
Výše uvedené a další oborové informa-
ce zveřejnila AČN na tiskové konferen-
ci uspořádané při příležitosti zahájení 
7. ročníku veletrhu FOR FURNITURE, 
který spolu s dalšími veletrhy pro bydle-
ní proběhl ve dnech 23.–26. 3. 2017 
na výstavišti PVA EXPO v Praze – 
Letňanech. Prezentovaná data týkající 
se exportu a importu byla poskytnuta 
Českým statistickým úřadem, zatímco 
údaje o produkci byly zjištěny poraden-
skou a informační společností APICON 
CONSULTING z Kroměříže přímým oslo-
vením vybraného vzorku tuzemských vý-
robců s patřičnou vypovídající hodnotou. 

Přítomným novinářům je zde tlumočili 
prezident AČN Ing. Martin Čudka s ta-
jemníkem Ing. Tomášem Lukešem.

Situace tuzemských výrobců 
se trvale lepší,…

„Až si po skončení této tiskové konfe-
rence projdete dnes započatou výstavu 
FOR FURNITURE a zejména pak její de-
signovou sekci DESIGN SHAKER, tak 
se vám možná stejně jako mně bude 
zdát, že vystavovatelé věnují svým ex-
pozicím stále více prostoru a prezentují 
v nich čím dál víc propracovanější a tím 
i dražší nábytek. A to nejen vystavovatelé 
z řad tuzemských výrobců, ukazujíc zde 
zpravidla to lepší ze svého sortimentu, co 
se pak snaží standardně uplatňovat na 
exportních trzích nebo v rámci individu-
ální zakázkové výroby, ale také importéři 

nábytku, kteří už pochopili, že je třeba 
dovážet i kvalitativně lepší zboží,“ uvedl 
při oficiálním zahájení tiskové konference 
prezident AČN Ing. Martin Čudka s tím, 
že pokud přítomní novináři nabudou ta-
kového pocitu, nepůjde o pouhý dojem, 
ale o skutečnost. „Řada firem, o kterých 
bychom ještě před pěti či šesti lety řekli, 
že nemají moc šancí na trhu přežít, se tu 
stále objevují, protože začali spolupraco-
vat s designéry, nezřídka s mladými, kteří 
jim otevřeli cestu k novým zákazníkům. 
To, že se poměry našich výrobců zlepši-
ly, do jisté míry dokazují i statistická čísla, 
která za chvíli uslyšíte. Nicméně pořád tu 
máme směrem k výrobcům velký dluh, 
a to přesvědčit zákazníky, aby ty kvalit-
nější věci kupovali. To je však zřejmě 
běh na delší trať, ale tento fakt je bohu-
žel pomyslnou červenou nití táhnoucí se 
naší snahou o zlepšení tohoto problému, 
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Český nábytkářský průmysl zaznamenal v loňském roce další růst svého výkonu, 
což je již pošesté v řadě. V roce 2016 se totiž produkce tuzemských výrobců 
nábytku zvedla z předloňských 43,55 mld. Kč na 44,64 mld. Kč. To je oproti 
původnímu předpokladu Asociace českých nábytkářů (necelých 800 mil. Kč) z loň
ského září (viz DM 11/2016) nárůst o 1,09 mld. Kč. Stejně jako v předchozích 
letech se o to postaral především export tuzemského nábytku do zahraničí, který 

se loni opět meziročně zvýšil o 2,39 mld. Kč a dosáhl hodnoty 27,02 mld. Kč, která rovněž vysoko 
překonala zářiovou prognózu (25,78 mld. Kč). Meziroční hodnotové navýšení oproti roku 2015 se ale 
bohužel projevilo také v případě importovaného nábytku, který byl do ČR dovezen za 17,86 mld. Kč.

