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/11/ PROSINEC 2017 
 

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ SVÁTKY A VŠE NEJ V NOVÉM ROCE 2018! 

Dovolte nám za sekretariát i představenstvo AČN 
popřát příjemné prožití nadcházejících svátků. 
  
 
Zároveň přejeme vše nejlepší v nadcházejícím roce 
2018.   

 

 

 

 NÁBYTEK ROKU 2018 – POSLEDNÍ DNY K PŘIHLÁŠENÍ!   

 
Spolu s blížícím se koncem roku se také pomalu blíží 
uzávěrka přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2018. 
Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou 
se sídlem v České republice. Původ nábytku je v 
České republice. Rok 2018 je devátým ročníkem 
ocenění (koná se po desáté, rok 2009 byl nultý 
ročník). 
 
Nábytek je přihlašován firmou na adrese 
design@czechfurniture.com . Nábytek je posuzován 
hodnotitelskou komisí AČN a hodnocen podle funkčnosti, 
bezpečnosti, estetiky a vhodnosti konstrukce i použitého 
materiálu. 
 
Oceněný nábytek bude možné vytavit v rámci projektu 
DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 
2018. Vystavení je zpoplatněno částkou 5.000,- Kč + 
DPH, která připadne organizátorovi veletrhu. Všechny 
přihlášené výrobky bude možné zařadit do tištěného 
katalogu DESIGN SHAKER, který bude během veletrhu 
předáván designérům a architektům za částku 10.000 Kč. 
 
Uzavírka přihlášek pro ocenění NÁBYTEK ROKU 2018 
je do 15. ledna 2018!  
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

                            
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  

    
 

 

 
 

 
 
 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ: 
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SEMINÁŘ ORGANIZOVANÝ AČN K PROBLEMATICE FSC PŘI VELETRHU WOODTEC 

 
2. listopadu zorganizovala AČN diskusní seminář 
„Řešení nedostatku dřeva FSC pro český nábytkářský 
průmysl“. Seminář se konal v rámci odborného 
doprovodného programu mezinárodního veletrhu pro 
dřevozpracující a nábytkářský veletrh WOODTEC.  
 
V prostorách WOODTEC arény, pavilonu A2 se představili 
zástupci společností, které nedostatek FSC dřeva na trhu 
poškozuje. Seminář otevřel prezident AČN a následně 
představil certifikaci FSC z pohledu ČR a světa, Tomáš 
Duda, ředitel české pobočky FSC ČR. Potřebu FSC pro 
nábytkářský průmysl v ČR shrnul tajemník AČN. 
Zkušenosti s hospodařením splňujícím standardy 
certifikace FSC v ČR, prezentoval Pavel Čacký, zástupce 
ředitele pro hospodářskou činnost, ze Školního lesního 
podniku Masarykův les Křtiny, Mendelovy univerzity 
v Brně.  
 
Za výrobní společnosti prezentovali potřebu FSC suroviny: 
Radek Večeřa, spolumajitel společnosti Dýhy Večeřa a 
spol. s.r.o.. Potřebu pro Dřevozpracující družstvo Lukavec 
představil předseda představenstva Pavel Kříž. Za BJS 
Czech s.r.o., Tomáš Beneš, z pozice Business 
Development Managera. Společnost Danzer Bohemia-
Dýhárna s.r.o., Radim Vráblík, generální ředitel. Jitona 
a.s., Vojtěch Hejduk, manažer strategického nákupu.  
 
Je na místě dodat, že seminář měl solidní mediální 
ohlas, a to i díky obsáhlé informaci předané ČTK. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

AČN – 3.11. NAPSALI JSME MINISTROVI MPO 

 
V dopise jsou jistá upřesnění ke schůzce mezi zástupci AČN a ministrem průmyslu, 
která proběhla koncem září. 
 
