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/2/ únor 2014 
 

PRVNÍ VYDÁNÍ E-LETTERU „O NÁBYTKU  s jistotou“  

 
Přinesli jsme první číslo e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“, kterým oslovujeme média a přinášíme náměty 
k reportážím a článkům o novinkách z oboru výroby 
nábytku u nás. V blízké budoucnosti rozšíříme okruh 
příjemců i na architekty a osoby aktivní v navrhování a 
realizaci interiérů.  
 
Vydávání e-letteru navazuje na předchozí PR servis AČN a 
úzce souvisí s brzkým spuštěním vyhledávače prověřených a 

seriózních nábytkářských firem na www.nabytek-jistota.cz . PR 

servis, jako služba AČN, úspěšně fungovala přes dva roky. 
Zatím jsou stránky www.nabytek-jistota.cz ve výstavbě, ale 
lednové číslo „O NÁBYTKU s jistotou“ je zde ke stažení. 
Vyhledávač je službou pro zákazníka, který často neví, kde má 
kvalitní nábytek hledat. V případě nábytku na zakázku má řada 
zákazníků obavy z konečné realizace a odpovědného přístupu 
dodavatele. Na stránkách www.nabytek-jistota.cz nalezne 
zákazník desítky spolehlivých a prověřených firem, kde 
nemusí mít z realizace obavy. Navíc bude možné vyhledávat 
firmy nejenom podle výrobního zaměření, ale i podle oblasti 
realizace.  

 

 
 
 

 

 AČN PŘIPRAVUJE PRO ČLENY NÁKUP ENERGIÍ   

 
Nákup plynu na rok 2015 bude lepší realizovat dříve, nákup 
elektrické energie spíše počká na pozdější období. 
 
Obecně platí, že po podzimní intervenci ČNB ceny energií vlivem 
kursu Kč/EUR o něco vzrostly. Nicméně na burze jsou vždy 
dosahovány nejnižší ceny na trhu. Pro nákup využije AČN institut 
limitní (vyvolávací) ceny, která odběratele "chrání" před vyššími 
cenami. Co se týče možných vítězů dražby, samotný fakt, že 
dodavatel obchoduje na burze, je dostatečnou zárukou solidnosti 
dodavatele.  
 
Asociace českých nábytkářů pro rok 2014 úspěšně nakoupila 
elektrickou energii pro své členy v hladině vysokého napětí na 
Českomoravské komoditní burze Kladno za cenu nižší než 1050 
Kč/MWh. Dodavatelem, který vysoutěžil odběrní balík je společnost 
CENTROPOL ENERGY, a.s. Smluvní zajištění nákupu elektrické 
energie přes komoditní burzu zajistila pro AČN společnost Fin 
servis a pro rok 2015 neuvažujeme o změně. V případě, že se nyní 
podaří zapojit do nákupu více členských společností, lze očekávat, 
že výsledek bude cenově ještě zajímavější. Cena energií je 
výrazně odvislá od nakupovaného množství.  

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
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DESIGN – SHAKER PŘI FOR FURNITURE a FOR OFFICE  

 
Letošní ročník přetřesu nápadů o současném designu, 
DESIGN - SHAKER proběhne 20. 3. 2014 od 14.30 do 16.30 
hod. v Konferenčním sále 1, Vstupní hala I, PVA EXPO 
PRAHA. Moderátorem bude opět prof. Dr. Ing. arch. Bořek 
Šípek - světoznámý český výtvarník, architekt, designér a 
pedagog na Fakultě umění a architektury Technické univerzity 
v Liberci. 
 
Do konce ledna bylo možné podat přihlášku na výstavu FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE. Nyní je již po oficiální uzávěrce. 
Členové AČN byli na blížící se uzávěrku upozorněni.  
 
AČN připravuje expozici pro výsledky soutěže NÁBYTEK ROKU 
2014 o rozloze 80 m2. Expozice bude podobně jako v předchozích 
letech umístěna v nekomerčním prostoru, ihned u hlavního vchodu. 
 
V průběhu ledna AČN přispěla svým podílem na přípravě zasedání 
výboru pro přípravu výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE.  

                         

 
 

 
 

 
 

 

 

ABSURDITA ROKU 

 
AČN i letos pokračuje ve spolupráci s pořadateli podnikatelských 
soutěží o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník 
roku. Soutěže vnímáme jako podporu a popularizaci našeho 
oboru, proto tyto soutěže již tradičně podporujeme. 
 
Zvažte prosím vaší účast v soutěžích, vedle případné pozitivní 
publicity vám může přinést i nové obchodní partnery.  Soutěže jsou 
vyhlašovány na krajské úrovni (ve všech 14 krajích České republiky) i 
celostátně. V dubnu bude taktéž zahájeno hlasování o nejkřiklavější 
byrokratické nařízení Absurdita roku, která je úspěšná v odstraňování 
úředních nelogičností, duplicit ve vykazování statistik či nepřiměřené 
administrativní zátěže. Více se o Absurditě roku dozvíte na: 
http://firmaroku.cz/index.aspx?i=246 . Přihlašovacím procesem i 
Absurditou roku vás provede pan Michal Kaderka (tel.: 777 771 084, 
email: michal.kaderka@communa.cz ). 

