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/10/ LISTOPAD 2017 
 

PRVNÍ DEN FOR INTERIOR PROBĚHLA TISKOVÁ KONFERENCE AČN 

 
Na tiskové konferenci AČN dne 5.10. byl představen 
ekonomický výhled oboru. Tisková konference se 
konala, podobně jako v předchozích letech, první den 
konání veletrhu FOR INTERIOR. 
 
Podle odborného dopočtu by měl nábytkářský 
průmysl v letošním roce opět dosáhnout skvělých 
výsledků. Tempo růstu oproti předchozím rokům sice 
mírně zvolnilo. Stále se jedná o velmi solidní nárůst. 
Čísla, která odhadujeme, vychází z hospodářských 
výsledků za první pololetí roku 2017. I nadále platí, že 
za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí 
exportní úspěšnost českých výrobců nábytku. Nárůst 
spotřeby nábytku u nás předpokládáme, že bude na 
stejné úrovni jako v roce 2016.   
 
Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace 
českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting 
očekáváme, že produkce nábytku v letošním roce překročí 
45 miliard Kč. Předpokládáme, že import se přiblíží 
hodnotě 19 mld. Kč, a export 27,8 mld. Kč. Exportní 
výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu 
očekáváme, že poklesne na 19,68%, oproti rekordnímu 
roku 2016, kdy se exportní výkonnost dostala na 20,52%. 
Pokračuje růst objemu dováženého nábytku ze zahraničí 
a očekáváme, že v letošním roce bude překročena 50% 
hranice podílu importovaného nábytku na tuzemské 
spotřebě. Důležitým faktorem ukazující na kvalitu 
dováženého nábytku je jeho průměrná cena na kilogram. 
V letošním roce se ukazuje dramatický pokles ceny 
dováženého nábytku na kilogram! Očekáváme, že 
průměrná hodnota dováženého nábytku bude 39,67 
Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude 
77,26 Kč/kg. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 AČN UDĚLILA INVESTICI ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU   

 
AČN dne 30.10. poprvé udělila Ocenění „INVESTICE 
ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“. Ocenění bylo 
uděleno na půdě Hospodářské komory ve dvou 
kategoriích. „Malé podniky a drobné podniky“ a v 
kategorii „Velké a střední podniky“. 
 
V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ byla v 
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letošním roce na návrh odborné komise oceněna 
Asociací českých nábytkářů společnost: JN Interier 
Česká republika, s.r.o. V kategorii „Velké a střední 
podniky“ byla v letošním roce na návrh odborné 
komise oceněna Asociací českých nábytkářů 
společnost: JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. 
 
Hlavním cílem udílení ceny je ukázat odborné i laické 
veřejnosti, že výroba nábytku je technologicky náročná. 
Uplatňují se zde nejmodernější technologie. Využívají 
sofistikované softwary. Stroje a zařízení pořizované do 
výrobních firem stojí na technologické špičce. Že to není 
pouze odvětví výroby automobilů, které u nás investuje. 
Ale, že je to i výroba nábytku. Cílem je přitáhnout 
pozornost potenciálních zákazníků nábytku ke kvalitě 
výsledného výrobku/nábytku. Kvalita lze skutečně 
produkovat na moderních strojích / technologiích. 
Komunikovat zvýšení kvality za cenu technologických 
investic. Ocenění má ukázat zájemcům o zaměstnání v 
oboru výroby nábytku, že tento obor má budoucnost. Že v 
oboru výroby nábytku budou rozvíjeny jejich profesní 
znalosti a zkušenosti. Ukázat budoucnost a potenciál 
oboru výroby nábytku. 
 
Cena zviditelňuje oceněné společnosti, ale pomáhá i 
celkovému vnímání oboru. Dále ukazuje, že na moderních 
technologiích se dosahuje nejenom vynikající kvality, ale i 
vysoké produktivity. Cena přispívá ke zvyšování 
konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i 
zahraničním trhu. 
 

  
 
Partneři ocenění jsou dodavatelé technologií Epimex a Surplex. 

 

 
Generální partner ocenění: 

 

 
Ocenění probíhá pod záštitou  

Hospodářské komory ČR 

 
Odborný mediální partner 

 

 
 

 
 

26.10. ZASEDÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V BRUSELU A SEMINÁŘ DIGITALIZACE 

 
Tajemník AČN se zúčastnil pravidelného zasedání 
programu Sociální dialog v nábytkářském průmyslu 
v Bruselu. Den před tím proběhl seminář k projektu 
FUR Digitalization in Furniture Industry, kterého se 
zástupci AČN též zúčastnili.  
 
Zároveň se konalo zasedání UEA. Zde bylo hlavním 
tématem nedostatek informací ohledně vývoje evropské 
legislativy. Probírány byly možnosti jak toto do budoucna 
změnit. Zástupci UEA, kteří byli na jednání přítomni se po 
delší debatě shodli, že se udělá dotaz e-mailem na 
současné členy UEA. Dotaz bude znít, zda otevřít jednání 
s organizací EFIC o vstupu UEA do EFICu. Do konce roku 
bude znám výsledek. 
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Tento bod byl vyvolán informací, že v říjnu by mělo 
v Evropském parlamentu dojít ke schválení nové 
legislativy, která zpřísňuje prašnost na pracovišti. UEA 
tyto informace předem neměla a stále je nemá.   

 
 

TAJEMNÍK AČN V ČT A ČESKÉM ROZHLASE 

 
9.10. jsme dostali možnost zviditelnit problematiku 
potřeby FSC suroviny v České televizi. V pořadu 
Šestka se tajemník vyjádřil ke kvalitě kalamitního 
dřeva a také o potřebě dřeva s certifikátem FSC pro 
tuzemské výrobce nábytku. 
 
