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                                                                                                                    květen 2/2011 

Váţení výrobci nábytku, 

Přinášíme vám druhé vydání e-letteru, který přináší nejdůleţitější informace o 

aktivitách Asociace českých nábytkářů v uplynulém měsíci.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Byla podepsána dohoda o Sociálním dialogu pro 

odvětví dřevozpracujícího, nábytkářského a 

spotřebního průmyslu v ČR uzavřená mezi smluvními 

stranami: Asociace českých nábytkářů a Odborovým 

svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního 

a vodního hospodářství v ČR. AČN tímto získává 

silnější vyjednávací pozici, jelikož se v některých 

požadavcích bude moci opřít o stanovisko odborů. 

Dohodu podepsali Rudolf Kyncl a Martin Čudka.  

Ing. Čudka a Ing. Brychta se sešli s 1. náměstkem ministra 

Mgr. Bočkem na Mze. Tématem rozhovoru bylo vypsání 

lesnických tendrů na dodávky dřeva a tzv. Dřevěná kniha. 

AČN vítá zapojení instituce Transparency International do 

celého procesu a tím omezení možnosti korupce. Dalším 

body byl požadavek AČN na měsíční indexaci cen od ČSÚ, 

vývoz surového dřeva z České republiky a zejména spalování 

technické štěpky se státní ekologickou dotací. AČN by 

uvítalo zrušení této podpory, protože přímo poškozuje 

nábytkářský průmysl neúměrným zdražováním 

materiálových vstupů. 

 

 

22.4.2011 AČN a ČMKOS PODEPSALI DOHODU 

7.4.2011 PROBĚHLA SCHŮZKA NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ 
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Tajemník AČN se zúčastnil jednání na Svazu průmyslu 

a dopravy, kde zasedalo přibližně 20 zástupců 

různých asociací a profesních sdružení, společně se 

zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a 

Hospodářské komory ČR. Tématem byla podpora 

zahraničních výstav i tuzemských z prostředků 

českého rozpočtu i evropských fondů. 

 Za účasti médií proběhlo slavnostní vyhlášení „Ceny 

časopisu Architekt za inovace“ v rámci soutěže 

Asociace českých nábytkářů NÁBYTEK ROKU 2011, dne 

12. dubna 2011 v 16:30 hodin, při konání výstavy 

Mobitex. Předání ceny proběhlo na výstavišti v Brně ve 

foyeru pavilonu „G“. Oceněným výrobkem je kuchyně 

MAGNIFIC, výrobce NADOP – VÝROBA NÁBYTKU. 

              

26.4.2011 ZASEDÁNÍ VELETRŢNÍHO VÝBORU SVAZU PRŮMYSLU 

VYHLÁŠENÍ „CENY ČASOPISU ARCHITEKT ZA INOVACE“ 

 

AČN v březnu spustila nové www stránky. Cílem 

nových stránek je, aby lépe odrážely portfoliové 

zaměření členů AČN. Případný zákazník si může snáze 

najít nábytek a výrobce, kterého hledá. Jedná se o 

praktickou pomůcku pro ty, kteří hledají kvalitní 

nábytek od seriózních dodavatelů. 

Další informace na www.czechfurniture.com .  

                                                          

 

NOVÉ WWW STRÁNKY AČN V PLNÉM PROVOZU 
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Pro členy Asociace českých nábytkářů na základě platné smlouvy platí 10% sleva na nákup 

kancelářského materiálu u společnosti Otto Office: 

 

 

Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás 

kontaktovat.   