Výroba nábytku v ČR loni díky exportu 
opět vzrostla o více než miliardu korun
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Graf č. 2 Exportní výkonnost v procentech. Zdroj: Dopočet AČN

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Grafy: archiv AČN

Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný dopočet AČN a Apicon Consulting 
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Graf č. 1 Porovnání výroby, exportu a importu českého nábyt-
ku v mld. Kč. Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný 
dopočet AČN a Apicon Consulting
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kterou vyvíjíme takříkajíc na všech fron-
tách. A to počínaje popularizací řemesla 
v rámci učňovských soutěží, přes oceně-
ní Nábytek roku až po jednání s vládami 
apod.,“ doplnil Ing. Čudka upozorňujíc 
při tom na v úvodu článku uvedené po-
zitivní výsledky českého nábytkářského 
průmyslu.

…ale nebýt exportu, 
bylo by to horší

Zmíněné výsledky jsou ale podle tajem-
níka AČN Ing. Tomáše Lukeše bohužel 
provázeny stále poněkud vlažným ná-
růstem tuzemské spotřeby nábytku, kte-
rá sice od roku 2011 opět stoupá, ale její 
meziroční nárůst se do roku 2014 pohy-
boval do 0,5 %. Takříkajíc na lepší časy 
se podle něj blýsklo v roce 2015, kdy 
spotřeba nábytku u nás vrostla o 2,52 %, 
nicméně loni bohužel opět lehce zvolnila 
na meziroční nárůst o 0,81 % (viz graf 
č. 3). „Vzhledem k faktu, že dochází 
k permanentnímu růstu objemu dová-
ženého nábytku ze zahraničí a zároveň 
se zvyšuje podíl importu na tuzemské 
spotřebě, který v loňském roce přesáhl 
již 50 %, je zcela zřejmé, že za pozitivním 
vývojem českých výrobců nábytku na 
poli výroby stojí především jejich exportní 
výkonnost. Ta, jak je patrné z grafu č. 2, 
již přesáhla 20,52 %,“ upřesňuje Ing. 
Lukeš a dodává, že u exportovaného 
nábytku z ČR průběžně roste cena vy-
vážených výrobků. Zatímco v roce 2015 
průměrná cena za jeden kilogram činila 
78,08 Kč, v roce 2016 již 79,71 Kč. 
„Z toho plyne, že cena vyváženého ná-
bytku poměrně dynamicky roste, což je 
rozhodně pozitivní. Ukazuje to, že čeští 
nábytkáři jsou schopni vyvážet nábytek 
s vyšší přidanou hodnotou, a že jsou 
tudíž schopni si na zahraničních trzích 
prosadit i zvyšující se cenu,“ konstatuje 
Ing. Lukeš a dodává, že naproti tomu 
cena importovaného nábytku v roce 

2015 dosáhla 66,38 Kč/kg, ale v roce 
2016 spadla až na 64,64 Kč/kg. „To 
tedy znamená, že se k nám dováží stále 
levnější nábytek. A je samozřejmě otáz-
kou, jak je to s kvalitou levného dováže-
ného nábytku. Naproti tomu je ale třeba 
říct, že statistiky zahrnují i luxusní a velmi 
drahý nábytek, který se k nám rovněž 
dováží,“ doplnil.

Více jak dvě pětiny importu 
je z Polska a Číny

Podle Ing. Lukeše stále platí, že největ-
šími importéry nábytku do ČR jsou zej-
ména velké specializované nábytkářské 
markety. Největší podíl na importu nábyt-
ku do České republiky má Polsko, odkud 
k nám byl v loňském roce podle infor-
mací AČN dovezen nábytek za bezmála 
5 mld. Kč (konkrétně 4 907 849 tis. 
Kč). Druhým největším dovozcem bylo 
Německo (cca 3,46 mld. Kč) a v závěsu 
za ním Čína, odkud k nám byl importo-
ván nábytek za více jak 2,92 mld. Kč, 
což bylo ale nakonec o zhruba 300 mil. 
Kč méně, než předpovídaly loňské od-
hady. I přesto Polsko společně s Čínou 
loni dosáhly více jak dvoutřetinového 
podílu (43,74 %) na celkovém importu 
nábytku. Větší objemy nábytku za téměř 
miliardu korun byly do ČR dovezeny ještě 
ze Slovenska (945 957 tis. Kč) a Itálie 
(910 314 tis. Kč), přičemž Slovensko 
bylo při zářiové prognóze až za Itálií 
s předpokládaným exportem do ČR 
za cca 884 mil. Kč. Import nábytku ve 
stovkách miliónů korun se pak uskuteč-
nil z Rakouska (cca 653 mil. Kč), Litvy 
(cca 407 mil. Kč), Rumunska (cca 296 
mil. Kč), Švédska (cca 275 mil. Kč), 
Vietnamu (cca 253 mil. Kč), Tuniska 
a Francie (cca 234 mil. Kč), Velké 
Británie (cca 231 mil. Kč), Holandska 
(cca 188 mil. Kč) a menší objemy (v roz-
mezí cca 165 – 117 mil. Kč) obchod-
níci dovezli ještě z Maďarska, USA, 