 
 
                           

                  

 

 NÁBYTEK ROKU V DRUHÉM KOLE HODNOCENÍ 

20.1.2014 poprvé zasedla hodnotící komise pro soutěž NÁBYTEK 
ROKU 2014 a provedla první kolo hodnocení. V současné době 
probíhá náročné hodnocení v druhém kole včetně fyzické 
prohlídky vybraných kusů nábytku.  
 
NÁBYTEK ROKU 2014 je jubilejním pátým ročníkem soutěže. Za 
dobu své existence získala soutěž značnou prestiž a těší se 
stabilnímu zájmu, jak ze strany výrobních firem, tak médií i veřejnosti. 

 

 
 
 

http://firmaroku.cz/index.aspx?i=246
mailto:michal.kaderka@communa.cz
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MOBITEX 2014 – VYUŽIJTE MOŽNOSTI SE PŘIHLÁSIT 

 
Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční 
další ročník Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového 
designu MOBITEX. Výstava je vhodným místem pro 
představení novinek a trendů pro nadcházející sezonu. 
Společně se souběžně konaným Mezinárodním stavebním 
veletrhem IBF představuje MOBITEX cenný zdroj informací 
pro stavbu a vybavení interiéru pro více než 50.000 
návštěvníků. 
 
Můžete získat další prostor pro prezentaci v projektu Inspirativní 
interiéry, který návštěvnicky atraktivní formou představuje reálnou 
ukázku toho, jak je možné pracovat s prostorem a jednotlivými 
exponáty vystavovatelů. Mezi další služby pro návštěvníky patří 
bezplatné poradenství interiérových architektů v poradenském 
centru Architekt, nebo poradenská centra k výběru kvalitního 
nábytku a jeho zdravotní nezávadnosti. Špičkovou audiovizuální 
techniku jako součást moderního interiéru představí projekt 
Technologie&Design. 
 
Více informací naleznete na www.mobitex.cz . 

 
 
 

 
 

 

VYJÁDŘENÍ K ČESKÝM OFICIÁLNÍM ÚČASTEM 

 
AČN od MPO obdržela formuláře žádostí o zařazení 
zahraničních veletrhů mezi české oficiální účasti. AČN nemá 
zájem o žádný veletrh podpořený českou oficiální účastí, ani o 
akci SVV. 
 
Český nábytkářský průmysl je výrazně proexportně zaměřen. 
Vyrábí se u nás nábytek střední a vyšší třídy, který se prodává 
zejména v zemích Evropské unie, zejména v Německu. Nábytek z 
Čech se však vyváží i na poměrně exotické trhy jako je USA, 
Rusko, Japonsko, Austrálie atd. Nábytek vyšší třídy potřebuje 
důstojnou prezentaci, kterou bohužel společné stánky neumožňují. 
Dlouhodobě má AČN ve státní podpoře exportu problém s 
koncepcí společných stánků.  

                   
 

 

 

24.1. JSME OBDRŽELI NÁVRHY ZMĚN NOREM prA1 k EN 747-1 a EN 747-2 

 
Obdrželi jsme návrh změny A1 normy: EN 747-1 pr A1 Nábytek – 
Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, 
pevnost a trvanlivost a EN 747-2 pr A1 Nábytek - Patrová lůžka a 
vysoká lůžka - Část 2: Zkušební metody. V případě připomínek 
bylo nutné reagovat do 3. února. 

     

 

 
 
 

http://www.mobitex.cz/
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AČN ZAPOJENA DO PRÁCE SEKTOROVÉ RADY 

 
AČN je zapojena do práce Sektorové rady pro dřevozpracující 
a papírenský průmysl a podílí se na naplňování Národní 
soustavy kvalifikací. Sektorové rady sdružují významné 
reprezentanty zaměstnavatelů, profesních sdružení, 
vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje v daném 
sektoru či odvětví se záměrem stát se mluvčími sektoru v 
otázkách rozvoje lidských zdrojů a nástrojem zaměstnavatelů 
při prosazování zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů ve 
vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím.  
 
Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro 
výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti. Je to 
státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných 
požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a 
pracovních pozic. NSK definuje požadavky na odborné 
způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich 
získání. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další 
vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních 
kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných 
evropských státech. 
 
Další informace naleznete na: 
www.nsp.cz   
www.narodnikvalifikace.cz  
www.vzdelavaniaprace.cz   
www.sektoroverady.cz  
 
Oblasti využití NSK v personální praxi zaměstnavatelů 
 
Nábor a výběr zaměstnanců 
Tvorba adaptačního programu pro nové zaměstnance 
Plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
Motivace zaměstnanců 
Optimalizace profesní skladby zaměstnanců 
Zaměstnávání cizinců 
Přezkoušejte si své zaměstnance sami 
Implementace Národní soustavy kvalifikací jako záruka kvality 

     

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.nsp.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.vzdelavaniaprace.cz/
http://www.sektoroverady.cz/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


