou pozici. Značka Česká kvalita 
Nábytek má potenciál propad zpomalit, případně 
zvrátit. Předpokládáme, že import dosáhne hodnoty 
16,9 mld. Kč, a export 25,78 mld. Kč.  

 
 

 
Foto z tiskové konference 

 
 

 
Foto z výstavní haly 

 
 
 

 

 

 NÁBYTEK ROKU 2017 – PŘIHLÁŠKY JSOU PŘIJÍMÁNY!   

 
Od 29.9.2016 přijímá Asociace českých nábytkářů 
přihlášky k ocenění NÁBYTEK ROKU 2017. Přihlášku 
i propozice ocenění si lze stáhnout na 
http://www.czechfurniture.com/123-nabytek-roku-
2017.html . 
 
Ocenění NÁBYTEK ROKU 2017 organizuje Asociace 
českých nábytkářů. Je to cena za nejvýznamnější 
designovou tvorbu v oblasti výroby nábytku v České 
republice. Nepromarněte možnost se zviditelnit! AČN 
přijímá přihlášky k ocenění do 15.1.2017.  
 
Partnerem ocenění NÁBYTEK ROKU 2017 je 
společnost Démos trade a.s. www.demos.cz  
 

 
 

       

http://www.czechfurniture.com/123-nabytek-roku-2017.html
http://www.czechfurniture.com/123-nabytek-roku-2017.html
http://www.demos.cz/
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PROJEKT ROVNÉ ŠANCE SE PŘIPRAVUJE K PODÁNÍ 

 
AČN bude podávat žádost o projekt. Na základě oslovení svých 
členů vidíme, že v členské základně je dostatek firem, aby bylo 
možné projekt podat. Management těchto firem věří, že 
certifikát prokazující, že firma nediskriminuje muže, ženy nebo 
menšiny, jim v podnikání pomůže. Na získání certifikátu je 
vypsán dotační program se 100% dotací. 
 
Víte, že nábytek z 85% vybírají ženy a rozhodují o jeho nákupu? 
Kupodivu se toto z velké části týká i nábytku pro komerční využití, 
jako je nábytek do kanceláří, restaurací, hotelů, atd. Máte zájem 
zvýšit svou konkurenční výhodu a jistým způsobem se podbídnout 
této významné zákaznické skupině? Máte zájem mít certifikát 
společnosti s férovým přístupem k oběma pohlavím? Mít důkaz, že 
ženy ani muži nejsou na pracovišti ve vaší firmě diskriminováni?  
  
Realizace genderového auditu vede mimo jiné k navržení 
konkrétních změn směřujících k prosazování genderové rovnosti v 
praxi. Samotná realizace genderového auditu vede k implementaci 
navržených změn. Zavedení doporučení plynoucích z genderového 
auditu směřuje nejčastěji do oblastí jako: Zlepšení spokojenosti a 
loajality zaměstnaných osob; Zvýšení výkonnosti a efektivity práce 
zaměstnaných osob; Pozitivní atmosféře v pracovním týmu; 
Zlepšení motivace zaměstnaných osob; Pozitivnímu vlivu na snížení 
fluktuace zaměstnanců/kyň; Snižování nákladů na nábor nových 
pracovníků/ic; Ztotožnění zaměstnance/kyně s vykonávanou prací; 
Lepší pozici v oblasti získávání zaměstnanců/kyň; Zvýšení zisků 
organizace v dlouhodobém horizontu; Dobré pověsti organizace.   
 

                     

 

3.10. PODALA AČN ŽÁDOST O VZDĚLÁVACÍ PROJEKT 

 
AČN po dlouhodobém průzkumu potřeb mezi členy AČN 
podala žádost o projekt na vzdělávání zaměstnanců 
sdružených firem.  
 
Projekt se 100% dotací byl podán v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost. Konkrétně z výzvy č.60, Vzdělávání - společná 
cesta k rozvoji! Musíme konstatovat, že při elektronickém 
podávání se vyskytly chyby a naše žádost není podaná mezi 
prvními. Naši šanci na získání dotace to snižuje, ale nevylučuje. 
Navíc ministerstvo údajně jedná o navýšení alokované částky. 
 

 
 

 

SCHŮZKA NA ČMKOS 

 
Pokud je AČN vyzvána odborovou organizací k jednání o 
kolektivní smlouvě, je ze zákona povinna jednat. Ve stavu 
jednání se AČN nachází již několik měsíců. 
 
Tajemník a prezident AČN se 10.10. zúčastnili jednání na ČMKOS. 
Vzhledem k odmítavému postoji členů AČN, (kteří mají odbory), 
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k návrhům Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, 
lesního a vodního hospodářství v ČR, se nepodařilo nalézt kompromis 
pro uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. 
  

10.10. SCHŮZKA NA ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI: 

 
Tajemník a prezident AČN se sešli s novou projektovou 
ředitelkou soutěže MANAŽER ROKU, ing. Veronikou 
Pávišovou:  
 
Ing. Pávišová ve funkci nahradila dlouholetého ředitele 
kanceláře Dr. Lukoviče. Na jednání se probíraly vize 
pokračování soutěže v dalších letech. 
 
Soutěž o MANAŽERA ROKU byla založena v roce 1993 a jejím 
cílem je oceňovat významné reprezentanty managementu v 
České republice. 

     

 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v říjnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
LD SEATING VYSTAVUJE NA ORGATECu! 
RIM CZ SLAVÍ VÝROČÍ - 25 LET NA TRHU! 
ÚSPĚŠNÝ FOR INTERIOR 
LEAF Z TONu ZÍSKAL OCENĚNÍ GERMAN DESIGN AWARD 
WINNER! 
CANDY – A NEB NOVÝ „BONBÓNEK“ OD JELÍNKA! 
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA NA DESIGNBLOKU 
POLSTRIN NA DESIGNBLOKU PŘEDSTAVUJE NOVINKU 
CHAISE LONGUE 
MAKRA DIDAKTIKA ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - 
NÁBYTEK 
EXIT 112, PORTO - ROZKLÁDACÍ SEDAČKA 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


