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22.12. KVESTORŮM VYSOKÝCH ŠKOL ZASLÁNA INFORMACE O NOVÉ APLIKACI
Byla vytvořena aplikace, pomůcka pro vytvoření žádosti o dotaci na vybavení školních
učeben. Informaci a odkaz na aplikaci zaslala AČN 22.12. na databázi kvestorů
vysokých škol.
Počátkem listopadu loňského roku vyšla výzva na základě které mají vysoké školy možnost
žádat o profinancování vybavení učeben nábytkem. Abychom vysokým školám usnadnili
přípravu žádostí, byl vytvořen jednoduchý a přehledný katalog. Ten nediskriminačním
přístupem odkazuje na školní nábytek běžně dostupný na našem trhu. Jedná se o nábytek
od renomovaných, prověřených a kvalitních výrobců. Zároveň tyto produkty respektují
doporučené maloobchodní ceny podle MŠMT.
Katalog lze nalézt po přistoupení do aplikace. Např. z úvodní stránky na adrese
https://ipos.ders.cz/ . Přihlášení do aplikace je realizováno prostřednictvím eduID, díky čemuž
se uživatelé mohou do aplikace hlásit prostřednictvím uživatelského jména a hesla své
domovské organizace. Ve výzvě z MŠMT je uveden termín 28.01.2018 pro předkládání ke
kontrole a schválení na MŠMT.
NÁBYTEK ROKU 2018 – PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK UKONČEN
Uzávěrka přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2018
proběhla podle rozhodnutí představenstva. Příjem
přihlášek skončil 15.1.2018.
Oceněný nábytek bude možné vidět v rámci projektu
DESIGN SHAKER / Design Gallery na jarním veletrhu
FOR INTERIOR 2018. Všechny přihlášené výrobky bude
možné zařadit do tištěného katalogu DESIGN SHAKER,
který bude během veletrhu předáván designérům a
architektům.
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR

PARTNEŘI OCENĚNÍ:

PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):

