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/8/ ZÁŘÍ 2017 
 

INVESTICE ROKU – POSLEDNÍ MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT A ZVIDITELNIT FIRMU! 

 
Výrobci nábytku stále mají možnost se přihlásit 
k ocenění INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ 
NÁBYTKU.   
 
Má to smysl? „Když už jste těch několik milionů nebo 
stovek tisíc vydali, tak má cenu o nich ostatním 
povědět“… Sdělte důvody, proč jste investovali. Zda se 
zlepší kvalita, produktivita atd… Říká tajemník asociace 
Tomáš Lukeš. „My se postaráme, aby se informace 
dostaly do tisku“. Je důležité, aby veřejnost věděla, že se 
u nás neinvestují pouze výrobci automobilů, pneumatik a 
komponentů pro elektrotechnický průmysl!  
 
Je zřejmé, že bez neustálého rozvoje a vylepšování 
technologického parku se firma nemůže obejít. A investice 
se samozřejmě nejenom musí vrátit, ale i přinést zisk na 
investice v budoucnu. Proto neváhejte a do konce září 
nám dejte vědět, zda jste letos nebo koncem loňského 
roku investovali. Samozřejmě vám všem přejeme co 
nejrychlejší návrat vynaložených prostředků! 
 

   
 
Partneři ocenění jsou dodavatelé technologií Epimex a Surplex. 

 

 
 
 
 

 
 

Generální partner ocenění: 
 

 
 

Ocenění probíhá pod záštitou  
Hospodářské komory ČR 

 

 7.8. JSME ODPOVĚDĚLI NA DOTAZY MPO OHLEDNĚ CERTIFIKACE FSC   

 
Pokud nebude v ČR certifikováno dostatečné množství 
lesních ploch na FSC, je ohroženo na 2000 pracovních 
míst přímo a dalších 2000 pracovních míst v 
dodavatelských firmách nepřímo. 
 
 
Je pravděpodobné, že od roku 2019 začne být ve 
středoevropském regionu FSC surovina nedostatkovou. 
Polské zdroje nemusí stačit. V Německu, Rakousku, 
Slovensku je FSC suroviny nedostatek. Stejně tak není 
dostatek v Itálii. Zde je řada dodavatelů IKEA. A je potenciál 
část výroby z Itálie převzít, pokud se do Itálie nedostane FSC 
surovina z jiných zemí (po moři).  
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V současné době je ve výrobním řetězci pro IKEA obrat okolo 
3 mld. Kč ročně. Samozřejmě je potenciál pro růst. Na druhou 
stranu se jedná o množství, které je IKEA pravděpodobně 
schopna nakoupit v jiných zemích. Zástupci IKEA se jasně 
vyjádřili, že nebudou nakupovat výrobky bez certifikace FSC, a 
že je jim líto, pokud někteří jejich dodavatelé jsou v regionech, 
kde není FSC surovina dostupná. Bez FSC certifikace 
nebudou nakupovat. 
 

10.8. PRO ČASOPIS KOMORA 

 
AČN aktivně řeší nedostatek dřeva s certifikací FSC v 
České republice. Společnost IKEA, pro kterou čeští 
výrobci nábytku vytváří roční obrat přesahující 3 mld. Kč 
ročně, si stanovila podmínku, že od roku 2019 bude 
nakupovat veškeré výrobky na bázi dřeva výlučně s 
certifikací FSC. Odůvodňuje to maximální ohleduplností 
k životnímu prostředí.  
 
Certifikaci lesů a dřeva IKEA vyhodnotila jako nejvstřícnější. 
Bohužel certifikace lesů na FSC v ČR téměř není.  Pro AČN 
je toto složitý úkol, přesvědčit vlastníky lesů k certifikaci v 
relativně krátké době. AČN přináší tuto problematiku i do 
poslanecké sněmovny. Při Hospodářském výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR připravila seminář s 
názvem „Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský 
průmysl“.  

 
 

 

 
 

INTERIERY 2017 VE VOLYNI! 

 
Seminář Interiéry 2017 se koná 9. listopadu na VOŠ a SPŠ 
Volyně. Letošní hlavní téma zní: "Myslete jinak". Čeká vás 
více než 20 přednášek z oboru interiérů.  
 
Z přednášek můžeme jmenovat například: Design za všechny 
peníze od pana Ing. Milana Vrbíka, který bude hovořit o 
cenotvorbě a design managementu. Ocenění RED DOT a jeho 
vliv na business, od Lenky Novotné ze společnosti Plastia, která 
se s námi podělí o zákulisní informace. Vizualizace to 
nezachrání, od Ing. Jana Opitze, jež bude hovořit o kvalitě 
návrhu nikoli kvalitě renderu. Nebo přednáška Motivace bez 
motivace od Mariana Jelínka.  
 

