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/9/ ŘÍJEN 2017 
 

AČN ZJIŠŤUJE DOPADY ZPŘÍSNĚNÍ LIMITŮ DŘEVNÍHO PRACHU NA PRACOVIŠTI! 

 
Výrobci nábytku, kteří jsou členy AČN byli osloveni 
s informací a zároveň dotazem: Evropská odborová 
organizace sdružující zaměstnance ve výrobě nábytku 
prosazuje, aby se zpřísnila evropská norma na dřevní 
prach v ovzduší na pracovišti. EFBWW by měla 
prosazovat 3mg/m3. Nyní je evropská norma 5mg/m3.   
 
Dotaz vůči našim členům zněl: Bude to prosím znamenat 
problém pro vaši výrobu? 
 
Druhá evropská nábytkářská federace (EFIC), jíž není 
AČN členem chce, aby se celoevropsky sjednotilo měření 
prašnosti na pracovišti. Nyní jsou dva systémy. Co si 
myslíte o tomto? Tak zněla následující otázka. 
 
Uvítáme i názor od výrobců nábytku, kteří nejsou členy 
AČN. I tento názor můžeme samozřejmě zohlednit. Již 
26.10. bude tajemník AČN tuto problematiku řešit na 
Evropské komisi v Bruselu… 

 

 
 

 

 

 NA 2.11. PŘIPRAVUJE AČN SEMINÁŘ K POTŘEBĚ CERTIFIKACE FSC V ČR   

 
Asociace českých nábytkářů si Vás dovoluje pozvat 
na diskusní seminář „Řešení nedostatku dřeva FSC 
pro český nábytkářský průmysl“, který se koná v 
rámci odborného doprovodného programu 
mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a 
nábytkářský veletrh WOODTEC, 2. listopadu 2017 od 
10:00 hodin v pavilonu A2 v prostorách WOODTEC 
arény. 
 
Na semináři zazní přednášky, certifikace FSC z pohledu 
ČR a světa, Ing. Tomáš Duda, ředitel české pobočky FSC 
ČR. Potřeba FSC pro nábytkářský průmysl v ČR, Ing. 
Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů. 
Zkušenosti s hospodařením splňujícím standardy 
certifikace FSC v ČR, Mendelova univerzita v Brně, Školní 
lesní podnik Masarykův les Křtiny, Ing. Pavel Čacký, 
zástupce ředitele pro hospodářskou činnost. Dýhy Večeřa 
a spol. s.r.o., Ing. Radek Večeřa, spolumajitel, jednatel. 
Dřevozpracující družstvo Lukavec, Ing. Pavel Kříž, 
předseda představenstva. BJS Czech s.r.o., Ing. Tomáš 
Beneš, Business Development Manager. Danzer 
Bohemia-Dýhárna s.r.o., Ing. Radim Vráblík, generální 
ředitel. Jitona a.s., RNDr. Vojtěch Hejduk, manažer 
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strategického nákupu. Prostor bude samozřejmě i pro 
diskusi… 
 

27.9. PROBĚHLA SCHŮZKA S MINISTREM MPO, HAVLÍČKEM 

 
Tajemník AČN se sešel s ministrem průmyslu, 
Havlíčkem. Schůzka byla plánována s předstihem 
několika týdnů.  
 
Schůzka měla dvě hlavní témata. Jednak nevyhovující 
podporu exportu pro výrobce nábytku a druhým tématem 
bylo zavedení certifikace FSC v Lesích České republiky. 
 
Co se týče podpory exportu, AČN by namísto podpory 
„Výstav s českou oficiální účastí“ nebo projektu „Incomingové 
mise“ uvítala dlouhodobý projekt podpory značek českých 
výrobců. Projekt, jehož pomocí by bylo možné dlouhodobě 
oslovovat zahraniční média a pomáhat českým výrobcům 
budovat značku a potřebné renomé. Bez těchto 
marketingových a zejména PR nástrojů se nelze úspěšně 
dopracovat k odpovídající vyšší ceně za nábytek vyrobený 
v České republice. Navíc se jedná o aktivitu, která musí 
předcházet samotnému vystavování na veletrhu v cizí zemi… 
 
Druhým neméně důležitým tématem byla diskuse o potřebě 
zavedení certifikace FSC v Lesích české republiky. Fakt, že 
na našem trhu není dostatek suroviny s certifikací FSC 
ohrožuje výrobu nábytku v ČR za více než 3 miliardy Kč 
ročně. To čítá na 4.000 pracovních míst  

  
 

 

 
 

 

 

 
 

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH SEMINÁŘE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ! 

