/7/ ČERVENEC 2019
Členové AČN se mohou zapojit do projektu vzdělávání
AČN uspěla se žádostí o projekt s názvem: „Asociace českých nábytkářů-společná cesta
vzdělávání“. Projekt je 100% podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Členové
AČN mají stále možnost se přihlásit a získat tak výhodu školení svých zaměstnanců
v příštích třech letech. Na jednu firmu může vyjít podpora i v řádu stovek tisíc korun.
Projekt obsahuje následující témata školení:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělávání
17.6. zasedání představenstva
Kromě jiného představenstvo na svém 3/2019 zasedání zabývalo těmito tématy: Projekt
školení ve firmách členů AČN viz informace v předchozím článku, diskuse a upřesnění plánu
činnosti přijatého valnou hromadou, diskuse o zavedení cel na dovoz nábytku do EU
v případě, že bude eskalovat obchodní válka mezi USA a Čínou a čínský nábytek začne
výrazně ovlivňovat evropský trh, Hospodářská komora – úspěchy HK, které mají vliv na členy
AČN, NÁBYTEK ROKU 2020 – změna ve složení hodnotitelské komise a zvýšení poplatku
pro nečleny na 1000 Kč, INVESTICE ROKU 2019 – schválení stanov a organizační
záležitosti. Celý zápis byl zaslán pouze členům AČN.
3.6. valná hromada AČN
Proběhla valná hromada asociace, která byla v tomto roce volební. Nově bylo zvoleno
pětičlenné představenstvo na dobu pěti let. Do představenstva byli zvoleni tito členové: Hana
Bláhová, Martin Čudka, Václav Hon, Martin Pavliš, Radek Večeřa. Kromě diskuse na řadu
témat byly diskutovány a přijaty tyto dokumenty: Zpráva o hospodaření AČN v roce 2018,
zpráva revizní komise, výroční zpráva za volební období 2016-2019, výroční zpráva za rok
2018, návrh plánu činnosti AČN pro období 2019/2020, návrh rozpočtu AČN pro rok 2019.
Proběhlo hodnocení veletrhu nábytku a interiérů For Interior 2019. Statistická zpráva o stavu
výroby a trhu s nábytkem v České republice přinesla diskusi o tom, zda je nebo není potřeba
požadovat zavedení cel na dovoz nábytku do Evropské unie. Celý zápis obdrželi členové
AČN.
18.6. proběhlo zasedání KLDS
Na zasedání KLDS zastupoval AČN tajemník. Významným hostem tohoto zasedání byl
generální ředitel LČR ing. Vojáček. Tématem jednání je celkový obchod s řezivem,
zásobování kulatinou a zmiňován byl prodej dřeva do Číny. Zástupce AČN zmínil potřebu
FSC suroviny.
Tajemník se sešel se zástupci FSC
Počátkem června se tajemník AČN sešel se zástupci FSC, aby probrali současný stav
certifikace FSC v České republice. Daří se získávat menší soukromé vlastníky lesů pro
certifikaci FSC. Došlo k určitému posunu v jednání o novém standardu FSC s LČR. Nyní je
nový standard ve fázi připomínkování.
Blíží se start ocenění INVESTICE ROKU 2019
Start přijímání přihlášek o cenu INVESTICE ROKU 2019 bude vyhlášen 1. srpna 2019. Od
tohoto data je možné zasílat přihlášky a fotografie na acn@czechfurniture.com . Termín pro
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přijímání přihlášek k ocenění INVESTICE ROKU 2019 je do 10. října 2019. (K tomuto datu
musí být investice zrealizována a bude možné ji na místě prohlédnout).

Golfový turnaj AČN a ČMA Golf Cup by Wiesner-Hager 2019
Golfový turnaj Asociace českých nábytkářů a České manažerské asociace za podpory
společnosti Wiesner-Hager se uskuteční 11. září 2019, hřiště Sand Martin’s Holes Mladá
Boleslav Systémem hry: Foursome na rány s odpočtem průměru HCP dvojice s výběrovým
driverem (započítává se max. 36). Startovné činí 1.000 Kč za hráče. Členové AČN jsou
pozváni ﬁrmou Wiesner-Hager a startovné neplatí.
Využijte výhody spolupráce a nakupte elektrickou energii levněji
AČN spolupracuje se společností Arch consulting, s.r.o., která pod obchodní značkou Aukce
jinak pomáhá firmám v oblasti úspor při nákupech elektrické energie a zemního plynu.
.

V poslední době výrazně roste cena elektrické energie. Prognóza je, že růst bude
pokračovat. Pokud chcete požádat o nezávaznou kalkulaci, můžete požádat na e-mail
jiri.jantac@archconsulting.cz nebo volejte 702 153 648.
Novým mimořádným členem AČN se stal Textilní zkušební ústav
Představenstvo na svém zasedání rozhodlo o přijetí Textilního zkušebního ústavu do AČN.
Pro výrobce nábytku je podstatná především jeho část: Centrum technické normalizace pro
textil, textilní a prádelenské stroje a zařízení, nábytek, dřevo a výrobky na bázi dřeva.

E-letter O NÁBYTKU s jistotou za červen 2019 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
HON NA VELETRHU INTERZUM
ARBYD CZ VYBAVIL INTERIÉRY SPOLEČNOSTI EUROVIA CS
OŘECHOVÝ INTERIER OD JAN FICEK DŘEVOVÝROBA V PRAZE KOLOVRATECH
SHOWROOM U1 OD UNIS-N
TON - STOLKY YYY OD ALEXE GUFLERA
WHEEL ME – NOVINKA OD HAFELE!
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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