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 Globální hospodářská a finanční krize má 
také výrazný vliv na dřevo a nábytkářský 
průmysl v roce 2009. Jaké jsou ekonomické 
důsledky pro vaši firmu a odvětví a jak vidíte 
současný vývoj?  
 
Český dřevo a nábytkářský průmysl je samozřejmě 
postižen celkovou recesí. Výrobci nábytku  pociťují 
především omezování kancelářské a bytové 
výstavby. 
Sektor již od poloviny roku 2008 začal pociťovat 
stagnaci v poptávce firem, které tvoří většinu 
nábytkářských zákazníků. 
Vývoz tuzemského nábytku loni zaznamenal mírný 
útlum. Za hranice putoval v roce 2008 nábytek v 
hodnotě 44,6 miliardy korun; o rok dříve to bylo 
ještě 45,7 miliardy. Trh s nábytkem v Česku loni 
poprvé od roku 2002 zaznamenal pokles dovozu. 
Jeho hodnota se loni pohybovala kolem úrovni 24,4 
miliardy korun. Proti roku 2007 tak byly dovozy 
nábytku menší zhruba o 654 milionů korun. 
Proti krizi se nábytkáři hodlají bránit různými 
způsoby. Například důraz ve výrobě se podle šéfa 
AČN přesune od levnějších výrobků směrem k 
dražším druhům nábytku. Dražší výrobky by podle 
něj mohly zabezpečit vyšší tržby a vyvážit tak 
pokles výroby. 
Šance na získání uplatnění pro tuto skupinu 
zaměstnanců jsou v období 2009-2013 průměrné. 
Oproti dosavadnímu vývoji (2003-2008) se tyto 
šance výrazně nezmění. Pracovníci v této profesní 
skupině nalézají uplatnění převážně v  
dřevozpracujícím průmyslu - v odvětvích, jejichž 
budoucí vyhlídky jsou horší a celková zaměstnanost 
v nich se bude dále snižovat. Avšak šance těchto 
pracovníků na uplatnění se zlepšuje zejména 
věkový průměr profesní skupiny - značně převyšuje 
průměr ekonomiky, u některých povolání se blíží 
50 rokům. Velká část pracovníků odejde do roku 
2013 do důchodu a díky poklesu počtu vhodných 
absolventů nebudou dostatečné zdroje pro jejich 
náhradu - zdaleka ne všechna uvolněná pracovní 
místa bude možné zrušit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jaké jsou dopady krize na zaměstnanost v 
tomto odvětví? Co se zhoršilo - například pro 
zaměstnanost, pracovní doba, plat nebo 
pracovních norem ve společnosti? 
 
Vývoj dřevozpracujícího průmyslu je do značné 
míry ovlivňován situací ve stavebnictví, kde se 
výrazný růst v nejbližších letech nečeká. Naopak 
důsledky hospodářské krize, které významně 
postihuje právě stavebnictví, ohrozilo v těchto 
letech i prosperitu dřevozpracujícího průmyslu. 
Pracovní místa ve výrobě jsou v průběhu roku 2009 
ve větší míře rušena.  

V delším časovém horizontu by však odvětví 
dřevozpracujícího průmyslu měl zasáhnout spíše 
menší pokles zaměstnanosti. Dřevo jako 
obnovitelný a ekologický zdroj nezaznamená 
dramatické změny v produkci a poptávce. Odvětví 
se v současné době vyznačuje malou kapitálovou 
intenzitou a lze tedy předpokládat, že tok dalších 
investic do odvětví povede ke snížení 
zaměstnanosti při nezměněné nebo i rostoucí 
produkci. Poptávka po pracovnících bude tedy 
dlouhodobě mírně klesat. Obnova staršího 
technologického vybavení za nové bude znamenat 
úsporu pracovních sil, naopak se zvýší požadavky 
na schopnost pracovníků s novými technologiemi 
pracovat. Měnit se bude také struktura dřevařských 
výrobků. Očekává se posun od současné převažující 
orientace na méně náročné a levnější produkty, jako 
je pilařská výroba na technologicky náročnější 
výrobky jako dřevostavby, dýhy, dřevotřískové 
desky a podobně. Tato změna si vyžádá nárůst 
odbornosti u mnoha profesí a také vyšší požadavky 
na zapojení pracovníků do inovačního procesu. 
Zvýší se rovněž poptávka po pracovnících 
technologie, kteří budou připravovat nové typy 
výrob, jejich testování a zahájení výroby nových 
výrobků.. 

 



 Jak  odbory zachází s krizí? Jaké byly vaše 
nástroje a strategie na ochranu pracovních míst 
a zaměstnanců? Jak úspěšný jste byl? 
 
OS DLV se zaměřil zejména na zjištění nejvíce 
informací o krizi s ohledem na to, že naše generace 
nezažila tak silnou ekonomickou krizi. 
Naše nástroje byly hlavně přes vyjednávání 
Kolektivních smluv a jednání se zaměstnavateli a 
řešení vzniklé situace na jednotlivých závodech. 
Nepodařilo se udržet zaměstnanost, když finanční 
krizi vystřídala zakázková krize. 
Strategie na ochranu pracovních míst byla i s účastí 
státu na zajištění školení zaměstnanců.  
Dále se využívala možnost kratší pracovní doby, 
bez snížení mzdy a všech nároků z kolektivních 
smluv. 
 

