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Zákazníci, kteří firmu kontaktovali na zák-
ladě webových stránek, si název Kvalitní 
nábytek pamatovali mnohem lépe než 
skutečný název firmy Jiří Tauer. To byl 
důležitý marketingový signál a od roku 
2011 se Kvalitní nábytek stal „oficiálním“ 
názvem firmy – zatím stále ještě fyzické 
osoby. O tři roky později si název pojistil 

založením společnosti Kvalitní náby-
tek.CZ s.r.o., která v současné době 
provozuje na doméně kvalitninabytek.
com e-shop s bytovými doplňky.
„Kvalitní nábytek je jednoduchý, dobře 
znějící a snadno zapamatovatelný název 
s jasným poselstvím – i když poněkud 
všeobecný a neosobní,“ říká Jiří Tauer 
a přiznává, že mu to bylo z různých stran 
rozmlouváno. „Zejména reklamní agen-
tury mě přesvědčovaly, že by název fir-
my měl být originálnější a výraznější. 
Poukazovaly přitom na známé velké vý-
robce. Já jejich argumentaci sice uzná-
vám, avšak nemám ambice být velkou 
firmou ani lídrem na trhu a osobně jsem 

se přesvědčil o tom, že název Kvalitní 
nábytek si lidé velmi snadno zapamatují. 
Mým cílem je vyrábět kvalitní nábytek, 
tak že tento název do toho přesně za-
padá. Samozřejmě je to závazek vůči 
zákazníkům i vůči firmě. S takovým ná-
zvem si nemůžete dovolit vyrábět jinak, 
než kvalitně,“ dodává s úsměvem.
Většinovou klientelu firmy tvoří zákazníci 
ze střední vrstvy. Zhruba dvě třetiny svých 
zakázek realizuje v Moravskoslezském 
kraji a zbývající část hlavně v Praze. 
Přesto se nepovažuje za „regionální“ 
firmu a má ambice rozšiřovat své „te-
ritorium“ v rámci celé střední Evropy. 
V současné době má zájem především 

Název, který zavazuje
aneb Práce s designéry je někdy náročná

Jiří Tauer z Ostravy začal truhlářskou živnost provozovat ve svých 21 letech v roce 2004 se svým 
tehdejším společníkem. Po čtyřech letech společného podnikání se však jejich cesty kvůli rozdílnému 
pohledu na další směřování firmy rozdělily. Jiří Tauer přesunul svoji výrobu do větších prostor v ne-
dalekých Klimkovicích, přijal zaměstnance a základní strojní vybavení postupně rozšířil o moderní 
technologie. Od počátku měl jasno v tom, že chce vyrábět nábytek založený na kvalitě. Již v roce 
2007 si pro internetovou prezentaci zaregistroval doménu kvalitninabytek.cz a tento název se mu 
pro další směřování firmy stal „osudným“.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv výrobce

Sledovat trendy a novinky v materiálech 
je podle Jiřího Tauera, který v oboru pod-
niká od svých 21 let, důležitá konkurenč-
ní výhoda

I když má firma ve svém názvu „Kvalitní nábytek“, jen těžko by své zákazníky pře-
svědčovala o kvalitě výroby bez moderních technologií
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o Rakousko, konkrétně o Vídeň, kde Jiří 
Tauer vidí značný potenciál pro kvalitní 
české výrobce.

Jak úspěšně spolupracovat 
s designéry

Firma se od začátku své činnosti zabývá 
individuální výrobou zakázkového ná-
bytku a vybavováním interiérů. Většinou 
se jedná o realizace podle návrhů ar-
chitektů a designérů, s nimiž dlouho-
době spolupracuje. Tyto práce tvoří asi 
70 % všech jejích zakázek. „Výhodou 
této spolupráce je, že se dostaneme 
i k zakázkám, ke kterým bychom se 
sami napřímo nedostali, přičemž ob-
chodní vztah máme přímo s investorem, 
nikoli se třetí osobou. Projektant zde 
vystupuje jen jako koordinátor a ga-
rant odpovídajícího provedení. Tím se 
nám výrazně snižuje riziko nezaplacení 
zakázky, jako tomu bývá u stavebních 
firem,“ vysvětluje Jiří Tauer a zároveň 
přiznává, že tato spolupráce bývá někdy 
náročnější než např. veřejná zakázka, 
kde je obvykle všechno předem dané, 
od termínu přes platební podmínky až 
po kompletně zpracovanou projektovou 
dokumentaci. O svých zkušenostech 
říká: „Architekt většinou přijde s něja-
kou svojí představou bez ohledu na to, 
zda to je nebo není vyrobitelné. Tuto 
otázku za něj musíme řešit my. V tom 
ale problém nevidím. Drtivá většina 
takových představ má nějaké řešení. 
Problém však nastává, když výsledné 
řešení představuje poněkud větší inves-
tici, než s jakou investor počítá, a ten 
takové navýšení není ochoten akcepto-
vat. Takže ve spolupráci s architektem 
musíme najít nějaké kompromisní ře-
šení přijatelné pro všechny strany, a to 
nebývá vždy jednoduché.
Při realizacích také občas dochází 
k tomu – přestože se tomu snažíme 
předcházet – že realita úplně neodpo-
vídá původním představám architekta, 

přestože je zakázka vyrobena přesně 
podle jeho návrhu. Problém nastává, 
když chce kvůli tomu něco předělat. 
Pro nás jsou to vícepráce, které musíme 
někomu vyfakturovat. A pokud investor 
navýšení ceny neschválí a projektant na 
změnách přesto trvá, musí vícenáklady 
hradit ze svých prostředků, resp. ze své-
ho podílu na zakázce.“

