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Tisková zpráva 26. 4. 2017 

Nábytkáři bez lidí 
Brno, 26. 4. 2017. Devět nábytkářských firem z deseti řeší akutně nedostatek pracovníků. 
Plné dvě třetiny z potencionálních zaměstnanců na trhu jsou nekvalitní, třetina je potom 
průměrných. Firmy to řeší rekvalifikací, ale využívají i ukrajinské pracovníky. Za jedenáct let 
ubylo 68 % absolventů truhlářských oborů, čalouníků je méně dokonce o 85 %. To vše 
v době, kdy nábytkářský průmysl posiluje čtvrtým rokem za sebou a export vzrostl za 
poslední pětiletku téměř na dvojnásobek. Asociace malých a středních podniků  
a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Klastrem českých nábytkářů (KČN) a Cechem 
čalouníků a dekoratérů (CČD) představuje průzkum mezi výrobci nábytku a aktuální analýzu 
odvětví.  
 
Rychlý průzkum mezi malými a středně velkými tuzemskými výrobci nábytku a analýzu 
výkonosti odvětví a stavu pracovníků předkládá AMSP ČR u příležitosti Mezinárodního 
veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX 2017. 
 
Z průzkumu vyplývá, že u 55 % firem roste obrat, 40 % je na stejné úrovni a jen 5 % zažívá 
pokles tržeb. To odpovídá výsledkům analýzy, ze kterých je zřejmé, že odvětví roste čtvrtým 
rokem za sebou, přičemž jen za poslední rok se jedná o růst vyšší než 10 %. Stejně tak rostou 
i exporty našich nábytkářů. Téměř desetiprocentní nárůst vývozu odvětví převyšuje více jak 
trojnásobně celkovou míru exportu ČR. Zatímco třetina exportů směřuje do Německa, tak 
dovoz z Číny a Polska činí již 44 %. 
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93 % podnikatelů v oboru považuje za největší problém nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků. Nábytkáře trápí rovněž růst nákladů a tlak nadnárodních odběratelů. Nejvíce 

chybí truhláři (47,5 %) a čalouníci (27,5 %). Žalostný stav na trhu práce dokresluje fakt, že dle 

průzkumu jsou dvě třetiny potencionálních uchazečů z trhu práce nekvalitní a 30 % jsou 

pouze průměrní. Zaměstnavatelé problém řeší v 67 % rekvalifikací, náborem ukrajinských 

dělníků nebo vybírají pracovníky ještě v době jejich studia na odborných školách. Tam ale 

ubývá žáků, podíl absolventů nábytkářských oborů vůči ostatním oborům klesnul za 11 let 

o téměř 50 %. I z tohoto důvodu téměř 13 % podnikatelů uvažuje o založení vlastního 

učňovského střediska. 

Jedním z důvodů nedostatku pracovníků a učňů je i nižší průměrná mzda v oboru. Za rok 2016 
si pracovníci v nábytkářském odvětví vydělali 20 719 Kč, přičemž v průmyslu byla průměrná 
mzda o třetinu vyšší, a to 27 672 Kč. Nižší mzdy jsou důsledkem nízké přidané hodnoty 
odvětví a trvalé potřeby investic do výroby. Nízká konečná marže a průběžné investice snižují 
celkový hospodářský výsledek firem a vytváří tlak na mzdy. 
 
Přesto tuzemští výrobci nevidí odvětví v černých barvách, 50 % z nich očekává růst tržeb  
a další polovina stagnaci. 
 
Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Nábytkářské výrobky byly vždy vizitkou 
našeho zpracovatelského průmyslu. Máme v oboru obrovskou tradici, navíc celá řada firem  
a řemeslníků podniká na venkově a udržují tak regionální produkty a zaměstnanost. Pokud 
bude trend absolventů učňovských oborů pokračovat tímto tempem, během jedné generace 
budou nábytkáři prakticky vymazáni z oborové mapy našeho průmyslu. Je třeba okamžitě začít 
pracovat na úrovních základních škol, zkvalitnit odbornost učňovského školství a motivovat 
firmy k zakládání vlastních učilišť.“ 
 
Prokurista KČN Radek Brychta zdůrazňuje: „Nábytkářský průmysl je sice považován v České 
republice za rodinné stříbro, ale pokud bude i nadále problém pro naše nábytkáře zajistit 
kvalitní a kvalifikované truhláře a čalouníky, bude toto stříbro značně omšelé. Jádro řemeslníků 
budou v tuzemsku tvořit ukrajinští, slovenští a vietnamští pracovníci. V naší dceřiné klastrové 
iniciativě CZECH INDUSTRY COMPANY ve Vietnamu evidujeme zájem českých nábytkářů už 
i o vietnamské truhláře, a to je na pováženou.  
 
