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Společnost ZUKO Plus ze Štěpánova je 
na trhu známá především jako výrobce 
zakázkového nábytku a interiérů a s tímto 
zaměřením se také veřejně prezentuje. 
Přesto tato výroba tvoří jen 40 % z cel-
kové produkce firmy a zbývajících 60 % 
představuje typová (sériová) výroba jí-
delních stolů pro několik tuzemských 
i zahraničních odběratelů podle jejich 
návrhů, kteří je pak pod svojí značkou 
prezentují a prodávají. Tímto způso-
bem ročně vyrobí 6–7 tisíc stolů. Podle 

Davida Zuštiny, jednatele a současně 
majitele společnosti, je tento obchodní 
model pro firmu výhodný. Jak ale záro-
veň dodává, má to podmínku: „Důležité 
je mít spolehlivé partnery, kteří vám zajistí 
stabilní a kontinuální přísun práce. Pak 
se nemusíte bát jít i do určitého rizika, 
jakým jsou třeba investice do nových 
technologií apod.“ Naráží tím na nové 
nářezové centrum, pořízené letos v létě. 
Ale vezměme to od začátku.
Firmu ZUKO Plus založili v roce 1998 
dva bývalí zaměstnanci zkrachovalé spo-
lečnosti BEST a po několikaleté odmlce 
navázala na její výrobní program jídelních 
stolů, které zde v první polovině devade-
sátých let produkovala.
Výroba typových stolů byla od počátku 
založena na sériovém principu spočíva-

jícím v trvalém udržování skladových zá-
sob typových výrobků resp. jejich jednot-
livých dílů v surovém stavu tak, aby mohli 
operativně reagovat na individuální přání 
zákazníka a příslušný výrobek na základě 
objednávky v požadovaném barevném 
provedení a termínu dodat.
Jídelní stoly štěpánovský výrobce dodá-
vá do prodejní sítě prostřednictvím svých 
obchodních partnerů, takže o vlastní ob-
chod se firma prakticky vůbec nestará. 
„Pro firmu naší velikosti je velmi náročné 
věnovat se výrobě a přitom ještě zajišťo-
vat celorepublikový obchod. I ve světě to 
funguje tak, že výrobce se stará o výrobu 
a o obchod obchodníci. Tuto zkušenost 
jsem nabyl u partnerské firmy ve Finsku, 
u níž jsem byl nějaký čas na stáži. Tam 
zákazník u výrobce zboží nekoupí. Musí 

Výrobce má vyrábět, 
obchodník prodávat

Silná pozice obchodní značky na trhu a dobré jméno firmy patří neodmyslitelně k sobě a dobrý 
manažer řadí oba faktory k hlavním prioritám při rozvoji firmy. To ale automaticky neznamená, že 
se oba faktory musí přímo vztahovat k jedné firmě. Dobré jméno si např. producent může vybudo-
vat i díky „cizí“ obchodní značce. Řada tuzemských firem dlouhodobě úspěšně funguje na principu 
subdodávek nebo na modelu „anonymního“ výrobce, kdy pro své odběratele vyrábí jejich prodejní 
sortiment. Pro dodavatele může být tato anonymita paradoxně výhodnější, než kdyby si měl budovat 
vlastní obchodní značku.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv ZUKO Plus, TON 

a MI-KO Nábytek

Továrnu na nábytek v Březecké ulici ve Štěpánově založil v roce 
1920 Štěpán Novák. Po únoru 1948 byla znárodněna a čty-
ři desítky let sloužila jako provozovna UP závodů Bučovice. 
V roce 2008 ji koupila společnost ZUKO Plus

O minulosti, současnosti i budoucnosti společnosti ZUKO Plus 
jsme si povídali s jejím jednatelem Davidem Zuštinou
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se obrátit na obchodníka. Mě se tahle 
filozofie docela zamlouvá, protože já 
jsem zastáncem názoru, že každý má 
dělat to, co umí. V našem případě výrob-
ce vyrábět a prodejce prodávat,“ řekl mi 
David Zuština v roce 2004, kdy jsme se 
spolu potkali poprvé, a svůj postoj ani po 
12 letech nezměnil, ba naopak, ještě ho 
posílil. Svůj vliv na to měla i řada událostí, 
které se za tu dobu udály.

