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1 Příloha  - Historický oddíl 

1.1 Historie firmy Baťa, a. s. 

1.1.1 Baťova rodina a Zlín na konci 19. století 

 Na základě výzkumu různých genealogů víme, že rodina Baťů žila v okolí města Zlína 

již od 16. století n. l. a přinejmenším od 17. století byli všichni Baťové ševci. Ten nejznámější 

Baťa, Tomáš, se narodil 3. dubna 1876 v malém obuvnickém domku ve Zlíně Aloisovi a 

Anně Baťovým.  

 Jelikož dílny tehdejších obuvníků bývaly zároveň obývacím pokojem, ložnicí a 

mnohdy i kuchyní, načichl Tomáš velmi rychle umění obuvnického řemesla. Již v šesti 

letech
1
 vyráběl první malé boty, pro které využíval zbytků kůží a materiálu, které produkovala 

otcova dílna. Boty pak prodával jako obuv pro panenky. V tomto období si tedy začal 

vydělávat první vlastní peníze. K prodeji botiček pro panenky následně přidal drobné služby, 

které poskytoval otcovým zákazníkům na jarmarcích. [8] 

 V té době bylo zcela normální, že rodiny řemeslníků často trpěly hladem. Baťova 

rodina nebyla výjimkou. Tento problém se zvláště vyostřoval skutečností, že byl otec Antonín 

3x ženatý a kromě Tomáše měl ještě 11 dalších dětí. Nejmladší se jmenoval Jan Baťa 

(narozen 17. března 1898). K němu se však dostaneme později. Ekonomické situaci v rodině 

také nenahrávalo tehdejší postavení Zlína. Jednalo se v podstatě o retardované maloměsto, 

daleko od všech hlavních komunikací. Na přelomu století tvořilo městečko pouze 502 domů, 

z toho většina byla přízemních a nevalné kvality. O tom, jak vypadalo Zlínské náměstí, se 

nám dochovala vzpomínka Karla Stloukala [17]: „Dosti pravidelný čtverec náměstí byl 

vyroben čtyřmi řadami domů, většinou ještě přízemních, ale s vysokými štíty a s okny nad 

půdami, takže domy vypadaly jako jednopatrové… Všechny domy na náměstí měly dozadu 

dlouhé dvory, ústící v postranních čtyřech ulicích. Končily vraty, aby se do domů mohlo 

vyjíždět zezadu vozy svážejícími úrodu. Jen výjimkou byly u několika domů i do ulic postaveny 

menší domky nebo skladiště… Střešní hřebeny starých zlínských domů byly řízeny kolmo 

k náměstí, takže střechy svažovaly podélně do stran a voda stékala do žlabů umístěných mezi 

domy. Mělo to velké nevýhody. Při velkých lijících se mezistřeší žleby přeplnily, voda 

prosakovala stropy do pokojů. Pamatuji si, že jsme u nás měli několikrát takovou zátopů 

v pokoji, kdy jsme museli – obyčejně se to stalo v noci – sbírat vody kapající ze stropu do 
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putýnek a džberů. Postele, stoly i podlahy plovaly ve vodě. Byla to taky jedna z výsad domů na 

rynku.“ Obyvateli tehdejšího Zlína byli především zemědělci a řemeslníci, nejbohatším 

občanem Zlína byl nejspíš baron Haupt, který zbohatl na výrobě textilu. V nadcházejícím 

textu se s touto osobou ještě setkáme. 

1.1.2 Osamostnatnění Tomáše Bati a počátek podnikání 

Když bylo Tomášovi 10, oženil se otec potřetí, přestěhovali se do Uherského Hradiště a 

do rodiny přibili další sourozenci. V té době začaly sourozenecké spory. Ve 14 letech Tomáš 

utekl z domova. Proti vůli otce odjel na zkušenou k firmě Färber, která vyráběla stroje. Ty ho 

fascinovaly, pomáhaly zefektivňovat práci ševců. Své nadšení a zájem o ně však dával až 

příliš okatě najevo a tak jej šéf po měsíci propustil s odůvodněním, že by mohl být špionem a 

vyzradit všechny novinky. Tomáš se tedy vrátil domů a pomáhal otci s prodejem. Ten pak 

mohl zanedlouho rozšířit dílnu, jelikož Tomáš dokázal prodávat otcovy výrobky na 

jarmarcích i v jiných městech. Další postup názorně ilustruje [3], kde je citován Tomáš Baťa 

takto: „Moje sebevědomí rostlo s úspěchy mé práce. Jednoho dne jsem shledal, že jsem 

neuznán. Tovaryši si nechtěli odvyknout pohlavkování a ani otec neuznával dost moji práci. 

Rozhodl jsem se, že se postavím na vlastní nohy. Požádal jsem otce, aby mi vyplatil moje 

věno, 200 zlatých zděděných po matce, které si dal vyplatit sirotčí pokladnou, když nám bylo 

velice zle. Ale otec moudře nedbal tohoto mého přání. Odjel jsem bez peněz. Usadil jsem se ve 

Vídni, kde toho času sloužila má sestra Anna. Sestra se přidala svými třiceti zlatými k mému 

kapitálku – já jsem k tomu dal elán svého mládí patnácti let a začal jsem pro sebe. Zařídil 

jsem si v Döblinu dílnu u příbuzných.“  

Tomáš zde podnikal bez živnostenského oprávnění a prodával pro vídeňský trh 

nevhodný druh obuvi (vyráběl papuče). Jeho první podnikání tak končilo neúspěchem a 

zanedlouho napsala sestra Anna otci, že Tomášovi hrozí hlad a ostuda.  