 
Seminář organizovaný AČN na půdě poslanecké sněmovny 
našel podporu napříč politickými stranami. Semináře se 
zúčastnilo na 40 posluchačů. Diskutovat přijeli i například 
generální ředitel Lesů ČR nebo vojenských lesů. 
 
Prezentující na semináři upozornili na nedostatek české 
suroviny s certifikátem FSC. Ta je pro část zpracovatelského 
sektoru nezbytná. Problémem je nejen pro výrobu nábytku, ale i 
jiných výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva. Množství FSC 
suroviny, které je potřeba k naplnění dodavatelských závazku je 
asi 380 000 m3 (což odpovídá cca 400 000 ha lesů).  Díky tomu 
je pro efektivní řešení problému vhodné zapojit zejména větší 
státní vlastníky lesů. Jednou z možností je založení pilotních 
projektů lesního hospodaření dle českého standardu FSC na 
konkrétních vybraných lesních správách, závodů nebo divizích.  
 
V rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou v České 
republice soukromé zpracovatelské společnosti, které potřebují 
FSC materiál. Větší nabídka FSC dřeva by tak pomohla 
konkurenceschopnosti českého nábytkářského a 
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dřevozpracujícího průmyslu. Pokrytí tuzemskou nabídkou FSC 
suroviny by se zamezilo přemístění výrobních kapacit do 
okolních států.  
 
Účastníci Semináře uvítali návrh LČR a VLS, který zahrnoval 
identifikaci potenciálně vhodných lokalit (lesní správy, závody a 
divize) pro FSC certifikaci státních lesů. Cílem těchto jednání je 
dospět k řešení přinášející benefity vlastníkům lesů i 
zpracovatelům, se zřetelem na státní politiky a strategie, včetně 
těch, které se týkají adaptace českých lesů na změnu klimatu.  
 

11.9. TAJEMNÍK AČN SE SEŠEL S NÁMĚSTKEM NA MŠMT 

 
Pan náměstek informoval o připravované výzvě s alokací přes dvě mld. Kč. 
Tajemník ujistil, že nábytkářský průmysl je v ČR rozhodně schopen ve stanoveném 
termínu nábytek dodat.  
 
Cílem výzvy bude „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“. Cílem výzvy je 
modernizace a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, 
skupinové práce na projektech apod. Podpora bude směřovat do vybavení knihoven, 
studoven, učeben (např. jazykových a počítačových), přednáškových sálů a dalších 
prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Podporováno bude pořízení 
nábytku, přístrojů, AV a IC techniky, elektronických informačních zdrojů, pomůcek pro 
vzdělávací činnost apod. Žadatelé budou veřejné VŠ, státní VŠ i soukromé VŠ. 
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: cca 8.11.2017; výzva bude otevřena do cca 
26.1.2018. Maximální délka realizace projektů: 34 měsíců (max. do 31.10.2019). 
 

     
 
 
 
 

INVESTICE ROKU JE UZAVŘENA A PŘED VYHLÁŠENÍM 

 

 
 
Ocenění INVESTICE ROKU 2017 VE VÝROBĚ 
NÁBYTKU je již uzavřeno. Předání ocenění proběhne 
den před zahájením veletrhu WOODTEC, dne 30.10. na 
půdě Hospodářské komory ČR.   
 

   
 
Partneři ocenění jsou dodavatelé technologií Epimex a Surplex. 

 

 
 
 

 
 

Generální partner ocenění: 
 

 
 

Ocenění probíhá pod záštitou  
Hospodářské komory ČR 

 

TAJEMNÍK SE ZÚČASTNIL ZASEDÁNÍ MALÉ TRIPARTITY 

 
Tzv. Malá tripartita je zasedání na Ministerstvu zemědělství, 
kde se schází zástupci dřevozpracujících a lesnických 
společenství, zástupci zaměstnavatelů, odboráři a státní 
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úředníci.  
  
Na poslední zasedání byla přizvána i AČN. Jedním z bodů 
řešení byla problematika FSC. Na toto téma proběhla poměrně 
vzrušená debata, kdy generální ředitel LČR zmiňoval náročnost 
této certifikace. 
 