Potřeba FSC certifikované dřevní hmoty je naprosto reálná. V České republice jsou 
soukromé zpracovatelské společnosti, které nutně potřebují FSC materiál. Nabídka FSC 
dřeva je nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti českého nábytkářského a 
dřevozpracujícího průmyslu. Pokrytí tuzemskou nabídkou FSC suroviny zamezí přemístění 
výrobních kapacit do okolních států, zejména do Polska. Ohrožena je konkurenceschopnost 
českých zpracovatelů a zejména pracovní místa v dřevozpracovatelském sektoru. Poptávka 
po FSC certifikaci v ČR roste i mimo segment nábytku, řeší se často dovozem ze zahraničí. 
Pouze pro výrobky firmy IKEA potřebují čeští dřevozpracovatelé min. 380 000 m³. Po 
zohlednění struktury těžených sortimentů, potřeb nábytkářského průmyslu a nutnosti 
konkurenčního prostředí je potřeba mít v ČR certifikováno cca 500.000 ha FSC lesů.      

 

30.11. OBESLALI JSME REKTORY VYSOKÝCH ŠKOL 

 
Informovali jsme o výzvě s alokací téměř tří mld. Kč vyhlášené MŠMT. Výzva vyšla v 
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listopadu a jejím smyslem je vybavit vysoké školy nábytkem a elektronikou. 
Zpracovaný katalog produktů, které jsou běžně na trhu, vhodných pro danou výzvu od 
svých členů zaslala AČN na rektoráty veřejných vysokých škol.  
 
Výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ: Cílem výzvy je modernizace a doplnění 
vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na 
projektech apod. Podpora směřuje do vybavení knihoven, studoven, učeben (např. 
jazykových a počítačových), přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány 
napříč studijními programy. Maximální délka realizace projektů je 34 měsíců, maximálně do 
31.10.2019.    

 

22.11. PROBĚHLA DŮLEŽITÁ SCHŮZKA FIREM KTERÉ ŘEŠÍ POTŘEBU FSC 

 
22.11.ve společnosti BJS Czech s.r.o. sešli zástupci společností, které řeší akutní 
nedostatek FSC suroviny.  
 
Schůzky se zúčastnili prezident AČN, generální ředitel DH Dekor, zástupce Jitony, předseda 
představenstva Dřevotvar Jablonné, zástupci DDL včetně předsedy představenstva, zástupci 
společnosti Efler a samozřejmě zástupce hostitele BJS Czech a tajemník AČN.   

 

TAJEMNÍK AČN VYSTOUPIL NA SEMINÁŘI K FSC VE KŘTINÁCH 

 
Seminář na téma "Certifikace FSC jako účinný nástroj k adaptaci lesů na klimatickou 
změnu i k lepšímu zpeněžení prodávaného dříví" byl určen především pro lesníky a 
majitele lesů. Tajemník AČN zde prezentoval skutečnou potřebu a poptávku po FSC 
certifikované surovině.  
 
Na semináři zazněla predikce jak lesy budou reagovat na klimatickou změnu. Zkušenosti s 
přínosy FSC certifikátů jako účinného nástroje k adaptabilitě lesních porostů. Jak lépe 
zhodnotit prodávané dříví. 

    

PROVEDENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE GENDEROVÝCH AUDITŮ 

 
Pro projekt „Genderové audity pro členské firmy AČN“ bylo vypsáno veřejné výběrové 
řízení. V zakázce „zajištění genderových auditů“ byl vybrán dodavatel těchto auditů, 
společnost Zlepšovatelé s.r.o. 
 
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na www.esfcr.cz dne 18.10.2017. Po uplynutí 24 
dní od uveřejnění se dne 10.11.2017 sešla komise za účelem posouzení nabídek. Komise 
z nabídek vybrala společnost Zlepšovatelé s.r.o.     

