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V Praze, 22.10.2014 
 

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
Vážený pane prezidente, 
 
dovolte nám prosím vyjádřit podporu Vaší státní návštěvě Čínské lidové republiky 
uskutečněné na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga. Velmi si vážíme tohoto pozvání i 
významu celé mise pro budování Česko – Čínských vztahů. 
 
Zároveň bychom Vám rádi předali názor na dodržování lidských práv v Čínské lidové 
republice oproštěný od pseudohumánních požadavků, nicméně řízený čistě ekonomickým 
pohledem, zastřešujícím zájmy výrobců nábytku v České republice. 
 
Čínští výrobci konkurují českým výrobcům nižší cenou. Nižší cenu dosahují i proto, že 
nemusí dodržovat lidská práva. V továrnách vyrábějících nábytek v ČLR panují často 
nedůstojné až hrozivé pracovní podmínky. Tím je samozřejmě dosahována nižší cena 
výsledného produktu.  
 
Pro české a evropské výrobce se jedná o nefér podmínky. Ten kdo v konečném součtu tratí, 
je jednoznačně evropský občan. Vydírání zaměstnanců v zemích jako je Čína přináší určitým 
skupinám obchodníků neférové zisky na úkor tuzemských výrobců.  
 
Do České republiky byl jenom v loňském roce importován nábytek v hodnotě přesahující 12 
mld. Kč. Přičemž 16% importu (přes 2 mld. Kč) nábytku pocházelo z Čínské lidové republiky. 
Nejvyšší míra dovozu nábytku se týká čalouněného nábytku (sedačky a křesla). Ale i jiné 
segmenty, jako kancelářské židle a kovový nábytek jsou poměrně významné. Důležité je, že 
míra importu nábytku z ČLR má trvalý a poměrně strmě rostoucí nárůst). 
 
Média v naší zemi často hovoří o tom, že byznys by neměl být ovlivňován tématem lidských 
práv. Jsme přesvědčeni, že se v tomto případě jedná o ovlivnění médií ve prospěch velkých 
korporací, zejména strojírenského, dopravního, zbrojního nebo energetického zaměření.  
 
Vážený pane prezidente, dovolujeme si Vás požádat, abyste dodržování lidských práv 
v Čínské lidové republice přikládal patřičnou důležitost, jelikož ochrana tuzemských 
pracovních míst je skryta i v tomto pojmu. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Martin Čudka 
prezident AČN 

vyřizuje:                  
Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník AČN 

 
Kancelář prezidenta republiky 

vážený pan Miloš Zeman 
prezident České republiky 
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