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V Praze, 13. dubna 2017 
 

Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů (AČN) ze dne 
13.4.2017 k informaci, že největší tuzemský e-shop s nábytkem 
MT-nábytek je v insolvenci.  
 
AČN doporučuje nakupovat nábytek z prověřených zdrojů. Seznam 
prověřených firem, které se na trhu chovají odpovědně je na 
www.nabytek-jistota.cz . I ten nejlevnější nábytek musí splňovat 
kvalitativní parametry dané zákonem.   
 
 

Na základě informací z médií reaguje AČN na skutečnost: „Jednička na českém trhu v on-line prodeji 

nábytku končí. Firma nezvládla růst objednávek, poškodil ji také přechod na nový informační systém. 
MT-nábytek měl loni tržby přes miliardu korun“. Konec citace textu (zdroj: ihned.cz). 

 
Nechceme spekulovat o skutečných důvodech insolvence. Je však pravdou, že e-shop MT-nábytek 

bojoval na trhu svými nízkými cenami. Postupoval způsobem, aby vyhověl modernímu trendu 

srovnávání cen na internetu. Tak, aby jej internetové vyhledávače vyhodnotily na prvním a 
nejlevnějším místě. Srovnávání cen na internetu je cesta, kterou se dnes ubírá mnoho zákazníků. 

Často přitom nedomýšlí, že s nábytkem, který si kupují, budou přicházet do styku po mnoho let, někdy 
i desetiletí. A to ať doma nebo v kanceláři. AČN doporučuje se vždy s nábytkem důkladně seznámit.  

AČN doporučuje nakupovat nábytek z prověřených zdrojů. Seznam prověřených firem, které se na 
trhu chovají odpovědně je na www.nabytek-jistota.cz . Dalším vodítkem při výběru je státem 

garantovaný systém, třetí stranou ověřené kvality „Česká kvalita“. 

 
Vzhledem ke zveřejněným údajům o e-shopu MT-nábytek, tržby přes miliardu korun a průměrná 

částka na jednoho zákazníka 7.500 Kč, docházíme k výsledku, že za léta existence měl e-shop stovky 
tisíc zákazníků. Ti nyní s velkou pravděpodobností přichází o své jistoty. Přichází zřejmě o záruční 

lhůtu i případný pozáruční servis. AČN na své poslední tiskové konferenci zveřejnila statistiky týkající 

se obchodu s nábytkem. Zde je vidět propad ceny za 1 kg dováženého nábytku v loňském roce. Jedná 
se o zvláštní trend. Při ekonomickém růstu dochází k poklesu ceny prodávaného nábytku. S takovýmto 

trendem ovšem mohou být spojena velká rizika. S klesající cenou v době hospodářského růstu, 
výrazně roste riziko nižší kvality. Je stále více na zákazníkovi, aby byl maximálně ostražitý k původu 

nábytku.  

 
Zákazník by neměl zapomínat, že bude nábytek řadu let užívat. Bude v přímém kontaktu s ním. Bude 

na něm spát, sedět… Bude dýchat vzduch v místnosti, kde se tento nábytek nachází… Zákazník by si 
ovšem měl být vědom i svých práv, a to sice, že i ten nejlevnější nábytek musí splňovat bezpečnostní 

a kvalitativní nařízení stanovené zákonem.  
 

Neriskujte, vybírejte podle nejlepšího uvážení:  

www.nabytek-jistota.cz a www.ceska-kvalita-nabytek.cz  
 

 
 

 
Ing. Tomáš Lukeš 
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