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17.5. proběhla valná hromada Asociace českých nábytkářů.
17.5.2018 proběhla valná hromada Asociace českých nábytkářů. Na letošní valné hromadě
byli hosty dva zástupci MPO, konkrétně vedoucí oddělení průmyslové politiky se zástupkyní.
Valnou hromadou byla přijata zpráva o hospodaření AČN v roce 2017 a zpráva revizní
komise. Dále byla přijata výroční zpráva za rok 2017. Po diskusi a doplnění byl přijat návrh
plánu činnosti AČN pro období 2018/2019. Současné stanovy AČN byly valnou hromadou
AČN změněny a mírně zjednodušeno fungování asociace. Byl přijat návrh rozpočtu AČN pro
rok 2018. Byly představeny nejdůležitější charakteristiky jarního veletrhu For Interior 2018,
veletrhu nábytku a interiérů. Ing. Babuka prezentoval hlubší pohled do statistické zprávy o
stavu výroby a trhu s nábytkem v České republice. Pan Dominik Debef měl prezentaci na
téma Průmysl 4.0. Členové AČN obdrželi kompletní zápis a přílohy.
15.5. se tajemník a prezident AČN sešli s náměstkem MPO Muřickým.
Téma rozhovoru byla jednak certifikace FSC, kterou řada výrobců nábytku v ČR potřebuje,
respektive potřeba suroviny s tímto certifikátem. Nyní to již není pouze potřeba společnosti
IKEA, ale přidávají se další obchodní společnosti. Dalším bodem byla téměř nulová
proexportní podpora českým výrobcům nábytku. Na schůzce byl přítomen i zástupce
CzechTrade. AČN by přivítala, pokud by MPO mohlo nějakým způsobem přispět na
budování značek českých výrobců nábytku, a to zejména v zahraničí. Zástupce CzechTrade
navrhnul udělat specializovaný seminář pro výrobce nábytku.
21.5. se tajemník a prezident AČN sešli s ministrem zemědělství Milkem a náměstkem
Mlynářem.
Jediným tématem, který zde byl podrobně projednáván byla potřeba certifikované suroviny
FSC. Náměstek Mlynář zmínil rozdílnost českého standardu FSC se zahraničním
standardem. Podle názoru MZe je český standard přísnější než třeba v Polsku nebo jiných
zemích na východ od našich hranic. AČN toto tvrzení nevyvrací ani nezpochybňuje. Jedná
se o vysoce odbornou debatu. AČN vyzdvihuje fakt, že podle českého standardu FSC se u
nás dá bez obtíží hospodařit. 2% certifikované plochy jsou toho důkazem.
Členem AČN se stala společnost KARÁSEK – výroba nábytku.
Společnost Karásek je renomovaným výrobcem kuchyní, ale nejenom kuchyní… Společnost
Karásek vyrábí kuchyně v mnoha různých stylech. Klasický design, minimalismus, a mnoho
dalších stylů. Díky mnohaletým zkušenostem dokáže Karásek proměnit prostor v kuchyň,
podle přání zákazníka. V současné době má Karásek – výroba nábytku tři studia, a to v
Jemnici, Jihlavě a ve Znojmě.

16.5. se konal sněm Hospodářské komory, kde byla AČN zastoupena.
Na sněmu Hospodářské komory byla Asociace českých nábytkářů zastoupena dvěma hlasy.
Asociaci českých nábytkářů zde reprezentovali prezident AČN, ing. Martin Čudka a člen
představenstva AČN Václav Hon. AČN má na sněmu dva hlasy. Tento počet je dán velikostí
profesního svazu. Menší profesní svazy / společenstva mají jenom jeden hlas.
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24.5. a 25.5. se tajemník zúčastnil zasedání v Bruselu.
24.5. proběhla Plenární schůze Sociálního dialogu v Bruselu. Plenární schůzi předcházela
přípravná schůze, která byla vedena společně, UEA s EFIC. Evropský odborový svaz
EFBWW zasedal samozřejmě odděleně. Na plenární schůzi byla kromě jiného diskutována
tato témata: Společná deklarace pro nábytkářský průmysl v rámci Sociálního dialogu,
příprava možného projektu „Stárnoucí pracovní síla“, DIGIT- FUR projekt – projekt
k budoucnosti nábytkářského průmyslu v kontextu digitalizace a Průmyslu 4.0. Projekt
zaměřený na vzdělávání v nábytkářském průmyslu BOLSTER UP. Příprava evropské
konference o dřevním prachu. Možnosti přípravy projektu Psychosociální rizika
v nábytkářském průmyslu. Závěrečné téma bylo „Flame retardants“, neboli zpomalovače
hoření v pěnách používaných v čalounické výrobě. 25.5. se tajemník v Bruselu zúčastnil
semináře projektu DIGIT- FUR.
15.5. zaslána poptávka členům AČN
Německý zákazník poptává postele z masivu a čalouněné postele. Předpokládané dodávky
budu po sériích po 50 kusech.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za květen 2018 využili tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
LD SEATING DOPLŇUJE ŘADU MELODY O NOVÉ MODELY…
REDESIGN PRODEJEN OBCHODNÍ SÍTĚ HANÁK
TON NA WALLPAPER HANDMADE
OHLÉDNUTÍ ZA MOBITEXEM 2018
PROFIL SI Z DESIGN SHAKERU ODNESL GRAND PRIX A TOP EXPO
KRONODESIGN NOVÁ GLOBÁLNÍ KOLEKCE OD KRONOSPANu
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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