Helena Prokopová, cechmistr Cechu čalouníků a dekoratérů dodává: „Ergonomicky navržený, 
a z dobře zvolených čalounických materiálů kvalitně zhotovený, čalouněný nábytek, sedací  
i lehací, je nejen lahodící oku, ale i příjemný a pohodlný při užívání v přímém kontaktu s lidským 
tělem, a tudíž je důležitou součástí zdravého způsobu života. Česká legislativa přes veškerou 
snahu AMSP ČR a CČD stále řadí „Výrobu a opravy čalounických výrobků“ mezi obory činností 
spadajících do živností volných. Ale neodborně nekvalitně zhotovené nebo opravené čalounění 
přímo ohrožuje zdraví uživatelů. A protože z učebních oborů „Čalouník“ nebo „Čalounické 
práce“ vychází málo čalouníků anebo nejsou ochotni nastoupit k firmě do vzdálenější destinace 

mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/


____TZ 26. 4. 2017__________________________________________________________________3_______ 

 
AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8 

tel.: +420 236 080 454, mob.: +420 733 722 512, e-mail: amsp@amsp.cz, web: http://www.amsp.cz 
IČ: 26547783, DIČ: CZ26547783, Zápis v OR: Spisová značka L 12282 vedená u Městského soudu v Praze 

(původní registrace u MV ČR, č.j. VS/1-1/48 640/01-R, založeno r. 2001) 

 
 

a duální způsob výuky je také stále v nedohlednu, uvažují výrobci čalounění o zřízení 
podnikových škol. V současné době si musí sami převychovávat čalouníky z vyučených cukrářů, 
kuchařů či elektrikářů“.      
 

Tisková zpráva AMSP ČR, 26. 4. 2017  

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé 

a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky a byla založena v r. 2001. Zastupuje zájmy cca 260 tisíc 

podnikatelských subjektů napříč obory. Od r. 2009 realizuje sérii unikátních NEZÁVISLÝCH PRŮZKUMŮ o názorech 

podnikatelů na problémové oblasti podnikání, jejichž výsledky jsou stěžejním podkladem pro klíčová stanoviska Asociace. 

Hlavními oblastmi zájmu jsou jak tradiční tak trendové obory. Aktuálními tématy jsou rodinné podnikání - viz projekt 

RODINNÁ FIRMA, začínající podnikatelé - viz projekt SVOU CESTOU-young business, projekt na podporu řemesel FANDÍME 

ŘEMESLU! – aktuálně zrealizovaný pod názvem ROK ŘEMESEL 2016, projekt na podporu žen v podnikání PODNIKAVÁ ŽENA 

a projekt pro přípravu na elektronickou evidenci tržeb pro gastro, maloobchod a drobné podnikání MALÝ OBCHOD. 

Podporu drobného podnikání mimo velká města iniciuje vyhlášený ROK VENKOVA 2017. Asociace spolupracuje s vládou, 

jednotlivými ministerstvy a v uplynulých letech iniciovala řadu zákonných opatření. Je připomínkovým místem 

k připravované legislativě, členem Podnikatelské rady a řady dalších poradních orgánů vlády a ministerstev 

vč. hodnotitelských komisí. Pro své členy poskytuje především INFORMAČNÍ SERVIS, PORADENSTVÍ a ANALÝZY zaměřené 

cíleně na segment malých a středních podniků a živnostníků z celé řady oblastí, dále účast na odborných akcích, seminářích, 

konferencích, setkáních podnikatelů v ČR i v zahraničí a celkové prosazování zájmů tohoto segmentu vůči vládě, 

parlamentu a dalším institucím. Členové mohou dále využívat exkluzivních  nabídek a benefitů partnerů AMSP ČR. S cílem 

zviditelnění živnostníků i malých a středních firem poskytuje asociace záštitu, nominuje a je odborným hodnotitelem řady 

podnikatelských soutěží. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání. www.amsp.cz . 
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