
Výše uvedené a další informace zveřej-
nila AČN na tiskové konferenci dne 
19. 3. 2015. Více jak desítce novinářů 
včetně zpravodajského týmu veřej-
noprávní České televize je tlumočili 
prezident AČN Ing. Martin Čudka s ta-
jemníkem Ing. Tomášem Lukešem ve 
spolupráci s poradenskou a informační 
společností APICON zastoupenou Ing. 
Róbertem Babukou, MBA.

Bez exportu bychom se 
neobešli

„Výrobci nábytku v současné době nej-
sou v pozici, nad kterou by museli plakat. 
Nicméně dostali se do ní jen díky tomu, 
že se oprostili od hesel typu ‚kvalita za 
rozumnou cenu‘ apod., neboli proto, že 

ani v dobách největšího útlumu poptáv-
ky po nábytku neubrali z kvality svých 
výrobků, které si postupně našly uplat-
nění na zahraničních trzích, mají svoji 
stálou klientelu a oslovují stále víc a víc 
zákazníků, kteří tu kvalitu ocení,“ řekl 
na úvod tiskové konference Ing. Martin 
Čudka s tím, že naproti tomu musí čeští 
nábytkáři čelit stále rostoucímu importu 
nábytku ze zahraničí. Na tuto skutečnost 
si však podle něj nelze stěžovat, ale je 
třeba ji brát jako fakt, na nějž musí naši 
výrobci umět zareagovat, což se jim za-
tím vždy nějakým způsobem dařilo a daří. 
Dokazují to mimo jiné i v úvodu článku 
uvedené pozitivní výsledky českého ná-
bytkářského průmyslu, které jsou podle 
tajemníka AČN Ing. Tomáše Lukeše ale 
bohužel provázeny vlažným nárůstem tu-
zemské spotřeby nábytku v letech 2012 
až 2014, který je setrvale velmi malý (me-
ziročně 0,18 %, respektive 0,54 %) viz 
graf č. 1. „Vzhledem k faktu, že dochází 
k permanentnímu růstu objemu dová-
ženého nábytku ze zahraničí a zároveň 

se zvyšuje podíl importu na tuzemské 
spotřebě, který dnes činí více jak 42 %, 
je zcela zřejmé, že za pozitivním vývo-
jem českých výrobců nábytku na poli 
výroby stojí především jejich exportní 
úspěšnost, která, jak je patrné z grafu 
č. 4 dosáhla téměř 20 %,“ upřesnil Ing. 
Tomáš Lukeš poukazujíc při tom dále na 
graf č. 5, který demonstruje „roztahující 
se nůžky“ mezi tuzemskou produkcí ná-
bytku a tuzemskou spotřebou.
Největšími importéry nábytku do České 
republiky jsou podle něj zejména velké 
specializované nábytkářské markety. 
Na druhou stranu je však potřeba říci, 
že čeští výrobci nábytku dodávají do 
všech velkých tuzemských specializo-
vaných řetězců. Největší podíl na impor-
tu nábytku do ČR mají Polsko 26,54 % 
a Čína 17,82 %, přičemž největší objem 
z importovaného sortimentu představuje 
sedací nábytek. V případě loni rekordní-
ho exportu ve výši cca 21,5 mld. Kč je 
podle Ing. Babuky ještě důležité pozna-
menat, že na jeho rostoucí tendenci se 
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Export českého nábytku za posledních 6 let stoupl z 6,36 % v roce 2009 na 
loňských 19,6 % a meziročně (v porovnání s rokem 2013) o více jak 5 %. Díky 
tomu se v roce 2014 produkce tuzemských výrobců nábytku zvedla z předloňských 
necelých 37 mld. Kč na téměř 40 mld. Kč, což je oproti původnímu předpokladu 
Asociace českých nábytkářů (necelé 2 mld. Kč) z loňského září nárůst o více jak 
3 miliardy korun. Tyto pozitivní výsledky jsou o to cennější, že je čeští producenti na 
rozdíl od výrobců z některých jiných zemí EU dosáhli bez výraznější podpory státu.