Jak předcházet problémům

Jako obecný problém vnímá Jiří Tauer 
skutečnost, že někteří designéři a ar-
chitekti nemají přehled o nových mo-
derních materiálech a technologiích. 
„Buď nesledují trendy a nové materiály 
neznají, anebo se nezajímají o jejich 
ceny. Takže někdy zákazníkovi navrhnou 
materiál, který viděli někde na výstavě, 
ale když potom zjistí cenu a uvědomí si, 
že to zákazník nejspíš nezaplatí, nastá-
vá obdobná situace jako ta, o níž jsem 
mluvil před chvílí, tedy hledání nějakého 
kompromisního řešení, v tomto případě 

levnější alternativy,“ konstatuje majitel 
firmy a dodává, že se vždycky jedná 
o nepříjemnou situaci, pokud je do to-
hoto procesu vtažen i klient. „Proto se 
snažím vždy přimět designéra, abychom 
spolu probrali všechny důležité detaily 
projektu předtím, než ho předloží klien-
tovi. Tím se vyhneme nepříjemným situa-
cím, kdy u klienta zjistíme, že v projektu 
jsou určité nedostatky a chyby, které se 
budou muset přepracovat.“

Jak neztratit konkurenční 
výhodu

Mít dobrý přehled o nových a netra-
dičních materiálech je podle Jiřího 
Tauera významná konkurenční výhoda. 
Zákazníci se o tyto materiály zajímají 
a firma, pokud si chce udržet konku-
renční výhodu, na tuto skutečnost musí 
umět reagovat. „Sledujeme trendy v ma-
teriálech, abychom mohli zákazníkům 
nabízet něco jiného, než co jim nabí-
zí konkurence. Často se stává, že se  

Firma je zaměřena na individuální zakázkovou výrobu nábytku a interiérů. Zhruba 70 % zakázek realizuje ve spolupráci s ar-
chitekty a designéry

Několik ukázek z dřívějších realizací
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zákazník nadchne pro nějaký materiál 
a chce ho v zakázce mít. A i když zjistí, 
že na něj finančně nedosáhne, nerad 

se své představy vzdává. Díky tomu, že 
si udržujeme přehled v nabídce mate-
riálů, umíme mu najít nějakou finančně 

příznivější alternativu. Anebo původní 
materiál použijeme v menším rozsahu, 
třeba jen jako zajímavý detail.“
Obecně oblíbené jsou podle Jiřího 
Tauera přírodní, zejména tzv. teplé ma-
teriály. Zájem je především o přírodní 
dřevo, ať už v podobě spárovky, laťov-
ky, biodesky nebo dýhy. Mezi dřevinami 
jednoznačně převažuje dub. Používají 
ho v asi 20–30 % zakázek. V povrchové 
úpravě se snaží preferovat především 
tvrdý olej, který dodává výrobku přiro-
zený vzhled.“

Jak nepřijít o zákazníka

Zhruba 30 % zakázek přichází od zákaz-
níků, kteří firmu oslovují napřímo (přede-
vším na základě referencí a interneto-
vých stránek). „Většina z nich nemá zá-
jem o služby architekta a přichází k nám 
s představou, že jim to celé vymyslíme 
a navrhneme my. Nenechají si vymluvit, 
že jsme výrobci, nikoli bytové studio. Ale 
jak jistě víte, zákazník má vždycky prav-
du, a proto jsem před časem navázal 
spolupráci s několika externími návrháři, 
kteří pro nás připravují návrhy na základě 
požadavků našich zákazníků. V minu-
losti jsme na tuto činnost měli dokonce 
své zaměstnance, ale to se neosvěd-
čilo. Chyběla jim určitá motivace dělat 
to co nejlíp a zákazníci to samozřejmě 
poznali,“ přiznává Jiří Tauer a dodává, 
že tyto zakázky jsou pro něj jednodušší, 
protože se od počátku podílí na tvorbě 
návrhu, takže jsou v něm zohledněny 
materiálové a technologické možnosti 
firmy. Eliminuje se tak dodatečné řešení 
problémů, zakázka se snadněji a rychleji 
nacení a lépe se komunikuje se zákaz-
níkem.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Kvalitní nábytek.cz
Místo: Klimkovice
Rok založení: 2004
Počet zaměstnanců: 10
Obrat: 7 mil. Kč
Web: www.kvalitninabytek.cz

Klimkovice ●

Apartmán Nippon, Vila TERRA, Luhačovice (www.terra-luhacovice.cz)

Apartmán Safari, Vila TERRA, Luhačovice (www.terra-luhacovice.cz)



Nejlepší hrany 
pod sluncem!

Dřevomateriál s.r.o. - výhradní prodejce pro ČR

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz
www.hranyabs.cz

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk 
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Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií  
– dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 
Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny  
od výrobce                      Industry Group. by
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