Získat spolehlivého partnera 
není jen tak

Někdy kolem roku 2004 navázala fir-
ma spolupráci s výrobcem ohýbaného 
nábytku společností TON z Bystřice 
pod Hostýnem, pro kterou začala vyrá-
bět jídelní stoly. Dnes ZUKO Plus pro 
TON vyrábí formou subdodávek hlavně 
stolové desky pro některé typy jejich 
„designových“ stolů vyšší cenové kate-
gorie. Jak ale říká David Zuština, získat 
si důvěru tohoto významného partnera 
s mezinárodním renomé nebylo vůbec 
jednoduché: „Tři až čtyři roky trvalo, než 
se s námi začali vážně bavit o nějakém 
konkrétním typu stolu, který bychom pro 
ně mohli vyrábět. Až poté se spolupráce 
začala postupně rozšiřovat a upevňovat 
až do dnešní podoby.“ 
Dalším významným odběratelem je vel-
koobchod MI-KO Nábytek z Pelhřimova, 
pro který firma vyrábí hlavně levnější 
stoly z lamina a dýhovaných materiálů. 
Zakázky pro TON a MI-KO Nábytek 
tvoří asi 70 % produkce stolů a jejich 
částí. Zbývajících 30 % směřuje k za-
hraničním odběratelům v Kazachstánu 
a v Německu.
David Zuština zdůrazňuje, že základní 
podmínkou pro získání spolehlivého 
partnera je být sám spolehlivým partne-
rem. A jak sám přiznává, většina tako-
vých vztahů bývá založena na přísných 

obchodních podmínkách: „Renomovaná 
firma si nemůže dovolit riskovat své dobré 
jméno tím, že vůči svým zákazníkům ne-
bude dodržovat termíny či kvalitu. Zvláště 
vyváží-li své produkty do celého světa. 
Jakékoliv neplnění dohodnutých pod-
mínek z naší strany je ošetřeno tvrdými 
sankcemi. V podstatě za všechno, co se 
dodávky týká, neseme odpovědnost my. 
To vyžaduje mimo jiné přísnou vnitropod-
nikovou kontrolu kvality. Nebylo snadné 
ji vybudovat, ale z dnešního pohledu ji 
považuji za naši výhodu. Na druhou stra-
nu tyto přísné obchodní podmínky musí 
být něčím vykompenzovány, např. dob-
rou platební morálkou. Důležité je také 
neměnit pravidla během hry. Konkrétně 
mám na mysli ceny. S některými našimi 
dřívějšími odběrateli se nám stávalo, že 
klidně změnili dodavatele jen proto, aby 
na výrobku ušetřili pár korun. Preferovali 
cenu nad kvalitou. Na takové podmínky 
odmítám přistoupit, protože nižší kvalita 
výrazně zvyšuje riziko reklamací. Já jsem 

po této stránce dost nekompromisní 
a o ceně nediskutuji. Buď to zákazník 
za tu cenu a s odpovídající kvalitou chce, 
nebo ne. A dobrý obchodník se řídí stej-
nou obchodní filosofií.“

Krize nebyla to nejhorší

V životě firmy byl i okamžik, kdy se roz-
hodovalo o její další existenci. Bylo to 
v období po roce 2011 a důvodem ne-
byla tehdejší recese a s ní související 
pokles zakázek, nýbrž názorové nesho-
dy na další směřování firmy a následný 
rozchod obou společníků. Ale vraťme 
se opět trochu dále do historie. 
Výrobní prostory, které měla firma prv-
ních 10 let své činnosti pronajaté, vy-
budoval ve 20. letech minulého století 
Štěpán Novák, který zde založil továrnu 
na nábytek. Po únoru 1948 mu byla 
továrna znárodněna a později začleně-
na do organizační struktury UP závody 
Bučovice jako jedna z provozoven závo-

Asi 60 % současné produkce firmy tvoří typová výroba jídelních stolů a jejich součástí pro obchodní partnery

Zhruba 40 % produkce představuje zakázková výroba nábytku a interiérů
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du Velký Týnec. Je známo, že tehdejší 
národní podniky do obnovy podobných 
menších provozoven, získaných zaba-
vením majetku prvorepublikovým podni-
katelům, příliš neinvestovaly, a tak byla 
„původní“ továrna po roce 1989 v rámci 
restitucí navrácena zpět do sou kromých 
rukou ve velmi „nepůvodním“ stavu. I dal-
ších téměř 20 let ale prostory sloužily 
k výrobě nábytku bez výraznějších inves-
tic do modernizace budov. V takovém 
stavu je v roce 2008 koupila do svého 
vlastnictví společnost ZUKO Plus. Oba 
tehdejší společníci vstupovali do této 
transakce se smělými plány na rozsáhlou 
rekonstrukci a modernizaci objektů. Tyto 
plány ale přerušila jednak krize v roce 
2009 a obavy z dalšího vývoje ekonomi-
ky, a jednak fakt, že se oba společníci 
v roce 2011 rozešli a muselo mezi nimi 
dojít k majetkovému vyrovnání.
„Každý takový ‚rozvod‘ vrátí firmu na za-
čátek,“ říká David Zuština a pokračuje: 
„Tehdy jsem vážně přemýšlel, zda mám 
pokračovat dál sám nebo to ‚zabalit‘. 
Rozhodl jsem se pro pokračování. 
Hlavním argumentem byl fakt, že naším 
problémem nebyl nedostatek práce, a to 
ani během krize. Nějaký pokles sice byl, 
ale nikdy nás to existenčně neohrožo-
valo. Měl jsem pouze obavu, zda chod 
celé firmy dokážu uřídit sám. Dnes vím, 
že mé obavy byly zbytečné a možná 
i trochu ovlivněné tehdejší všeobecnou 
skepsí. Díky portfoliu našich odběratelů 
a nastaveným podmínkám spolupráce 
nám práce takříkajíc přichází sama a já 
se tak můžu plně věnovat pouze výrobě. 
Ta je totiž dnes mnohem náročnější než 
před krizí. Zatímco tehdy se vyrábělo vel-
ké množství jednodušších a levnějších 
výrobků v omezené typové škále, dnes 
vyrábíme náročnější a dražší výrobky 
v menších objemech, zato v širší typové 
škále. Množství typů se více než zde-