Výroba nábytku v ČR loni díky exportu 
vzrostla o více než tři miliardy korun
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Graf č. 1 Vývoj spotřeby nábytku v ČR v letech 2009 – 2014 
v mld. Kč

Graf č. 2 Porovnání výroby, exportu a importu českého nábytku 
v mld. Kč
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v posledních dvou letech podílí stále více 
výrobců. „V letech 2013 a 2014 začaly 
s exportem i firmy, které do té doby nik-
dy nevyvážely. Zjistily, že tuzemský trh je 
pro ně s ohledem na levný importovaný 
nábytek poměrně úzký a proto se musely 
specializovat na určitý segment a kvalitu 
a díky tomu se jim podařilo najít zákazníky 
v zahraničí,“ upřesnil Ing. Babuka s tím, 
že malou „kaňkou“ exportu je teritoriální 
závislost na Německu, kam směřuje více 
jak 31 % naší nábytkářské produkce. 
Další pomyslnou kaňkou je pak podle 
něj také menší přidaná hodnota, než jaké 
by čeští nábytkáři mohli dosáhnout, ne-
boť značnou část exportu tvoří výroba 
komponentů a různé kooperace. Naproti 
tomu se našim exportérům daří na trzích 
v rámci EU navyšovat průměrnou cenu 
nábytku, a to ve vztahu k hmotnosti cel-
kově vyvezeného množství. Tento nárůst 
v roce 2014 činil 17 korun za kilogram, 
což je podle odborníků jedním z nejdůle-
žitějších aspektů vývoje exportu nábytku 
v České republice.

Podpora státu na poli 
exportu je téměř nulová

Určitým paradoxem podle AČN je, že za-
tímco export nábytku z ČR nabývá v po-
sledních letech na důležitosti, naproti 
tomu podnikatelé v tomto oboru jsou 
zneklidněni nevyhovující a zastaralou 
exportní koncepcí ze strany státních in-
stitucí. „Ministerstvo průmyslu a obcho-
du i agentura CzechTrade stále bohužel 
razí tradiční způsob rozdělování podpory 
na plochu společného stánku na zahra-
ničních veletrzích. Jedná se o zastaralý 
koncept, který se nehodí pro menší státy 
velikosti ČR a pro odvětví výroby nábyt-
ku je naprosto nevyhovující,“ pokračoval 
opět Ing. Lukeš s tím, že AČN se na 
jaře 2014 písemně obrátila na ministra 
průmyslu a obchodu se žádostí o změ-
nu stávající proexportní koncepce ČR, 
kde uvedla i konkrétní požadavky uplat-
ňované např. v sousedním Rakousku. 
Odpovědi se dočkala zhruba po ročním 
čekání od příslušného náměstka MPO 
s tím, že stávající exportní strategii, která 
vznikla počátkem 90. let a platí až do 
roku 2020, údajně nelze změnit. Jako 
vysvětlení se uvádí povinnost MPO řídit 
se jak českou, tak především evropskou 
legislativou, nicméně zde si AČN klade 
otázku, proč to v některé zemi EU jde 
a v jiné zemi EU, konkrétně pak u nás, 
nejde. Zmíněnou zemí bylo myšleno 
Finsko, kde podle Ing. Babuky byla 
exportní strategie v sektoru lesnicko-
-dřevařského průmyslu a navazujícím 

odvětví za posledních deset let změněna 
hned třikrát. „Z našeho pohledu proto 
nabýváme dojmu, že změnám v exportní 
strategii v ČR brání hlavně to, že se námi 
placeným úředníkům do toho spíš nech-
ce, než že by nemohli. Každá změna 
holt přináší nějaké riziko a rizika se kaž-
dý správný úředník bojí,“ zkonstatoval 
závěrem TK Ing. Lukeš s dovětkem, že 

rovněž nevyhovující respektive nulová je 
i koncepce státu ve věci podpory expor-
tu ostatních výrobků na bázi dřeva. A to 
v tom smyslu, že na rozdíl od éry sociali-
smu, kdy byl v bývalém Československu 
kritizován vývoz kulatiny v řádech stovek 
tisíc kubíků, se dnes export měří na mi-
lióny kubíků a kompetentním orgánům 
to zřejmě nevadí.

Graf č. 5 Porovnání výroby, exportu a importu se spotřebou v mld. Kč

Graf č. 4 Exportní výkonnost českých nábytkářů v letech 2009 – 2014 v %

Graf č. 3 Podíl importu na spotřebě v %


