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21.3 proběhla tisková konference AČN 
Český nábytkářský průmysl ve svém růstu překonal podzimní odhady Asociace českých 
nábytkářů. Růst objemu výroby kontinuálně pokračuje od roku 2010. Český nábytek se daří 
úspěšně exportovat. Ačkoliv exportní výkonnost v roce 2018 oproti roku 2017 zůstává 
víceméně vyrovnaná, objem exportu se oproti roku 2017 zvednul. Tuzemská spotřeba 
nábytku se po létech pozvolného růstu zvedla o něco více a konečně překonala předkrizovou 
hodnotu z roku 2009.  
 
Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další růst. Asociace v říjnu loňského roku vydala 
dopočet podle prvního pololetí 2018, že výroba vzroste na 44,82 mld. Kč. Potvrzené 
výsledky za loňský rok nyní ukazují, že produkce vzrostla více, než jsme očekávali, a to na 
46,34 mld. Kč. Produkce nábytku se v ČR zvedla ze 44,68 miliard v roce 2017 na 46,34 
miliardy Kč v loňském roce. To je oproti předchozím létům velmi solidní nárůst. Je vidět, že 
nábytkářský průmysl si dokáže poradit s nedostatkem pracovníků ve výrobě. Růst je 
podpořen investicemi do moderních technologií, digitalizace a robotizace. Samozřejmě i 
výkonným managmentem a organizací výroby. Do budoucna vzhledem k proexportní 
orientaci bude záležet i na kurzu české koruny. 
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21.3. předáno ocenění NÁBYTEK ROKU 2019  
Jubilejní desátý ročník ocenění NÁBYTEK ROKU je úspěšně za námi... Stejně jako 
v předchozích letech bylo hodnotitelskou komisí k ocenění vybráno sedm výrobků. Všem, 
kteří se k ocenění přihlásili, patří náš dík. Jako každý rok, bylo i v letošním roce rozhodování 
velmi náročné.  
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Zástupce společnosti TON přebírá ocenění:                                                          Zástupce společnosti Exit 112 přebírá ocenění: 

 

  
Zástupce společnosti LD seating přebírá ocenění:                                               Zástupkyně společnosti Le Bon přebírá ocenění: 
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Zástupce společnosti RIM CZ přebírá ocenění:                                                        Zástupce společnosti Santal přebírá ocenění: 

 
AČN uspěla s žádostí o projekt  
AČN uspěla na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost 
s projektem školení ve firmách členů AČN. Dotační rámec projektu je sedm milionů Kč. 
Projekt bude spuštěn v létě letošního roku po dobu tří let. 
 
Zpřísněné podmínky certifikace deskových materiálů 
Od 22. března 2019 se celosvětově zpřísnily podmínky certifikace deskových materiálů na 
bázi dřeva, které uvolňují škodliviny. Tento druh certifikace se dotýká i českých výrobců, 
pokud dodávají do řetězce IKEA nebo pokud vyváží na trh USA. 
 
Celosvětové zpřísnění certifikace uvolňování škodlivin z desek nezpůsobí v ČR problémy. 
Přísnější EPA/CARB certifikace desek na bázi dřeva je od 22. března 2019 možná jen u pěti 
evropských akreditačních orgánů. Po radikálním zpřísnění podmínek pro certifikaci desek na 
bázi dřeva v oblasti uvolňování těkavých látek (např. formaldehydu), došlo také k výrazné 
redukci počtu institucí, které jsou oprávněny tyto certifikáty producentům vydávat. Ačkoliv 
jsou z celé Evropy akreditační orgány pouze v pěti zemích (Česko, Itálie, Německo, Polsko, 
Španělsko), dobrou zprávou pro tuzemské výrobce je, že Dřevařský ústav v Praze 
(Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.) je jediným schváleným certifikačním 
orgánem v ČR. 
 
Společný nákup elektrické energie 
AČN spolupracuje se společností ARCH consulting s.r.o. Již dva roky rostou ceny energií a 
prognózy zatím nevěští nic příznivého. Přesto přelom roku přinesl razantnější pokles cen 
zemního plynu a elektrické energie. V březnu byly ceny u elektrické energie o cca 5 EUR 
níže než byly na konci roku. Na druhou stranu prognózy ukazují na další nárůst, a to až o 
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cca 10 - 15 EUR do konce roku. Podobný vývoj se čeká i u zemního plynu i když s jiným 
rozptylem cen. 
 