30.10. dostal v několikaminutovém přímém vstupu 
tajemník AČN možnost se vyjádřit k ocenění „INVESTICE 
ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“.   
 

     
 

 

NÁBYTEK PRO VYSOKÉ ŠKOLY ZA MILIARDU 

 
Informovali jsme o připravované výzvě s alokací okolo dvou mld. Kč. AČN se 
chopila iniciativy a zpracovala katalog produktů, které jsou běžně na trhu, vhodných 
pro danou výzvu.  
 
Základní informace k připravované výzvě 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. V projektech je možné provádět pouze takové stavební 
úpravy (zásahy do stávajících staveb), které nevyžadují stavební povolení. Žadatelé: 
veřejné VŠ, státní VŠ, soukromé VŠ. Odkaz na přehled vysokých škol v ČR (veřejných, 
státních i soukromých), který najdete na webových stránkách MŠMT - 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3 . 
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); 
způsobilost výdajů od 1.1.2017.Podmínka pro žadatele/příjemce: Projekty musí předložit k 
vyúčtování min. 80% celkových způsobilých výdajů do 30.9.2018. 
 

     
 
 
 
 

JE MOŽNÉ SE HLÁSIT K OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2018! 

 
Při příležitosti veletrhu FOR INTERIOR odstartoval 
devátý ročník ocenění Asociace českých nábytkářů, 
NÁBYTEK ROKU 2018. Tím byl zahájen příjem 
přihlášek na ocenění NÁBYTEK ROKU 2018. 
NÁBYTEK ROKU je cena za nejvýznamnější 
designovou tvorbu v oblasti výroby nábytku v České 
republice.  
 
Ocenění NÁBYTEK ROKU organizuje AČN, jako nástroj 
podpory českých výrobců nábytku. Nábytek je hodnocen z 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
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hlediska, funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti 
konstrukce a použitého materiálu. Přijímáme přihlášky k 
ocenění, které je možné dle propozic zasílat na adresu 
Asociace českých nábytkářů a e-mailovou adresu 
design@czechfurniture.com .   
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

                           
 

 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Démos trade, a.s. 

 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

Egger CZ s.r.o. 

 
 

 
Hettich ČR k.s. 

 
Kili, s.r.o. 

 
 

REHAU, s.r.o. 

 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

MA-DONA s.r.o. 

 
 

 
 

JELÍNEK – výroba nábytku SLAVÍ 120 LET – GRATULUJEME! 

 
Historie rodinné nábytkářské firmy JELÍNEK – výroba 
nábytku s.r.o. se začala psát již v roce 1897. Kvalitní 
nábytek z masivního dřeva začal vyrábět prapraděda 
současných vlastníků a v této tradici firma pokračuje 
již více než 120 let. To už je úctyhodná doba, která 
právem řadí firmu JELÍNEK k nejstarším firmám nejen 
v České republice, ale také v celé Evropě. 
  
Firma JELÍNEK si vybudovala na českém i zahraničním 
trhu své postavení v oblasti zdravého spánku a výroby 
nábytku z masivu. V produkci firmy JELÍNEK je kompletní 
ložnicový nábytek, matrace, jídelní sestavy, sedací 
soupravy, obývací stěny a mnoho dalších výrobků. Díky 
spojení moderních technologií a poctivé řemeslné práce je 
firma schopna pružně reagovat na atypická přání 
zákazníků a vyrábět nábytek na zakázku k maximální 
spokojenosti zadavatele. 
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LETECKY NA HEIMTEXTIL 9.1. – 12.1. 2018 

 
Jednodenní LETECKÝ BALÍČEK v termínu 9. 1. 2018 za cenu 4.240,- Kč/os. 
Dvoudenní LETECKÝ BALÍČEK v termínu 9. - 10. 1. 2018 za cenu od 5.760,- Kč/os. 
Cena nezahrnuje: vstupenku na veletrh, transfery z/na letiště.  
 
Veletrh HEIMTEXTIL představuje největší mezinárodní veletrh interiérového textilu a 
designu a zároveň odbornou platformu pro maloobchodníky, výrobce a designéry. Uvidíte 
zde například velké množství koberců, čalounění, záclon a závěsů, ubrusů, prostěradel, 
povlečení a různých přehozů a polštářů. Inspirovat se budete moct i produkty asijské 
kultury. Kompletní info na fractal@fractal.cz nebo tel. 222 512 000. 
 

     
 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v zářijovém e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“ představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
EXTRAFLEX – ROŠT S VYSOKOU NOSNOSTÍ – 
NOVINKA OD AHORNU! 
 WIESNER – HAGER VYBAVILI NOTINO – 4.000 M2 
KANCELÁŘÍ 
 ALBA Z TONu MÁ GERMAN DESIGN AWARD 
 ARBYD CZ s.r.o. VYROBILI PRESTIŽNÍ INTERIER 
SPOLEČNOSTI JLL 
 PROFIL NÁBYTEK DOKONČILI REALIZACI V PETROFu 
 JAN FICEK - NOVÁ DESIGNOVÁ KOLEKCE 
DÝHOVANÉHO NÁBYTKU TWIST 
 POSTEL ALKA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM OD 
VÝROBCE HLOBIL – TRUHLÁŘSTVÍ 
 HANÁK ZÍSKAL CENU TOP EXPO 
 LB BOHEMIA NA VELETRZÍCH NÁBYTKU A BYDLENÍ 
 JELÍNEK SLAVÍ 120 LET I NA VELETRZÍCH 
 FOR INTERIOR 2017 JE JIŽ ZA NÁMI… 
 
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. 


