
                 

Asociace českých nábytkářů, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 e-mail: acn@czechfurniture.com DIČ: CZ 71377077 
tel./fax:  +420 222 313 640                                                           http://www.czechfurniture.com                                                                             IČO: 71377077 

 

Statistická příloha tiskové zprávy Asociace českých nábytkářů  
ze dne 23.3.2017. 

 
 

Český nábytkářský průmysl zaznamenává růst již šestým rokem v řadě. Český 
nábytek se daří velmi úspěšně exportovat. Tuzemská spotřeba nábytku 
zaznamenává mírné oživení.   
 
Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další růst. Je to potvrzení prognózy asociace ze září 
loňského roku. Produkce nábytku se v ČR zvedla ze 43,55 miliard v roce 2015 na 44,64 
miliardy v loňském roce. To je nárůst o více než jednu miliardu Kč. Pro letošní rok je 
vzhledem k nejisté prognóze kurzu koruny, těžší udělat předpověď. Zatím máme 
z průmyslových podniků zprávy o zajištěných zakázkách na příští období. 
 
Růst tuzemské spotřeby nábytku bohužel v roce 2016 opět lehce zvolnil. Dobré výsledky 
nábytkářského průmyslu se tedy ještě více než v minulých letech opírají o exportní 
úspěšnost. Faktor růstu objemu dováženého nábytku ze zahraničí zůstává v podstatě 
vyrovnaný. Zvyšuje se i podíl importu na tuzemské spotřebě. Podíl importu na tuzemské 
spotřebě v loňském roce přesáhl již 50%. Exportní výkonnost českého nábytkářského 
průmyslu přesahuje 20,52%.  
 
U exportovaného nábytku z ČR, průběžně roste cena vyváženého nábytku. Za jeden kilogram 
v roce 2015 byla průměrná cena 78,08 Kč. V roce 2016 byla cena za 1kg vyváženého 
nábytku již 79,71 Kč. Oproti tomu cena importovaného nábytku v roce 2015 dosáhla 66,38 
Kč/kg. V roce 2016, ale cena spadla na 64,64 Kč/kg. Znamená to tedy, že se k nám dováží 
stále levnější nábytek. A je samozřejmě otázkou, jak je to s kvalitou levného dováženého 
nábytku. (Statistiky samozřejmě zahrnují i luxusní a velmi drahý nábytek, který se k nám též 
dováží).   
 
Stále platí, že největšími importéry nábytku do České republiky jsou zejména velké 
specializované nábytkářské markety. Největší podíl na importu nábytku do České republiky 
má Polsko, následuje Německo, třetí je Čína, čtvrté Slovensko. Největší část exportu míří do 
Německa, s velkým odstupem následuje Slovensko a Francie. 
 
Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej 
kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. 
Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek 
www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených 
nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Významný podíl činnosti Asociace 
českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a 
obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro 
instituce státní správy v zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby 
nábytku. 
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