ARCH consulting nabízí příležitost připojit se do sdružení firem a zajistit si příznivé ceny na 
uvedené období 2020 a 2021. Kupujte, když je zajímavá cena, nikoli když nakupují všichni, 
což je podzim a konce roku a kdy ceny logicky rostou nejvíce. V případě vašeho zájmu  
zašlete obratem poslední roční vyúčtování za každé odběrné místo a aktuální smlouvu s 
dodavatelem. ARCH consulting vám bezplatně zpracuje analýzu a navrhne řešení. 
Kontaktovat můžete: Jiří Jantač, product manager, analytik, GSM: + 420 702 153 648, 
jiri.jantac@archconsulting.cz . 
 
8.3. členům AČN zaslaná pozvánka na vernisáž výstavy Slezákovy závody: 111 let 
výroby kovového nábytku v Bystřici pod Hostýnem 
Výstava, připravená obecně prospěšnou společností Národní centrum nábytkového designu 
k 110. výročí firmy  pro výstavní prostory Městského muzea Bystřice pod Hostýnem a v 
pozměněné podobě nyní reprízovaná ve vile Tugendhat, připomíná především vývojově 
důležité období třicátých let 20. století a ve výběru výjimečné modely z poválečných 
desetiletí. Základem kolekce jsou novodobé výrobky historických výrobních vzorů, jejichž 
prostřednictvím je prezentována nadčasovost původních návrhů. 
 

 
 
25.3. Zaslány odpovědi pro časopis TÝDEN 
Tajemník AČN zodpověděl dotazy typu: Kolik korun v minulém roce Češi utratili za nábytek? 
Jak se obecně změnilo chování lidí při nákupech nábytku? Jaký nábytek je aktuálně trendy? 
Za jaké kusy nábytku lidé utrácí nejvíce peněz? Na čem nešetří? Nakupují spíše online nebo 
v kamenných prodejnách? Jak vypadá typický česká domácnost? Jaké kusy nábytku tam 
nesmí chybět? V čem se to liší od jiných zahraničních zemí? Nakupují lidé často i v 
zahraničí? 
 
20.3. Zaslány odpovědi pro HN 
Tajemník AČN zodpověděl dotazy typu: Co je tím hlavním, co táhne český export do 
Německa? Obáváte se vývoje německé ekonomiky? Ovlivní vaše odvětví Brexit? Co 
zákazníci chtějí? Na čem jim dnes záleží? Jak ovlivňuje náš trh import především z Polska? 
Co zapříčiňuje klesající cenu nábytku na kilogram? 
 
13.3. členům AČN zaslána pozvánka „10 let Východního partnerství: ekonomická 
konvergence a obchodní příležitosti“ 
Konference „10 let Východního partnerství: ekonomická konvergence a obchodní 
příležitosti“, jež se uskutečnila ve dnech 16. a 17. dubna 2019. Akce byla organizovaná 
Hospodářskou komorou ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky. 
 

mailto:jiri.jantac@archconsulting.cz
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7.3. zaslána členům AČN pozvánka 
Nabídka na možnou účast členů AČN na "Festivalu České republiky v Moskvě", který se 
koná v srpnu 2019. Podrobnosti o možné prezentaci českých firem byly v přiloženém dopise 
velvyslance České republiky v Moskvě pana Vítězslava Pivoňky. 
 
Informační zpravodaj „OPIK“ 
Členům AČN zaslána informace že Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo vydávat 
Informační zpravodaj „OPIK“, který si bere za cíl informovat o dění v Operačním programu 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Informační zpravodaj je určen zejména pro 
podnikatele, které chce informovat o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, 
o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přinášet další aktuální zprávy 
týkající se dotační politiky. První číslo OPIK bylo vydáno v říjnu 2018. Doposud vydaná a 
nová čísla OPIK naleznete na webových stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-
informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-
pro-konkurenceschopnost--241100/ . 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za březen 2019 využily tyto společnosti: 
V e-letteru naleznete: 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2019 JE KŘESLO „CHIPS“  
NÁBYTEK ROKU 2019 PRO POHOVKU MIAMI  
SHELLY OD FORMu MÁ NÁBYTEK ROKU 2019  
HARMONY MODERN OD LD SEATING MÁ NÁBYTEK ROKU 2019  
LE BON MÁ NÁBYTEK ROKU 2019 ZA BONBON  
RIM CZ MÁ NÁBYTEK ROKU 2019 ZA KŘESLO CA-VA  
NÁBYTEK ROKU 2019 PRO ŽIDLI PINNA OD SPOLEČNOSTI SANTAL   
HANÁK OCENĚN NA VELETRHU BATIMAT RUSSIA  
TON – V MILÁNĚ PŘEDSTAVÍ ORGANICKÉ TVARY!  
GRAND PRIX VELETRHU FOR HABITAT ZÍSKAL JELÍNEK  
PROFIL NÁBYTEK ZREALIZOVALI ARCHITEKTONICKÉ STUDIO V KUTNÉ HOŘE  
ARBYD CZ VYBAVILI KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI ANECT  
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA – NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA SNADNO A RYCHLE  
HAFELE SEMINÁŘ - NOVINKY & TRENDY PRO INTERIÉR A STAVBU  
AČN PŘEDSTAVILA NEJČERSTVĚJŠÍ STATISTIKY  
DĚKUJEME PARTNERŮM OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2019 
 
