Statistická příloha tiskové zprávy Asociace českých nábytkářů
ze dne 26.3.2020.
Asociace českých nábytkářů zveřejňuje on line formou potvrzené statistiky za rok
2019. Na podzim loňského roku jsme vydali odhady vycházející z prvního pololetí
2019. Český nábytkářský průmysl v loňském roce dosáhnul skvělých výsledků. A
je dost možné, že na nějaký čas dosáhnul svého vrcholu. Čeští nábytkáři již
druhým rokem posílili svou pozici na tuzemském trhu a odrazili se ode dna roku
2017 (viz graf podíl CZ firem na CZ trhu v mld. Kč). Od roku 2009 kontinuálně
roste objem exportovaného nábytku. Nicméně za poslední tři roky klesla exportní
výkonnost vyjádřená v procentech. Zvedla se tuzemská spotřeba nábytku.
Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další růst. Asociace v říjnu loňského roku vydala
dopočet podle prvního pololetí 2019, že výroba vzroste na 47,59 mld. Kč. Potvrzené výsledky
za loňský rok nyní ukazují, že produkce vzrostla více, než jsme očekávali, a to na 47,98 mld.
Kč. Za posledních deset let vzrostla produkce nábytku u nás o téměř 13 miliard. Ze 35,01
miliard v roce 2010 na 47,98 miliardy Kč v loňském roce. To je více než velmi solidní nárůst.
Takto razantní růst by ovšem nemohl být bez mimořádného investičního úsilí. Za posledních
deset let se výrobní provozy našich nábytkářů velmi proměnily. Leckde až k nepoznání.
Moderní technologie, roboti ve výrobě, digitalizace, linky povrchového dokončení napojené
na výkonné počítače, nové moderní výrobní haly, sofistikované on line komunikační systémy
propojující výrobce s prodejci, návrháři i výrobními a skladovými uzly. I to je realita dnešní
výroby nábytku…
Vynikající výsledky nábytkářského průmyslu se opírají o exportní úspěšnost. Českým
výrobcům nábytku se daří exportovat nábytek a nábytkové dílce s vysokou přidanou
hodnotou. Oproti tomu, již řadu let dochází k růstu objemu dováženého nábytku. Zvyšuje
podíl importu na tuzemské spotřebě. Podíl importu na tuzemské spotřebě v loňském roce se
blíží 54%. Exportní výkonnost českého nábytkářského průmyslu byla v roce 2016 na 20,52%.
V roce 2019 tato výkonnost klesla na 16,26%. Nicméně v roce 2016 vyvezli čeští nábytkáři
výrobky/nábytek v hodnotě 27,02 mld. Kč a v roce 2019 v hodnotě 29,54 mld. Kč. To je
nárůst o 2,52 mld. Kč.
Jak jsme již zmínili, z České republiky se vyváží nábytek s vysokou přidanou hodnotou.
Důkazem je i údaj o průměrné ceně exportovaného nábytku za jeden kilogram. Zatímco
v roce 2011 se z Česka vyvážel jeden kilogram nábytku v průměru za 59,30 Kč, tak v roce
2019 se jeden kilogram nábytku vyvážel již za 87,37 Kč za kilogram. V příkrém rozporu
s exportem nábytku z ČR je jeho import. Ačkoliv množství importovaného nábytku do ČR
roste, průměrná cena za jeden kilogram dramaticky klesá. V roce 2015 byla průměrná cena
za jeden kilogram importovaného nábytku 66,38 Kč. V roce 2019 již průměrná cena za jeden
kilogram činila pouhých 41,90 Kč. S tím, že v roce 2018 byla tato cena 49,28. Je zcela
zřejmé, že do České republiky je dovážen zejména levný a často i velmi nekvalitní nábytek.
Největšími importéry nábytku do České republiky jsou zejména velké specializované
nábytkářské markety, které následují různí internetoví prodejci. Největší podíl na importu
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nábytku do České republiky má Polsko, následuje Německo, třetí je Čína, která se ovšem
projevuje se značnou růstovou dynamikou.
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.

Ing. Tomáš Lukeš
tajemník Asociace českých nábytkářů
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