 Jaká by měla být další činnost odborů na 
podporu zájmů zaměstnanců (jako zabezpečit 
pracovní místa, dobré pracovní normy a mezd a 
mzdové dohody) i za krizových podmínek? Jaké 
jsou vaše přístupy na podnikové a odvětvové 
úrovni? 
 
Usilovně jednat se zaměstnavateli o udržení 
dohodnutých stávajících podmínek pro 
zaměstnance v odvětvích. 
Zabezpečení pracovních míst bude velmi složité, 
ale na druhou stranu je perspektiva, že přežijí života 
schopné projekty s následným zajištěním dobrých 
pracovních norem a mezd. 
Přístup odborů k těmto otázkám je v každodením 
sledováním vývoje v podniku.  
Na odvětvovové úrovni se nám nepodařilo uzavřít 
Vyšší kolektivní smlouvu se Svazem 
dřevozpracujícího průmyslu. Na druhou stranu se 
nám daří otevřít Sociální dialg s Asociací českých 
nábytkářů, máme rozjednanou dohodu o 
informacích v odvětví Nábytkářského průmyslu. 
 

 Evropská a mezinárodní soutěž v lese / 
nábytkářský průmysl bude i nadále významný i 
po současné krizi. Mnoho společností musí 
zlepšit své výrobky a kvalitu. Jaký význam má 
další odborné vzdělávání v této souvislosti? 
 
V případě, že se zvýší poptávka po pracovnících 
technologie, kteří budou připravovat nové typy 
výrob, jejich testování a zahájení výroby nových 
výrobků. Bude nutné na tuto situaci reagovat tím, 
že zaměstnavatelé budou více podporovat 
vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé si 
uvědomí velký význam pro budoucnost odvětví ve 
kvalitě výrobků a zaměstnávat více kvalifikovaných 
zaměstnaců. 
 
 
 
 

 Jak daleko je téma kvalifikace ve vaší 
společnosti a odvětví dnes? Co se zlepšilo, kde 
jsou ještě nedostatky?  
 
Produktivita práce v odvětví dřevozpracujícího 
průmyslu se nachází asi na třetinové úrovni 
produktivity v EU-25.  V období let 2004 až 2006 
vzrostla produktivita práce v ČR o téměř 19 %, 
čímž se přibližuje růstu produktivity v zemích EU. 
Dřevozpracující průmysl je charakteristický starším 
technologickým vybavením a jeho nedostatečnou 
obměnou. Souvisí to zejména s velikostní 
strukturou podniků – převažují malé a 
mikropodniky a trh není koncentrován.  
Vysoký podíl pracovníků se středoškolským 
vzděláním v tomto odvětví vykazoval další nárůst 
z 83 % na 86 % a vzrostl i podíl pracovníků 
s terciárním vzděláním z 2 % na 5 %. Podíl 
posledně jmenovaných je ale proti vzdělanostní 
struktuře v EU stále výrazně menší. Opět to souvisí 
s úrovní investic a velikostní strukturou podniků 
zejména ve dřevozpracujícím průmyslu – menší 
podniky mají nižší inovační výkonnost a nemají 
často kapacity pro rozsáhlejší investice, což snižuje 
nároky na kvalifikovanou pracovní sílu. 
. 

 Máte odborové organizaci nebo společnosti-
založené iniciativy pro systematické a lepší další 
vzdělávání pro zaměstnance pro dřevo / 
nábytkářský průmysl? 
 
OS DLV nezajišťuje další vzdělávání zaměstnanců 
v odvětví. Naší snohou je získat finanční prostředky 
na projekt, který bude zaměřen na školení Bezpečné 
práce v lesním hospodářství. 
Veškerá iniciativa v systému vzdělávání je na 
zaměstnavatelích, státních školách a soukromých 
školách v ČR. 
 

 Co očekáváte od evropské spolupráce v 
projektu INNO2? Jaké výsledky očekáváte v 
souvislosti s dalším vzdělávání? 
 
Od evropské spolupráce očekávám, že budu moci 
uplatnit poznatky, zkušenosti z jiných zemí a 
případně realizovat v ČR. 
Výsledkem projektu INNO2 by mělo být navázání 
spolupráce  v oblasti přístupů ve vzdělávání 
zaměstnanců v jednotlivých zemích. 
Minimalizovat obavy o svou budoucnost kvůli 
nedostatku nových kvalifikovaných pracovníků 
v oborech pro dřevozpracující průmysl.  
Na trhu práce  v ČR dnes chybí celá řada profesí. 
Na druhou stranu velké množství pracovníků ztrácí 
uplatnění a jejich znalosti a dovednosti 
požadavkům zaměstnavatelů nestačí. 
Zmapovat předpověď kvalifikačních potřeb a hledat 
souvislosti mezi trendy v ekonomice a požadavky 
na profese a dávat tak včasné informace o tom, jaké 
zaměstnance, s jakou kvalifikací a v jakých počtech 



v příštích letech bude potřeba a hodnotit, kdo najde 
na trhu práce kvalitní uplatnění. 
Všechny situace mají jedno společné – nedají se 
řešit okamžitě. 

Proto je třeba popsat jaké problémy má trh práce 
dnes, ale jaké trendy budou formovat poptávku po 
pracovnících v příštích letech. To je cíl evropské 
spolupráce. 
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