AČN děkuje všem partnerům ocenění NÁBYTEK ROKU 2019 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

                           
 

 
 
ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA 
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/


 

 

7 

 

hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s 3 000 parkovacích míst poskytuje těmto 
akcím exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem souboru jarních veletrhů FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR 
INTERIOR, DESIGN SHAKER, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY. Soubor doplňuje v letošním 
roce přehlídka koupelnového designu DESIGN V KOUPELNĚ, která se meziročně střídá s 
výstavou SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Tyto jarní veletrhy přináší každý rok novinky z oboru 
bydlení, designu a zahrad. Veletrhy navštěvují desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje 
velké množství zajímavých doprovodných programů, jako jsou přednášky, výstavy atd. Více 
na www.forinterior.cz . 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment 
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší 
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.  
Kromě výroby nábytkového kování v sedmi závodech v Rakousku, se zabývá také 
průzkumem jeho využití v hotovém nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u 
zákazníků v domácnostech a také výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které 
poskytuje firma BLUM „Doživotní záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, 
promyšlené funkci, designu a dlouhé životnosti. Více na www.blum.com . 
 
Démos trade, a.s. 

 
Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. 
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a 
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com . 
 
Dřevozpracující družstvo 

 
 

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou 
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní 
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní 
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 

http://www.forinterior.cz/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
http://www.ddl.cz/
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EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. 
Získáním závodu Masisa v Concordii v Argentině od chilské společnosti Masisa S.A. si 
výrobce materiálů na bázi dřeva EGGER poprvé zajistil výrobní místo mimo Evropu. Během 
oficiálního setkání s guvernérem Severní Karolíny Royem Cooperem a zástupci místních 
úřadů, které se konalo dne 24. července 2017, oznámili Michael Egger a Walter Schiegl z 
managementu skupiny EGGER (technologie/výroba) záměr výstavby závodu na výrobu 
materiálů na bázi dřeva v Lexingtonu v Severní Karolíně. Více na www.egger.com . 
 
Hettich ČR k.s. 

 
Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, 
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i 
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich 
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní 
techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s 
aktivní podporou. Více na www.hettich.com . 
 
 
 
Kili, s.r.o. 

 
 

Kili, s.r.o. je obchodní společnost zaměřená na prodej materiálu pro výrobu nábytku, 
vybavení interiérů a realizaci staveb. Společnost klade velký důraz na kvalitu dodávaného 
sortimentu a zajištění servisu pro své zákazníky. Obchoduje nebo zastupuje největší 
výrobce, jako jsou DDL, Egger, Kronospan, Hettich, Blum, Franke, Trachea, Sapeli, Meister 
atd. Na českém trhu je výhradním prodejcem nábytkového kování Titus. Historie Kili, s.r.o. 
sahá do roku 1993, kdy byl zahájen prodej ve Šlapanicích u Brna. V současné době 
zaměstnává kolem 220 lidí a provozuje dvanáct obchodních center na Jižní Moravě, 
Vysočině i v Jižních Čechách. Více na www.kili.cz . 
 

KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé 
technologie a v mnoha směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v 
inovacích svých produktů. Produkty Kronospan mají široké spektrum uplatnění v 
interiéru i ve stavebnictví.  

http://www.egger.com/
http://www.hettich.com/
http://www.kili.cz/
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REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v 
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program 
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od 
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR 
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.   
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých 
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž 
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu 
říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší 
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz . 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
 

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v 
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché 
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále 
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd. 
Více na www.ma-dona.cz . 
 
 
 
 
 

http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


