
 

1 

 

 
/5/ KVĚTEN 2019 

 
11.4 tajemník AČN jednal se zástupcem společnosti Webrex o změnách www stránek 
WWW stránky AČN www.czechfurniture.com byly omlazeny relativně nedávno. Před 
několika lety byl změněn rastr hlavní stránky, upraveno fungování menu. Výraznější změnu 
by bylo potřeba provést na www.nabytek-jistota.cz . Pro tyto stránky co do funkčnosti by asi 
bylo nejlepší je celé předělat. Změnit způsob zobrazování vyhledaných firem. Oživit obrázky 
nebo náhledy webových stránek vyhledaných firem. Samozřejmostí je optimalizace pro 
mobily. Společnost Webrex předloží cenové návrhy. Konečné rozhodnutí bude v rukou 
představenstva, ale diskuse na toto téma bude probíhat i na valné hromadě. 
 
Diskutovány byly i aktivity AČN na sociálních sítích. Zda a jak spustit kampaně. Lepší by byly 
menší, ale dlouhodobější kampaně.   
 
11.4. tajemník se zúčastnil schůze zástupců společenstev na Hospodářské komoře  
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání. Zasedání otevřel prezident HK Vladimír Dlouhý. 
Důležitým bodem jednání bylo spuštění Právního Elektronického Systému PES. Užitečné 
odkazy, na kterých lze nalézt další informace k vybraným projednaným bodům programu:  
- informace k úspěchům HK ČR za rok 2018: https://www.komora.cz/uspechy/   
- shrnutí výhod členství v HK ČR: https://www.komora.cz/zapojte-se/stante-se-clenem/   
- aktuální informace k Právnímu elektronickému systému PES: 
https://www.pespropodnikatele.cz/  
- aktuální informace k rekodifikaci veřejného stavebního práva: 
https://www.komora.cz/rekodifikace-stavebniho-prava/  
- komplexní informace k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí: 
https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/   
- dodatek ke stávající Rámcové smlouvě o spolupráci – jedná se o technický dodatek s 
cílem ošetřit problematiku GDPR a zacházení s databází, ohledně jeho uzavření Vás 
budeme kontaktovat v průběhu dubna 
- příprava Otevřené strategie HK ČR pro odborné vzdělávání – dokument je 
momentálně připomínkován členy představenstva  
 
1) Dokumenty Sekce kvality HK ČR mající za úkol podporovat aktivity vedoucí ke 
zlepšování podnikatelského prostředí 
- Pravidla praxe: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/pravidla-praxe/   
- Cena kvalitní služby: https://www.komora.cz/remeslo-v-komore/kvalitni-sluzba-a-jeji-
cena/  
- Osvědčování kvality členů: https://www.komora.cz/remeslo-v-komore/osvedceni-
kvality-podnikani/  
 
2) Hospodářská komora ČR vytvořila pro ty oblasti veřejné diskuze, které ovlivňují 
podnikání v České republice vlastní pracovní skupiny a sekce. Přehled jednotlivých sekcí 
naleznete v odkazu: 
- https://www.komora.cz/sekce/   

 
Byly vykonány úvodní právní akty ke spuštění projektu  
AČN uspěla na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost 
s projektem školení ve firmách členů AČN. Nyní byly vykonány některé podpisové akce ke 
spuštění projektu, aby AČN mohla obdržet zálohu na projekt. Záloha by měla být v řádu dvou 
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milionů a jednoho sta tisíc. Celý dotační rámec projektu je sedm milionů Kč. Projekt bude 
spuštěn v létě letošního roku po dobu tří let. 
 
Členům AČN zaslána informace o veletrhu WOOD-TEC  
16. ročník veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC se uskuteční na 
brněnském výstavišti od 29. 10. - 1. 11. 2019. Úspěšný ročník 2017 potvrdil správnost 
orientace na česko-slovenský trh. Organizátor zaznamenal zvýšený zájem jak ze strany 
vystavovatelů, tak i návštěvníků veletrhu. V tomto trendu bude pokračovat. Na veletrhu 
uvidíme jak tuzemské výrobce, tak i zastoupení světových značek v oblasti strojů pro 
dřevozpracující průmysl. Nedílnou součástí veletrhu jsou komponenty pro výrobu nábytku. 
WOOD-TEC je vyhledávanou příležitostí pro získání přehledu o novinkách v oblasti 
technologií, materiálů, diskusi nad aktuálními tématy oboru a v neposlední řadě také skvělou 
šancí uzavřít dobrý obchod.  
 
Veletrh probíhá za podpory evropského sdružení výrobců dřevozpracujících strojů 
EUMABOIS. Patří do mezinárodního do řetězce oborových veletrhů, což posiluje prestiž celé 
akce. V letošním roce při veletrhu proběhne zasedání této organizace. Na pořádání veletrhu 
spolupracují české profesní asociace z oblasti výroby dřevozpracujících strojů, zpracování 
dřeva a výroby nábytku. Na obsahu doprovodného programu se podílejí také vysoké školy. 
WOOD-TEC 2019 opět představí širokou škálu strojů pro zpracování dřeva a výrobu nábytku 
a komponenty pro výrobu nábytku. Očekávána je prezentace novinek, představených na 
německém veletrhu LIGNA. 
 
Doprovodný program veletrhu WOOD-TEC 2019 se zaměří na praktické informace pro 
zpracovatele dřeva a výrobce nábytku. Připravována je Dílna v akci, jejíž součástí můžete 
být i Vy. Předpokládáme, že v rámci doprovodného programu předá AČN ocenění za 
INVESTICI ROKU 2019. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za duben 2019 využily tyto společnosti: 
V e-letteru naleznete: 
NOVÉ STUDIO HANÁK NA FLORIDĚ  
LOUNGE KŘESLO Z TONu MÁ RED DOT!    
MELODY CHAIR - NOVINKA OD LD SEATING  
NOVÉ KANCELÁŘE MOSER OD ARBYDu CZ  
VÝROBCE „U PILOUSE“ REALIZOVAL PRODEJNU „UK POINT“  
UNIS N VYBAVILI VALAŠSKOU CHALUPU - HÁJENKU  
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - VÝROBA ATYPICKÉHO NÁBYTKU PRO BYT V LIBOCI  
TON ODHALIL NOVINKY V MILÁNĚ  
TOVÁRNA NA TĚLO OD PROFIL NÁBYTKU  
HAFELE NA INTERZUMu V NĚMECKU  
JARNÍ NOVIKY PLNÉ BAREV A PŘÍRODY U FICKA A GRENY 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


