Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 10.10.2019.
Ekonomický výhled oboru:
Podle odborného dopočtu Asociace českých nábytkářů by nábytkářský průmysl mohl
v letošním roce opět dosáhnout velmi dobrých výsledků! Dopočet ukazuje, že tempo
růstu oproti minulému roku mírně oslabilo. Nicméně v porovnání s předchozími léty je
tempo růstu svižné. Zejména zvolňuje exportní výkonnost. Pokud se předpoklad
naplní, bude se stále jednat o velmi solidní nárůst a dobrý výsledek. Čísla, která
odhadujeme, vychází z hospodářských výsledků za první pololetí roku 2019. I přes
jistý pokles exportní výkonnosti platí, že za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku
stojí exportní úspěšnost českých výrobců nábytku. Pro letošní rok předpokládáme
nárůst spotřeby nábytku u nás.
Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon
Consulting očekáváme, že produkce nábytku v ČR v letošním roce překročí 47,5 miliardy Kč.
Kvalifikovaný odhad (dopočet) vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2019 a zároveň
uvažuje dynamiku vývoje. Předpokládáme, že import překročí hodnotu 21,8 mld. Kč, a export
překročí 29,5 mld. Kč. Po dosažení vrcholu exportní výkonnosti v roce 2016 dochází
v následujících letech k jistém propadu exportní výkonnosti. Pro letošní rok ovšem
předpokládáme snížení výraznější. Exportní výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu
očekáváme, že klesne pod 17 %. Konkrétně na 16,26 %. To je předpokládaný pokles o 2,49
procentního bodu oproti rolu 2018. Pokračuje růst objemu dováženého nábytku ze zahraničí
a očekáváme, že v letošním roce bude atakována 55% hranice podílu importovaného
nábytku na tuzemské spotřebě (konkrétně 54,83%).
I v letošním roce se projevuje pokles ceny dováženého nábytku na kilogram. Očekáváme
výrazný pokles průměrné ceny dováženého nábytku. Očekáváme, že hodnota klesne na
41,96 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude přesahovat 85,50 Kč/kg.
Zatímco průměrná hodnota dováženého nábytku klesá, naopak hodnota exportovaného
nábytku vytrvale roste. Asociace českých nábytkářů má pro zákazníka účinný nástroj, jak
poznat kvalitní nábytek a kvalitní výrobní firmu. Tím je značka Česká kvalita – Nábytek.
Česká kvalita je státní program podpory kvality.
Největší podíl na importu nábytku do České republiky má Polsko. To by v letošním roce
mohlo do ČR dovézt nábytek za 5,6 mld. Kč. Druhým největším importérem nábytku do ČR
je dravě rostoucí Čína s předpokládaným importem do ČR 3,9 mld Kč. Německo zůstává
odsunuto na třetí místo s předpokládaným objemem nábytku v hodnotě za 3,7 mld. Kč. Tři
největší importní země letos pravděpodobně dosáhnou 60 % podílu na celkovém importu
nábytku. Naopak 32,2 % českého exportu nábytku bude mířit do Německa, tedy okolo 9,4
mld. Kč. S velkým odstupem následuje Francie, Slovensko, Spojené království…
Historicky poprvé představujeme graf ukazující podíl český firem (resp. firem v České
republice vyrábějících nábytek) na českém trhu. Oproti předchozím třem letům se situace
pravděpodobně mírně zlepší. Nicméně podíl českých firem na tuzemském trhu je víceméně
stabilní. I když hodnota dosažená přesně před deseti lety pravděpodobně zůstane rekordní.
Pro letošní rok odhadujeme, že by hodnota nábytku vyrobeného v České republice,
umístěného na českém trhu mohla přesáhnout hodnotu 18 miliard Kč. To je v procentuálním
vyjádření 45,17%.
Asociace českých nábytkářů se stále aktivně zabývá faktem, že v příštích letech může být na
našem trhu nedostatek dřeva s certifikací FSC. Již nyní se tato nepříznivá skutečnost začíná
negativně projevovat útlumem některých výrob.
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Dnes začíná prestižní veletrh zaměřený na nábytek a interiéry, FOR INTERIOR. Při této
příležitosti startuje jedenáctý oficiální ročník ocenění Asociace českých nábytkářů,
NÁBYTEK ROKU 2020. Od dnešního dne zahajuje Asociace českých nábytkářů příjem
přihlášek na ocenění NÁBYTEK ROKU 2020. 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 emailovou adresu design@czechfurniture.com .
Logo pro jedenáctý ročník ocenění, NÁBYTEK ROKU 2019:

Složení komise pro NÁBYTEK ROKU 2020 (řazeno abecedně):
•
•
•
•
•

doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
MgA. Jaroslav Juřica, M.A.
Ing. arch. Lubomír Končinský
PhDr. Dagmar Koudelková
Ing. Milan Vrbík

Více informací, včetně přihlášky a propozic ocenění na www.czechfurniture.com nebo
www.nabytek-roku.cz .

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů
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