     
 

 

8.8. SCHŮZKA S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM LČR A TISKOVÁ KONFERENCE PEFC 

 
Několik výrobních společností, které jsou členy AČN 
dodává do řetězce IKEA. Nyní stojí před problémem, 
kde nakupovat dřevo a dřevěné desky s certifikací FSC. 
Nabízí se odpověď, že je potřeba, aby dal část svých 
lesů certifikovat největší majitel lesních ploch u nás, 
Lesy ČR.  
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Prezident a tajemník AČN se proto v této záležitosti sešli 
s generálním ředitelem LČR, ing. Szórádem. Z debaty 
vyplynulo, že pan generální ředitel problém chápe. Stojí 
však o to, aby IKEA uznávala i konkurenční certifikát PEFC. 
Informoval o tom, že PEFC připravuje jisté kroky k uznávání 
obou certifikátů stejným přístupem. Nicméně pověřil 
pracovníky LČR, aby vytipovali vhodné lokality pro 
certifikaci FSC. 
 
Tajemník navštívil 10.8. tiskovou konferenci PEFC 
s podtitulem „Vyděračská kampaň o certifikaci dřeva 
poškozuje české lesnictví…“. Bohužel zde nepadla žádná 
zmínka o přípravě jakékoliv akce, která by vedla k tomu, že 
by oba certifikáty PEFC i FSC byly povinně vzájemně 
uznatelné. AČN pro tuto chvíli s tímto scénářem nepočítá. 
 

 
 

Foto z tiskové konference PEFC 

VÝZVA MZe K VYBAVENÍ SALONKU 

 
AČN zaslala svým členům informaci o zveřejnění výzvy k podání nabídek.  
 
Dne 14.8.2017 zveřejnilo Ministerstvo zemědělství na elektronickém tržišti Gemin 
otevřenou výzvu k podání nabídek na realizaci interiéru salónku ministra zemědělství. Jde 
o kombinaci kovu, skla a dřeva v prestižním prostředí ústředního orgánu státní správy. 
Projektová dokumentace byla přílohou. 
 

     
 
 

ABF A FOR INTERIOR GENERÁLNÍM PARTNEREM NÁBYTKU ROKU 2018 

 
AČN podepsala smlouvu o spolupráci při organizaci 
veletrhů FOR INTERIOR v příštím roce. Zároveň došlo 
k dohodě o prezentaci značky kvality ČESKÁ KVALITA 
NÁBYTEK v rámci těchto veletrhů.  
  
ABF jako organizátor veletrhu FOR INTERIOR se podpisem 
smlouvy zavázal ke generálnímu partnerství prestižního 
ocenění NÁBYTEK ROKU 2018.  
 
Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 
2018 je do 15.01.2018. (K tomuto datu musí být vyrobený 
nábytek k dispozici). Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK 
ROKU 2018 bude vyhlášen 5. října 2017 na samostatné tiskové 
konferenci Asociace českých nábytkářů. Přihlášeny mohou být 
produkty, které vznikly v období předešlých tří let před 
vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2018. Výsledky ocenění 
budou vyhlášeny při prvním dni konání jarního veletrhu FOR 
INTERIOR 2018. Dne 22. března 2018 na samostatné tiskové 
konferenci Asociace českých nábytkářů. Výsledky budou 
uvedeny na webových stránkách ocenění www.nabytek-roku.cz  
s prolinkem na oficiální stránky Asociace českých nábytkářů. 
Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých 
nábytkářů. 
 

 
 

 
 

 
 

GENERÁLNÍ PARTNER 
OCENĚNÍ NÁBYTEK 

ROKU 2018 
 

    

http://www.nabytek-roku.cz/
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VÝSTAVA LINEAPELLE - MILÁN 

 
MILÁN - výstava italského kožedělného a koželužského průmyslu - LINEAPELLE.  
 
CESTOVNÍ KANCELÁŘ   Alka Tour, Masarykova 31, 602 00  Brno, tel.  602 535 189 
alkatour@volny.cz www.alkatour.cz www.autopujcovnabrno.cz organizuje zájezd na 
výstavu italského kožedělného a koželužského průmyslu, LINEAPELLE lineapelle@unic.it 
v termínu 2017: 3.10.-6.10.(Út-Pá) za cenu 5.400 Kč. 
 

     
 
 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v srpnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
V e-letteru naleznete: 
HANÁK NÁBYTEK OTEVŘEL NOVOU PRODEJNU V 
MOSKVĚ! 
AČN MÁ NOVÉHO ČLENA – BJS CZECH 
LD SEATING ZVYŠUJE JIŽ NYNÍ VYSOKOU KVALITU A 
PRODLUŽUJE ZÁRUKU! 
JECH CZ OTEVŘEL NOVOU PRODEJNU V OC ŠESTKA 
PROFIL NÁBYTEK VYBAVUJE NÁJEMNÍ KOMPLEX LUKA 
LIVING V PRAZE 
ARBYD CZ VYBAVIL NÁBYTKEM KANCELÁŘE 
SPOLEČNOSTI EPT CONNECTOR 
HANÁK VYSTAVUJE NA FOR ARCHu 
AČN PŘIPRAVUJE TISKOVOU KONFERENCI V PRVNÍ DEN 
FOR INTERIOR 
 
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“ 
naleznete na  www.nabytek-jistota.cz . 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