1.12.2017 SE TAJEMNÍK AČN ZÚČASTNIL ZASEDÁNÍ MALÉ TRIPARTITY
Naléhavé řešení nedostatku dřeva s certifikací FSC bylo předmětem jednání tzv. Malé
tripartity v Hradci Králové.
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Zasedání se konalo v sídle LČR. Problematika FSC byla prvním bodem jednání. AČN zde
byla v roli hosta, protože není členem tripartity. Po projednání FSC, tajemník zasedání
opustil. Z toho co zaznělo, je důležité, že ALDP, které sdružuje největší zpracovatele dřeva,
přiznává potřebu suroviny s FSC certifikací. ALDP je přesvědčeno, že je potřeba jednat o
konkrétních standardech FSC tak, aby byl tento standard srovnán s okolními státy.
13.12.2017 PROBĚHLO 3/17 ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AČN
Představenstvo se kromě dalších bodů zabývalo těmito
nejdůležitějšími tématy: Školství a odborné vzdělávání,
dřevní prach – EU norma, FSC – současný stav a další
postup, vstup do FSC, projekt generových auditů v
členských firmách AČN.
Představenstvo AČN vyzdvihuje tyto body: Státní dohled
nad maturitou. Ukončit systém plateb na žáka a zavést
systém plateb na obor. Omezit vstup na střední školu
žákům, kteří nemají dostatečné znalosti. Důsledné
zavedení daňové uznatelnosti procesu výuky žáků a učňů v
praxi. Daňové zvýhodnění pro výuku učňů (doprava,
ubytování, čas pracovníka, který se učni věnuje, atd.) To
vše, aby bylo skutečně reálně uznáváno, a aby kontroly
finančních úřadů tyto položky uznávaly.
Na základě informací ze Sociálního dialogu v Bruselu došlo
ke schválení směrnice v Evropském parlamentu, která
zpřísňuje výskyt dřevního prachu na pracovišti. Dřevní
prach by měl splňovat hodnoty 3 mg/m3 (oproti dnešním 5
mg/m3) po přechodnou dobu 5-ti let. Poté by se měl limit
zpřísnit na 2mg/m3. Naše současná legislativa – konkrétně
NV 361/2007 stanovuje tyto limity: Pro exotická dřeva je
přípustný expoziční limit 1mg/m3. Pro tvrdá dřeva
(karcinogenní) je přípustný expoziční limit 2mg/m3 (dřeviny
jsou přesně vyjmenované). Pro měkká dřeva a ostatní
dřeva nevyjmenovaná je přípustný expoziční limit 5mg/m3.
Pokud je ve firmě používaná kombinace dřevin ze všech tří
skupin pak je přesně popsaná metodika výpočtu
přípustného expozičního limitu pro používanou kombinaci.
Představenstvo odsouhlasilo vstup AČN do FSC ČR.
Smyslem je získat možnost působit na tuzemské standardy
pro udělování FSC. AČN registruje požadavky na FSC i od
jiných odběratelů, než je IKEA.
Projekt Genderové audity u členů AČN se rozběhnul a
počátkem roku 2018 začnou probíhat první audity.
6.12. ZASEDÁNÍ KLDS
Tajemník se za AČN zúčastnil zasedání KLDS. Byl diskutován současný český trh se
dřevem a předpokládaný vývoj. Z dlouhodobého pohledu je ohrožena existence smrku
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a celkově lze očekávat nedostatek smrkového masivu.
Prezidentem KLDS ČR byl na rok 2018 jednomyslně jmenován předseda Společenstva
dřevozpracujících podniků v ČR Ing. Petr Pražan, Ph.D. AČN, která měla dle stanov
nominovat svého zástupce na funkci viceprezidenta KLDS ČR, informovala prostřednictvím
svého zástupce na jednání Ing. Tomáše Lukeše, že se vzdává nároku na funkci
viceprezidenta. Tímto přechází nárok na dalšího člena v pořadí, kterým je Svaz českých a
moravských výrobních družstev (SČMVD). Viceprezidentem KLDS ČR byl na uvedené
období jednomyslně jmenován představitel Svazu českých a moravských výrobních družstev
Ing. Pavel Kříž.
VÝROBCE ŽIDLÍ A KŘESEL ALBA CR JE NOVÝM ČLENEM AČN
Představenstvo rozhodlo o přijetí renomovaného
výrobce kancelářského nábytku, společnosti ALBA
CR spol. s r.o. do AČN.
Firma Alba CR spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější
výrobce nábytku u nás. Vyrábí kancelářské židle a
kancelářská křesla. Společnost se sídlem v obci Škvorec
(Praha východ) má v ČR dva výrobní závody, jednak ve
Škvorci a druhý v Ostravě. Firma spolupracuje s celou
řadou renomovaných výrobců komponentů. Vysoké
nároky na kvalitu v systému subdodávek vstupního
materiálu jsou jedním z předpokladů vysoké kvality
výsledných produktů. Nosným programem jsou
kancelářské židle a kancelářská křesla nižší a střední
třídy. Nicméně ALBA CR je výrobcem kancelářských
židlí a kancelářských křesel i vyšší třídy.
V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI:
Své novinky v prosincovém e-letteru „O NÁBYTKU
s jistotou“ představily tyto společnosti s produkty:
V e-letteru naleznete:
ŽIDLE Z TONu V INTERIERU CUKRÁRNY MYŠÁK
DVA LUXUSNÍ BYTY OD ARBYDu
V ÚNORU OTEVÍRÁ JELÍNEK NOVÝ SHOWROOM
JIŘÍ PROCHÁSKA – U PILOUSE JE NOVÝM ČLENEM
AČN
VÝROBCE NÁBYTKU SANTAL JE NOVÝM ČLENEM
AČN
AHORN CZ MÁ NOVÉ LOGO – VŠIMLI JSTE SI?
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA - NOVÉ ATRAKTIVNÍ
VZORY SESAZENEK Z DÝHY
SPOLEČNOST TON USPĚLA V SOUTĚŽI FIRMA ROKU
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“
naleznete na www.nabytek-jistota.cz .
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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