
 

1 

 

 
/1/ LEDEN 2020 

 
NÁBYTEK ROKU 2020 - JIŽ UZAVŘEN PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK  
Příjem přihlášek jedenáctého oficiálního ročníku je již ukončen a přípravy pro vyhodnocení 
jsou v plném proudu. Připravuje se i slavnostní předání ocenění, které letos proběhne 
v trochu jiném uspořádání než v uplynulých letech.  
Předání ocenění i vyhlášení výsledků proběhne 26. března 2020 (čtvrtek) v 11:00 hodin na 
PVA EXPO PRAHA Letňany, hala číslo 3 Design Shaker, podium Design Café. Následovat 
bude tisková konference s představením nejčerstvějších statistických dat týkajících se výroby 
a obchodu s nábytkem. 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2020:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR a veletrhu interiérového 
designu DESIGN SHAKER 
 

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

 
www.blum.com . 
 
Démos trade, a.s. 

 
www.demos-trade.com . 
 
Dřevozpracující družstvo 

 
www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
www.egger.com . 
 
Hettich ČR k.s. 

http://www.forinterior.cz/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
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www.hettich.com . 
 
 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
www.kronospan-express.com  
 
REHAU, s.r.o. 

 
www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
www.spinar.cz . 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
www.ma-dona.cz . 
 
MEDIÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 

 
 
10.12.2019 reagovala AČN na zvýšení minimální mzdy  
„Minimální mzda je politickým nástrojem, který podnikání neprospívá. Asociace českých 
nábytkářů by uvítala diskusi o zrušení minimální mzdy. AČN plně podporuje stanovisko 
Hospodářské komory, která nesouhlasí s letošním razantním zvýšením minimální mzdy. 
Podle rychlého průzkumu mezi členskými firmami AČN se ukazuje obava, aby kvůli rychlému 
růstu mezd zbylo na nutné investice. Investice jsou klíčové pro zdravý rozvoj firem. Výrobci 
nábytku musí být konkurenceschopné v globálním měřítku, protože významná část u nás 
vyráběného nábytku je exportována na světové trhy“.   Celá tisková zpráva na: 
https://www.czechfurniture.com/index.php?menu=58&zobrazdetail=2&idclankuzprava=1029 
Jedna z reakcí i na podnikatel.cz https://www.podnikatel.cz/clanky/zruste-minimalni-mzdu-
nebo-aspon-mzdu-zacinaji-se-ozyvat-podnikatele/  

http://www.hettich.com/
http://www.kronospan-express.com/
http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/
https://www.czechfurniture.com/index.php?menu=58&zobrazdetail=2&idclankuzprava=1029
https://www.podnikatel.cz/clanky/zruste-minimalni-mzdu-nebo-aspon-mzdu-zacinaji-se-ozyvat-podnikatele/
https://www.podnikatel.cz/clanky/zruste-minimalni-mzdu-nebo-aspon-mzdu-zacinaji-se-ozyvat-podnikatele/
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4.12. Tajemník se zúčastnil semináře na MPO na téma cirkulární ekonomika  
Členové AČN obdrželi pozvánku seminář. Kromě přednášek státních organizací jako je 
CzechTrade nebo EGAP, pro nábytkářský průmysl je zajímavá prezentace materiálu 
Technistone. Technistone se používá na kuchyňské desky, barové pulty, jídelní stoly, 
kuchyňské obkladové desky, koupelnové obkladové desky, sprchové dlaždice, umyvadlové 
skříňky, interiérové dekorace, kuchyňské stolky, kávové stolky, venkovní kuchyně atd. 
Technistone je z 30% recyklovaný. 
 
3.12. se tajemník zúčastnil zasedání KLDS 
Jednání se zúčastnil i generální ředitel LČR Ing. Josef Vojáček. Pan generální ředitel ve věci 
FSC zmínil: zatím je zavádění FSC v jednání. Nevyřešená je otázka používání chemických 
prostředků, dále 5% referenčních ploch nad rámec stávajících omezení, EU uznává 
nerovnost systémů FSC a PEFC. 
 
13.12. zaslána informace členům AČN 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo informační brožuru, která obsahuje ucelený přehled 
poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Podnikatelé tak budou mít 
souhrnné informace o dostupných možnostech podpory. Vzhledem k velikosti brožury, Vám 
k využití zasílám odkaz na webové stránky MPO, kde je brožura ke stažení. 
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/12/Brozurka-
MSP.pdf   
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-
dosahnout-cesti-podnikatele--mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi--251359/  
 
Dřevařský veletrh WOODTEC proběhne v říjnu 2020. 
 

 
 
Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský veletrh WOODTEC proběhne na 
brněnském výstavišti od 21. do 23. října 2020. V roce 2017 zaplnil WOODTEC haly V a A2 
expozicemi 319 firem a proti předchozímu ročníku se zvýšil počet návštěvníků. Veletrh 
jednoznačně potvrdil svou pozici nejdůležitější dřevařské a nábytkářské akce pro Českou 
republiku a Slovensko. Přispěl k tomu také nově koncipovaný doprovodný program. 
 
Poslední volná místa na FOR INTERIOR a DESIGN SHAKERu . 
Dovolte nám prosím upozornit na poslední volné plochy na jarním veletrhu nábytku, interiérů 
a bytových doplňků FOR INTERIOR, který se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 
ve dnech 26.–29. 3. 2020. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 31. 1. 2020.  
 
Rezervujte poslední volná místa na 9. výběrovém veletrhu interiérového designu DESIGN 
SHAKER, který se uskuteční 26.–29. 3. 2020 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Prezentace 
novinek a trendů významných českých i zahraničních firem a architektonických studií. Výběr 
účastníků pod kurátorským dohledem. Den v německém stylu – blok tematických přednášek. 
Tisková konference AČN s vyhlášením výsledků NÁBYTEK ROKU 2020. 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za prosinec 2019 využily tyto společnosti: 
V e-letteru naleznete: 
VĚŠÁK LOGS – POSLEDNÍ NOVINKA TONu V ROCE 2019 NEBO PRVNÍ 2020?  
ROK 2019 BYL PRO HUMPOLECKÝ PROFIL MEZNÍKEM  
OHLÉDNUTÍ ZA INTERIÉRY 2019 – POD ZÁŠTITOU AČN 

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/12/Brozurka-MSP.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2019/12/Brozurka-MSP.pdf
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-dosahnout-cesti-podnikatele--mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi--251359/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/na-jakou-podporu-mohou-dosahnout-cesti-podnikatele--mpo-vydalo-prehled-s-podrobnymi-informacemi--251359/
http://apps.bvv.cz/i2000/b-redirs.nsf/DoRedirect?OpenAgent&NID=013F1E1A&XID=p1763734758x26069&RID=MLAS-BL8G48&HASH=D5DA86CC5B&URL=https://www.bvv.cz/wood-tec
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


