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Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 29.9.2016.  
 

Ekonomický výhled oboru: 
Nábytkářský průmysl v letošním roce pravděpodobně opět dosáhne skvělých 
výsledků! Nábytkářské výrobní závody stále jedou na „plný plyn“. Čísla, která 
odhadujeme, vychází z hospodářských výsledků za první pololetí roku 2016. I nadále 
platí, že za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí exportní úspěšnost českých 
výrobců nábytku. 
 
Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon 
Consulting očekáváme, že produkce nábytku v letošním roce překročí 44 miliard Kč. 
Kvalifikovaný odhad (dopočet) vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2016 a zároveň 
uvažuje dynamiku vývoje. To by mohlo být o 0,8 miliardy Kč více než v roce 2015. 
Předpokládáme, že import dosáhne hodnoty 16,9 mld. Kč, a export 25,78 mld. Kč. Svého 
dna se exportní výkonnost českého nábytkářského průmyslu dotkla v roce 2009, kdy 
doznívala celosvětová finanční krize. To se exportní výkonnost tuzemského nábytkářského 
průmyslu scvrkla na pouhých 6,36 %. Hodnota necelých šesti a půl procenta exportní 
výkonnosti odpovídala 14,51 miliardy Kč. Nyní očekáváme, že exportní hodnota se bude 
blížit 26 miliardám Kč. Po celou dobu od roku 2009 exportní výkonnost českých výrobců 
nábytku roste. V letošním roce očekáváme velmi mírné oslabení a mírný pokles exportní 
výkonnosti. Nikoliv však pokles exportu! Očekáváme další zlepšení v růstu tuzemské 
spotřeby nábytku. To je rozhodně pozitivní signál.  Je ovšem potřeba konstatovat, že ve 
spotřebě nábytku se stále nenacházíme na předkrizové hodnotě, kdy před devíti lety v roce 
2007, přesáhla hodnota spotřeby 37 miliard Kč. Pokračuje růst objemu dováženého nábytku 
ze zahraničí a očekáváme, že v letošním roce dojde k nárůstu spotřeby importovaného 
nábytku o více než dvě procenta. 
 
Za výrazným zvýšením podílu importovaného nábytku na spotřebě stojí zejména velké 
specializované nábytkářské markety. Nicméně dovážet nábytek se snaží i někteří menší 
prodejci. Zejména se jedná o některé menší prodejce, kteří se snaží využívat možnosti 
internetu. U importovaného nábytku hrozí vyšší riziko nákupu nábytku z neprověřených 
zdrojů, nábytku vyrobeného z neprověřených materiálů. Z takového nábytku se následně 
mohou uvolňovat i různé škodliviny. Nebo může nábytek vykazovat konstrukční vady. 
Zákazník by měl věnovat maximální pozornost tomu, aby zjistil, z jakého zdroje nábytek 
pochází! Vždy se ptát po výrobci i zemi, kde byl nábytek vyroben. Vždyť vzduch v prostoru, 
ve kterém je nábytek umístěn bude dýchat dlouhá léta, někdy i desítky let… Samostatnou 
kapitolou je prodej matrací. Na posteli strávíme třetinu života! Některé teleshoppingy a 
letákové akce, nás nabádají ke koupi matrace pochybné úrovně. Nabízí konstrukce, které 
nemohou svým majitelům sloužit k užitku. 
 
Důležitým faktorem ukazující na kvalitu dováženého nábytku je jeho průměrná cena. 
V letošním roce dokonce očekáváme zlevnění dováženého nábytku v přepočtu na kilogram! 
Očekáváme, že průměrná hodnota dováženého nábytku bude 66 Kč/kg, zatímco hodnota 
exportovaného nábytku bude 78,50 Kč/kg. Ačkoliv není možné plošně tvrdit, že co je levné je 
nekvalitní, v konkurenčním prostředí má cena vždy významnou vypovídací hodnotu. 
Asociace českých nábytkářů má pro zákazníka účinný nástroj, jak poznat kvalitní nábytek a 
kvalitní výrobní firmu. Tím je značka Česká kvalita – Nábytek. Jedná se o značku kvality, 
která je vydávána na základě žádosti a posouzení nezávislou třetí stranou. 
 
Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko. To by v letošním roce 
mohlo do ČR dovézt nábytek za 4,6 mld. Kč. Druhým největším importérem nábytku do ČR 
je Německo. V těsném závěsu je Čína. Předpokládáme, že Čína by mohla do ČR importovat 
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nábytek za 3,2 mld. Kč. Polsko společně s Čínou letos pravděpodobně dosáhnou na téměř 
45 % podílu na celkovém importu nábytku. Naopak 30 % českého exportu nábytku bude 
mířit do Německa, tedy přes 8 mld. Kč. S velkým odstupem následuje Slovensko, Francie, 
Spojené státy americké, Velká Británie… 
 
Dnes začíná prestižní veletrh zaměřený na nábytek a interiéry, FOR INTERIOR. Při této 
příležitosti startuje osmý ročník ocenění Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK 
ROKU 2017.   

 
 
Od dnešního dne zahajuje Asociace českých nábytkářů příjem přihlášek na ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2017. NÁBYTEK ROKU je cena za nejvýznamnější designovou tvorbu 
v oblasti výroby nábytku v České republice. 
  
Ocenění NÁBYTEK ROKU organizuje Asociace českých nábytkářů, jako nástroj podpory 
českých výrobců nábytku. Nábytek je hodnocen z hlediska, funkčnosti, bezpečnosti, estetiky 
a vhodnosti konstrukce a použitého materiálu. Od dnešního dne přijímáme přihlášky 
k ocenění, které je možné dle propozic zasílat na adresu Asociace českých nábytkářů a e-
mailovou adresu design@czechfurniture.com . 
 
Logo pro sedmý ročník ocenění, NÁBYTEK ROKU 2017: 
 

 
 
Více informací, včetně přihlášky a propozic ocenění na www.czechfurniture.com . 
 

PARTNER OCENĚNÍ je společnost Démos trade, a.s. 

 
Ocenění „NÁBYTEK ROKU“ probíhá pod záštitou:  
 

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR 
 

            
 

    
Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů 
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