Druhým významným bodem bylo školství. AČN prezentovala 
svůj pohled, že je potřeba nalézt systém, jak žáka nebo učně, 
kterého si firma vychová a investuje do něj prostředky zavázat 
k tomu, aby nějaký čas strávil v této firmě, aby se vynaložené 
prostředky vrátily. Tento model není pravděpodobně v souladu 
s postojem Ministerstva průmyslu. Představenstvo AČN bude 
na příštím zasedání o tomto problému jednat. 
 

    

22.9. PŘEDÁVÁNÍ SUSO + PEDAGOG ROKU 

 
Jako každý rok se při veletrhu FOR ARCH konala 
přehlídka a soutěž řemesel SUSO. AČN tuto možnost 
využívá k ocenění pedagoga, který vedl tým 
truhlářských učňů za jeho zásluhy. Předá mu ocenění 
PEDAGOG ROKU, jako výraz poděkování za jeho práci. 
Vždyť dovést tým učňů k vítěznému konci je zásluha 
nejenom samotných soutěžících. Je to z velké části 
zásluha jejich vedení.  
 
Letos máme staronového pedagoga, je jím pan Ondřej 
Cyprian ze Středního odborného učiliště Hluboš. 
Gratulujeme! 

 
Foto: Dřevařský magazín 

 

     

 
 

 
 

6. – 7.9. SE ZÁSTUPCI AČN ZÚČASTNILI KONFERENCE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

 
Mariánské Lázně +70 byla oslava 70 let spolupráce 
EHK OSN a FAO v oblasti lesnictví. Setkání se mimo 
jiné věnovalo výzvám, kterým současné lesnictví 
čelí, zejména pak s akcentem na otázku certifikace 
lesů a výrobků ze dřeva.  
 
Mezinárodní konference „Mariánské Lázně +70 
organizovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s 
EHK OSN a státním podnikem Lesy České republiky. 
 

     
 

 

13.9. TAJEMNÍK AČN SE SEŠEL S ORGANIZÁTORY FOR INTERIOR 

 
V Termínu 5. – 8. 10. proběhnul veletrh FOR 
INTERIOR. Několik týdnů před začátkem tajemník AČN 
dolaďoval některé detaily spolupráce.   
 
Bylo diskutováno umístění roll upů s logem Česká kvalita 
– Nábytek na veletrhu. Dále detaily a technická podpora 
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doprovodného programu, který zajišťuje AČN, konkrétně 
tradiční tiskové konference. 
 

14.11. SEMINÁŘ K FSC VE KŘTINÁCH 

 
AČN bude prezentovat své požadavky na zavedení FSC.  
 
Seminář se zaměřuje v jedné rovině na představení současných 
problémů nejvíce zasažených oblastní České republiky, kde 
ovlivňuje klimatická změna současné lesnické hospodaření. Na 
základě dlouhodobých výstupů týmu Czechadapt  budou 
představeny nejvíce ohrožené oblasti. Aby lesní hospodáři 
uměli pružně a efektivně reagovat na postupně se měnící 
růstové podmínky zapříčiněné klimatickou změnou, chce FSC 
účastníkům semináře představit dlouholeté výsledky přírodě 
blízkého hospodaření, které využívají principu uvědomělého 
obhospodařování lesů, jenž jsou v myšlenkách na stejném 
principu jako FSC a které lze využít jako nástroj k vyšší 
odolnosti lesních porostů. Dále budou představeny poznatky 
odborných lesních hospodářů obhospodařující lesy s certifikací 
FSC jako účinného lesního standardu zajišťující jak trvale 
udržitelné hospodaření, tak i vyšší přínos pro vlastníka lesa. 
Závěrem bude celá akce završena exkurzí na majetku Správy 
městských lesů Jihlava, s.r.o., kde uplatňování přírodě blízkých 
postupů se řadí mezi nejstarší v ČR. 
 

     
 
 

 

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: 
JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU SLAVÍ 120 LET! 
NOVINKA OD SYKORY – KUCHYNĚ DIAMOND 
HANÁK NÁBYTEK PŘEDSTAVIL NOVÉ JÍDELNÍ STOLY 
PODZIM PLNÝ TONu! 
REALIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OD ARBYDu 
NOVÉ KŘESLO MAANES OD ZNAČKY VESPERA 
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA JSOU NA BONAMI.CZ 
DESIGN NÁBYTKU – SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ 
MENDELU 
TISKOVÁ KONFERENCE AČN PŘI FOR INTERIOR 
 
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“ 
naleznete na  www.nabytek-jistota.cz . 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