Po několika letech se strojní park společnosti dočkal výraznější modernizace. Stávající dvě formátovací pily nahradilo moderní 
výkonné nářezové centrum

Několik ukázek jídelních stolů, na kterých se společnost ZUKO Plus podílí buď 
subdodavatelsky, nebo kompletní výrobou: (nahoře) stůl BLOOM, design Arik Levy 
(TON) a (dole) stůl TRAPEZ, design Michael Schneider (TON)

Stůl LEAF, design E-ggs (TON)
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setinásobilo a zvýšilo se také množství 
barevných provedení u každého typu. 
S rozšířením výrobků došlo také k roz-
šíření materiálového portfolia. Kromě 
toho dříve si naši odběratelé objednávali 
zboží na sklad, takže objednávky bývaly 
celkem pravidelné jak do množství, tak 
do objemů, kdežto dnes objednávají až 
na základě konkrétních zakázek. To pro 
nás znamenalo výrazné navýšení sklado-
vých zásob materiálů, polotovarů a hoto-
vých dílců, protože dodací termíny, které 
se dnes pohybují kolem 4 týdnů, jsme 
měnit nemohli. Abychom byli schopni 
tyto termíny plnit, musíme si i skladovou 
zásobu materiálů držet sami a nemů-
žeme se spoléhat na naše dodavatele. 
To vše pro nás znamená mnohem vyšší 
finanční zatížení.“

Investice s rozumem

Dnes je David Zuština v situaci, kdy se 
nemusí obávat investic do modernizace 
výroby. Po předešlých zkušenostech je 
ale ve svém rozhodování mnohem opa-
trnější, než před deseti lety. Uvádí to na 
příkladu nově pořízeného nářezového 
centra, které firmě ušetřilo 3 pracovníky, 
nahradilo stávající 2 formátovací pily a zá-
roveň zdvojnásobilo jejich „nářezovou“ 
kapacitu. „K této investici jsme museli 
dospět časem. Musel jsem získat jistotu, 
že budu schopen splácet leasing. Jsem 
dnes opatrnější, než před krizí. A také je 
něco jiného být v nájmu a být ve svém. 
Když už do toho investujete tolik pros-
tředků a něco vybudujete, máte mno-
hem víc co ztratit, než když jste v nájmu. 
A také musíte brát v úvahu fakt, že nejste 
sám, že máte zaměstnance, kteří jsou na 
důsledcích vašeho rozhodnutí závislí.“

Časovaná bomba tiká jinde

O budoucnost své firmy David Zuština 
z tohoto pohledu strach nemá. Čeho se 
ale obává, je klesající zájem o řemeslo. 

„Řemeslo vymírá a nikdo si neumí před-
stavit, co bude za pár let. Kdo to bude 
dělat? Kdo a hlavně jak tento problém 
vyřeší? Vidím, jak současná generace 
truhlářů postupně stárne, odchází do 
penze a bohužel není nikdo, kdo by je 
na jejich místech nahradil. Je pro mě ne-
pochopitelné, jak dramaticky se změni-
ly zájmy a priority současné mládeže ve 
srovnání s tím, jaké zájmy jsme v jejich 
věku měli my. Mám tím na mysli vztah 
k hodnotám, zájem vytvářet něco hmot-
ného, hmatatelného, pěkného… Dnešní 
mládež vnímá svět přes mobily a sociální 
sítě a chybí jí přímý kontakt s realitou,“ 
uzavírá David Zuština s povzdechem náš 
rozhovor.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: ZUKO Plus spol. s r.o.
Místo: Štěpánov 
Rok založení: 1998
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 20 mil. Kč
Web: www.zuko-plus.cz

Štěpánov ●

Stůl STELVIO, design Alexander Gufler (TON)

Rozkládací stůl CLASIC, dýha + masiv (MI-KO Nábytek)

Rozkládací stůl MAX MINI, lamino + masiv a rozkládací stůl MAX KULATÝ, lamino + masiv (MI-KO Nábytek)
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