 

9.11. SE TAJEMNÍK ZÚČASTNIL REOPENINGU HANÁK FORUM 

 
Ve čtvrtek 9. listopadu bylo slavnostně znovu 
otevřeno nové HANÁK FORUM v pražských 
Čestlicích. To je svou výstavní plochou největším 
showroomem obchodní sítě HANÁK v České 
republice. Náročná rekonstrukce trvala téměř rok a 
zahrnovala stavební a dispoziční úpravy interiéru 
včetně nového designového opláštění budovy.  
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21.11. VEČER S ČESKOU KVALITOU 

 
Česká společnost pro jakost - Národní středisko 
podpory kvality, podobně jako v uplynulých letech 
zorganizovalo Galavečer s Českou kvalitou. Večer je 
určený pro správce jednotlivých značek kvality, aby 
mohli slavnostně předat nové certifikáty vybraným 
společnostem. Za AČN byla v letošním roce předána 
společnostem LUGI s.r.o. a SYKORA, spol. s r.o.  
 
Na horním snímku, majitel společnosti LUGI s.r.o., pan 
Michal Peřina přebírá certifikát na zakázkovou výrobu 
nábytku. Snímek dole, pan Vlastimil Sýkora, za firmu 
SYKORA, spol. s r.o. přebírá certifikát za výrobu kuchyní. 
 

 
 

 

 
 

 
 

SANTAL JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
Členem AČN se stala společnost Santal spol. s r.o. 
Výrobce především školního nábytku se sídlem i 
výrobou v Třeboni.  
 
Společností Santal vyráběný výškově nastavitelný i 
nenastavitelný školní nábytek odpovídá platné normě 
ČSN EN 1729-1:2007 která určuje funkční rozměry židlí a 
stolů pro vzdělávací instituce. Firma má zaveden systém 
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, vlastní 
certifikát Systému environmentálního managementu. Dále 
má společnost Santal zaveden systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 
18001:2008 (OHSAS 18001:2007). 
 
Podle svého vyjádření, „růst společnosti staví nejen na 
inovacích technologických procesů a rozvoje týmu, ale 
také na činění kroků s pozitivním dopadem na společnost, 
ve které žijeme. Proto prostřednictvím finančních 
prostředků a dodáváním našich produktů podporuje řadu 
vzdělávacích, sociálních a kulturních aktivit“. 
 
 

     
 

 

 

JIŘÍ PROCHÁSKA – U PILOUSE JE NOVÝM ČLENEM AČN 

 
„Továrna na Vaše sny“ nebo „naši zákazníci se stávají 
našimi přáteli“ to jsou vyjádření podnikatelského 
záměru pana Prochásky, majitele výrobní společnosti 
U Pilouse.  
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Po technologické stránce výborně vybavená výrobní firma. 
Ke své strategii a orientaci na potřeby zákazníka za celý 
tým pan Procházka dodává: „Poskytujeme solidní práci 
podle individuálních přání našich zákazníků. Vycházíme 
z módních trendů a nových technologií. Neděláme 
nábytkářskou konfekci, ale snažíme se zákazníkům 
nabídnout to nejlepší. Stavíme na tradičních postupech a 
velmi si zakládáme na doporučení“. 
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v listopadovém e-letteru „O NÁBYTKU 
s jistotou“ představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
INVESTICI ROKU 2017 VE VÝROBĚ NÁBYTKU ZÍSKAL 
JELÍNEK I JN INTERIER!  
TON NA DESIGNBLOKU S ŽIDLÍ ALBA!  
REOPENING HANÁK FORA  V PRAZE - ČESTLICÍCH  
ARBYD CZ REALIZOVALI VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ 
STOCK PLZEŇ  
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - NUX NÁBYTEK - TISK NA 
DÝHOVANÉ POVRCHY  
AHORN CZ NA VELERTHU V NĚMECKU 
 
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“ 
naleznete na  www.nabytek-jistota.cz . 
 

     
 

 

SALONE DEL MOBILE MILANO S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ: 

 
Cestovní kancelář Alka Tour z Brna pořádá zájezd na SALONE DEL MOBILE MILANO.   
 
Mezinárodní veletrh nábytku v Milánu SALONE DEL MOBILE MILANO 2018: 19.4.-22.4.(Čt-
Ne), CENA: 5.400 Kč, tel. 602 535 189 alkatour@volny.cz  www.alkatour.cz     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
mailto:alkatour@volny.cz
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