Dánska, Taiwanu, Turecka a Indonesie. 
Naopak největší část českého exportu 
nábytku (29,94 %) mířila do Německa, 
což v přepočtu na peníze činilo více jak 
8 mld. Kč. S velkým odstupem násle-
dovalo Slovensko (cca 2,4 mld. Kč), 
Francie (cca 1,7 mld. Kč), USA (cca 
1,5 mld. Kč) Velká Británie (cca 1,4 
mld. Kč), Rakousko (cca 1,2 mld. Kč), 
Polsko (cca 986 mil. Kč), Švédsko (cca 
939 mil. Kč), Švýcarsko (cca 856 mil. 
Kč), Belgie (cca 754 mil. Kč), Itálie (cca 
729 mil. Kč), Estonsko (cca 620 mil. 
Kč) a Norsko (cca 546 mil. Kč). Nábytek 
v menších finančních objemech v roz-
mezí cca 470–210 mil. Kč) byl našimi 
výrobci vyvezen také do Maďarska, 
Ruska, Rumunska, Dánska, Spojených 
arabských emirátů a Číny.

Co když koruna začne 
posilovat?

V závěru tohoto bloku tiskové konferen-
ce (před vyhlášením výsledků ocenění 
Nábytek roku 2017 viz toto vydání DM 
str. 52–55) se pak představitelé AČN 
ještě krátce zmínili o možných dopadech 
očekávaného posilování české koruny. 
„Posílení koruny by se nutně promítlo 
do vyšších cen výrobků a naši exporté-
ři nábytku by tak evidentně byli nuceni 
hledat v podstatě nový segment zákaz-
níků, ochotných vyšší cenu zaplatit, 
uvedl Ing. Lukeš a dodal, že v kontextu 
s tím proto AČN postrádá ze strany státu 
nějaká účinnější proexportní opatření. 
Současná podpora exportu formou fi-
nančního příspěvku firmám na vybrané 
výstavy byla podle něj dobrá tak za so-
cialismu a možná ještě v devadesátých 
letech. Dnes je třeba s využitím moder-
ních metod pomoci firmám především 
budovat jejich značku. „Potřebujeme 
dostat prostor ke zpopularizování naše-
ho nábytkářského průmyslu ve světě tak, 
aby když se řekne Česká republika, bylo 
každému jasné, že se zde vyrábí kvalitní 
nábytek s vyšší přidanou hodnotou. No 
a protože jsme přesvědčeni, že známe 
nástroje a komunikační metody jak toho 
dosáhnout, a možná i za méně peněz, 
než jaké stát vynakládá na současnou 
koncepci exportu, začali jsme před ča-
sem o její změně jednat na ministerstvu 
průmyslu a obchodu přímo s panem 
ministrem Mládkem. Bohužel když už 
se zdálo, že naše argumenty nacházejí 
nějakou odezvu, byl pan ministr odvo-
lán a jsme zase na začátku,“ posteskl si 
prezident AČN Ing. Čudka s pocitem, že 
hlavním problémem jsou úředníci, kteří 
tomu co dělají, prostě nerozumí.

Zdroj: Dopočet AČN 
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spotřeba nábytku v mld. Kč Graf č. 3 Vývoj spotřeby nábytku v ČR v letech 2011–16 v mld. Kč. Zdroj: Dopočet AČN
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