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Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 5.10.2017.  
 

Ekonomický výhled oboru: 
Podle odborného dopočtu Asociace českých nábytkářů by měl nábytkářský průmysl 
v letošním roce opět dosáhnout skvělých výsledků! Tempo růstu oproti předchozím 
rokům sice mírně zvolnilo. Stále se jedná o velmi solidní nárůst. Čísla, která 
odhadujeme, vychází z hospodářských výsledků za první pololetí roku 2017. I nadále 
platí, že za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí exportní úspěšnost českých 
výrobců nábytku. Nárůst spotřeby nábytku u nás předpokládáme, že bude na stejné 
úrovni jako v roce 2016. 
 
Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon 
Consulting očekáváme, že produkce nábytku v letošním roce překročí 45 miliard Kč. 
Kvalifikovaný odhad (dopočet) vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2017 a zároveň 
uvažuje dynamiku vývoje. To by mohlo být o 0,5 miliardy Kč více než v roce 2016. 
Předpokládáme, že import se přiblíží hodnotě 19 mld. Kč, a export 27,8 mld. Kč. Po několika 
letech mimořádného růstu exportní výkonnosti předpokládáme, že by se tento růst v letošním 
roce mohl zastavit. To by samo o sobě nemuselo být špatné znamení, pokud by ovšem tento 
pokles byl nahrazen tuzemskou spotřebou. Exportní výkonnost tuzemského nábytkářského 
průmyslu očekáváme, že poklesne na 19,68%, oproti rekordnímu roku 2016, kdy se exportní 
výkonnost dostala na 20,52%. To je pokles o 0,8%. Nyní očekáváme, že exportní hodnota 
překročí 27,8 miliard Kč. Jedná se o navýšení exportu nábytku z Česka o 0,81 miliardy Kč, 
protože v roce 2016 se vyvezl nábytek za 27,02 miliardy Kč. Věříme v další zlepšení růstu 
tuzemské spotřeby nábytku. Stále však platí, že ve spotřebě nábytku nejsme na předkrizové 
hodnotě, kdy před deseti lety v roce 2007, přesáhla hodnota spotřeby 37 miliard Kč. 
Pokračuje růst objemu dováženého nábytku ze zahraničí a očekáváme, že v letošním roce 
bude překročena 50% hranice podílu importovaného nábytku na tuzemské spotřebě. 
 
Důležitým faktorem ukazující na kvalitu dováženého nábytku je jeho průměrná cena na 
kilogram. V letošním roce se ukazuje dramatický pokles ceny dováženého nábytku na 
kilogram! Očekáváme, že průměrná hodnota dováženého nábytku bude 39,67 Kč/kg, 
zatímco hodnota exportovaného nábytku bude 77,26 Kč/kg. Tento výkyv můžeme do určité 
míry přičíst kurzovým výkyvům, ale jen z části. Ačkoliv není možné plošně tvrdit, že co je 
levné je nekvalitní, v konkurenčním prostředí má cena vždy významnou vypovídací hodnotu. 
Pro zákazníky může být toto číslo varováním, aby pečlivě hlídali kvalitu nabízeného nábytku 
z dovozu! Ono totiž až na výjimky platí, že „za málo peněz, málo muziky“.  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 4,8 mld. Kč. Druhým největším importérem nábytku do ČR 
je Německo s předpokládaným importem do ČR 3,5 mld Kč. Čína by mohla do ČR 
importovat nábytek za 3,1 mld. Kč. Polsko společně s Čínou letos pravděpodobně 
přesáhnou 43 % podílu na celkovém importu nábytku. Naopak 30 % českého exportu 
nábytku bude mířit do Německa, tedy přes 8,3 mld. Kč. S velkým odstupem následuje 
Slovensko, Francie, Spojené státy americké… 
 
Asociace českých nábytkářů však upozorňuje na fakt, že v příštích letech může poměrně 
výrazně poklesnout produkce nábytku u nás, pokud nebude na trhu dostatek dřeva 
s certifikací FSC. Rozhodnutí o certifikaci Lesů České republiky a Vojenských lesů a statků 
má v rukou Ministerstvo zemědělství. Takovéto rozhodnutí chápeme tak, že bude na trhu 
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certifikovaná surovina oběma hlavními certifikáty dřeva, tedy FSC i PEFC. Tímto 
rozhodnutím by do budoucna byly podpořeny malé střední podniky. 
 
Asociace českých nábytkářů upozorňuje na riziko nákupu podezřele levného nábytku 
z dovozu. Dále upozorňuje, že i ten nejlevnější nábytek musí vyhovovat tuzemské legislativě 
a musí splňovat nároky, které mu tuzemská legislativa nařizuje. Zákazník by se neměl bát 
obrátit se na soudní znalce a na soudy v případě domáhání se svých práv, pokud prodejce 
odmítá uznat nároky zákazníka.  
 
Dnes začíná prestižní veletrh zaměřený na nábytek a interiéry, FOR INTERIOR. Při této 
příležitosti startuje devátý ročník ocenění Asociace českých nábytkářů, NÁBYTEK 
ROKU 2018. Od dnešního dne zahajuje Asociace českých nábytkářů příjem přihlášek 
na ocenění NÁBYTEK ROKU 2018. 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 devátý ročník ocenění, NÁBYTEK ROKU 2018: 
 

 
 
Více informací, včetně přihlášky a propozic ocenění na www.czechfurniture.com nebo 
www.nabytek-roku.cz . 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

                           
 

 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 

mailto:design@czechfurniture.com
http://www.czechfurniture.com/
http://www.nabytek-roku.cz/
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Démos trade, a.s. 

 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

Egger CZ s.r.o. 

 
 
Hettich ČR k.s. 

 
Kili, s.r.o. 

 
 

REHAU, s.r.o. 

 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

MA-DONA s.r.o. 
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Ocenění „NÁBYTEK ROKU“ probíhá pod záštitou:  
 

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

            
 

    
Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů 


