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10.1. proběhlo 1/2019 zasedání představenstva AČN
Problém s projektem Rovné šance, generové audity ve firmách je již nyní úspěšně vyřešen a
projekt je bez výhrad ukončen. AČN však byla nucena najmout právního zástupce a začít s
ministerstvem jednat. Počátkem února bylo ze strany ministerstva rozhodnuto projekt
doplatit, jak bylo v rozhodnutí o projektu.
Následovala obšírnější diskuse o aktivitách a strategii asociace. Během diskuse mimo jiné
zaznělo: Asociace by do jisté míry měla prognózovat budoucnost oboru. Jak by se obor mohl
vyvíjet. Jaká přibližně může přijít legislativa. V hrubých rysech i načrtávat řešení budoucích
problémů. Brzy se mohou objevit další hrozby nábytkářského sektoru, kde bude činnost
asociace prospěšná. Například recyklační poplatek za nábytek. Dále to může být nedostatek
dřeva pro výrobu. Podpořit používání nových materiálů na nábytek. Další otázkou je věda a
aplikovaný výzkum případně inovace. Marketing, který je asociace schopna novinkám
poskytnout je nenahraditelný. Řada témat lze prosadit, pokud bude mít obor jako celek dobrý
marketing. Prospěšným je e-letter O NÁBYTKU. Velký potenciál skýtají sociální sítě.
Podnikatelé by si měli uvědomit, že politici zde ve své většině nejsou proto, aby chránili
zájmy podnikatelů a podnikání obecně. Oni potřebují oslovit široké masy svých voličů. A zde
je úloha asociací a profesních svazů – politiky směrovat potřebným směrem. To si musí v
prvé řadě uvědomit sami podnikatelé. AČN je proto součástí Hospodářské komory. Pomocí
HK jsme schopni dosáhnout více. Musíme ovšem mít podněty od členské základny.
Celý zápis ze zasedání obdrží pouze členové AČN.
29.1. zaslán členům AČN volný vstup na Mobitex
Zaslán promokód k registraci a vygenerování voucheru opravňujícího k návštěvě veletrhu se
vstupem zdarma.
AČN je součástí Hospodářské komory – nabídka kurzů
1)
https://www.komora.cz/events/ zveřejňuje nejen akce komory ale i dalších složek a
členů HK (dá se filtrovat dle měsíců)
2)
https://www.komora.cz/vzdelavani/edukis/kurzy-a-seminare/ zveřejňuje přímo seznam
kurzů, které se konají v rámci HK ČR pro členy.
AČN připravuje doprovodný program při DESIGN SHAKERU
Téma letošního DESIGN SHAKERU je skandinávský design. AČN se zapojí do bloku
přednášek pod názvem „Udržitelný rozvoj jako součást designové tvorby nábytku“. Termín:
22. března 2019, čas: 11:00 hodin, místo: DESIGN SHAKER centrální podium, PVA EXPO
PRAHA Letňany, Beranových 667, Praha 9, Letňany.
Názvy bloku přednášek „Udržitelný rozvoj jako součást designové tvorby nábytku“ budou:
Je ekologické myšlení součástí designu?
Demokratický design a aplikace různých aspektů designu v nábytku.
IKEA Strategie udržitelnosti
Ekologický design obalových materiálů nábytku.
Co je certifikace FSC?
Čeští výrobci nábytku - zaměření na náročné tržní segmenty.
31.1. zasedání KLDS
Zasedáni zahájil prezident konfederace Ing. Pavel Kříž. Na zasedání byl přítomen generální
ředitel státního podniku Lesy České republiky Ing. Josef Vojáček. Za AČN byl přítomen
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tajemník. Diskutováno zásobování dřívím a odbyt řeziva. Za AČN zazněla potřeba certifikace
FSC.
15.1. tajemník AČN se sešel se zástupci ALDP
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) sdružuje významné lesnické
společnosti a největší zpracovatele dřeva v ČR. Tématem diskuse bylo zavedení certifikace
FSC. Tu v současné podobě ALDP odmítá, ačkoliv přiznává, že v budoucnu ji
pravděpodobně členové ALDP budou potřebovat.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za leden 2019 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
RIM CZ MÁ GOOD DESIGN!
LD SEATING – HARMONY MODERN
ZODIAC GALLEYS EUROPE s.r.o. OD ARBYDu
HETTICH MÁ NOVINKU WING LINE L
HAFELE - POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NOVINKY & TRENDY PRO STAVBU A INTERIÉR
INTERIER TECH s.r.o JE NOVÝM ČLENEM AČN
ZDRAVÝ NÁBYTEK NA MOBITEXu
DESIGN SHAKER 21.3. – 24.3.2019
INTERIER V MOBILE HUT OD PROFIL NÁBYTEK
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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