Otec tedy opět přijal Tomáše na milost a nechal ho pracovat u sebe. Tomášovi se však 

obchodování na jarmarcích nelíbilo, koupil si mapu Prahy a seznámil otce se svou myšlenkou 

najít nová odbytiště právě tam. Když otec zjistil, že jeho syn umí číst v mapě a vyzná se 

v jízdních řádech, svolil. Na cestu Tomáše vybavil 50 zlatými. 

Tomáš měl v Praze střídavé úspěchy, někde ho odmítli, jelikož byl příliš mladý, jinde 

však byli z mladého podnikavého „moravana“ nadšeni. Přespával v čekárnách a živil se 

rohlíky. V té době Tomáš začal mít problémy s nedostatečným vzděláním, jelikož měl pouze 

4 třídy obecné školy a 1 třídu školy německé, avšak nutno říci, že německy příliš neuměl. 
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Nebyl tedy schopen napsat dobře kupní smlouvu a tu, kterou napsal, byla psána takovým 

„škrabopisem“, že se ji styděl obchodníkům předložit. V [3] je uvedeno: „Byl to především 

rukopis, neupravený šat, moje neznalost způsobů lepší společnosti a konečně mých šestnáct 

let. Tak někdy si mne obchodníci prohlíželi a považovali to za urážku jejich stavu, když takový 

umouněný kluk, jakým jsem byl já, se řadil mezi obchodní cestující…“ Jeho cesta trvala 14 

dní, domů donesl mnoho objednávek a ještě 35 zlatých nazpět. Otec byl spokojen. Od té doby 

vyrazil Tomáš na cesty ještě mnohokrát. 

V roce 1984 dosahuje Antonín, Tomášův bratr plnoletosti a spolu s Annou a Tomášem 

opustili otcovu živnost nadobro. Otec jim vyplatil věno po matce. Tito 3 sourozenci založili 

firmu T. & A. Baťa. Dle [12] pracovalo v roce 1896 v dílně 10 dělníků, dalším 40-ti se výroba 

roznášela do domácností. Baťa zavedl na tehdejší dobu neslýchanou věc – přesnou pracovní 

dobu od 6 hodin ráno do 6 hodin večer a týdenní pravidelné vyplácení mezd (to bylo 

nezvyklé, jelikož běžně se vyplácely mzdy tovaryšům jen v případě, že se nějaká produkce 

prodala). Naopak zrušili zvyk stravování se u majitele firmy. [3] „Pronajaté 2 maličké 

místnosti byly brzy naplněny stroji a materiálem, obojí ovšem koupeno bez peněz. Stroje na 

splátku, suroviny na směnku. Výrobu zavedli jsme hned po továrnicku. Nic nám nevadilo, že 

naše fabrika měl jen dvě okna…“ Tomášovi ani Antonínovi se však nechtělo pracovat, chtěli 

žít panským životem a to nejlépe hned. A tak to šlo s firmou brzy z kopce. Nakonec vše 

dopadlo tak, že se jejich výroba změnila pouze v podepisování směnek a navyšování nových 

dluhů, nehledě na to, že ty staré nebylo čím zaplatit. Koncem léta pak dodavatelé přestali 

dodávat své zboží. Nakonec museli zastavit veškeré zboží v Přerovské záložně a vyplatit 800 

zlatými alespoň ty nejhorší věřitele. Antonín pak nastoupil vojenskou službu a Tomášovi 

zůstalo „na krku“ směnek za 8.000 zlatých (majetku měl však pouze za cca 100 zlatých). 

Bratr mu tedy poradil vyhlásit konkurz. Tomáš jej však odmítl. Tomáš zpětně vzpomíná [3] 

„Brzy si mě práce podrobila celého. Všechno požehnání mého života počalo se tohoto dne. 

Pochopil jsem svoji pošetilost v napodobování lenošných lidí, ať pánů, či nepánů. 

Vykonáváním všech dělnických prací našel jsem cesty, které vedly k úspoře materiálu i 

k zjednodušení dělníkovy práce. Suroviny nosil jsem na zádech z otrokovického nádraží od 

půlnočního vlaku, deset kilometrů do Zlína. Do rána jsem s jedním dělníkem nakrájel 

materiál a ráno vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne v noci, až bylo dílo hotovo. Pak 

zase dělníci vyspávali a já jel v noci odvézt zboží, dovézt novou surovinu a i peníze na 

výplatu…“ Tomáš tedy začal velmi tvrdě pracovat, podle [8] věřitelé při pohledu na tvrdě 

pracujícího Tomáše projevili lítost a počkali s proplácením směnek (nakonec jim ani nic 
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jiného nezbývalo, protože takto měli alespoň nějakou naději, že se jim vložené peníze vrátí). 

Za rok tvrdé práce se Tomášovi podařilo „zmátořit“ se ze všech dluhů. Začátkem léta však 

upadá firma Koditsch a spol., které Antnonín i přes výslovný zákaz Tomáše podepisoval 

směnky. Celková hodnota vystavených směnek zněla na cca 20.000 zlatých. [3] 

Tomášovi tak hrozil krach. Zkoušel sice vymyslet nějaké zlepšovací návrhy na úsporu 

materiálu, ale úspora z nich plynoucí neměla u tak velkého dluhu téměř žádný efekt. Tomáše 

ale napadla spásná myšlenka - místo drahé kůže začít šít boty z levnějšího plátna. Bota měla 

mít elegantní koženou špičku a koženou podešev aby vydržela. Tento nápad způsobil u 

konkurenčních obuvníků značný rozruch, jelikož věřili, že textilní bota se přece musí 

zanedlouho po výrobě rozpadnout. [3] 

Tomáš se ale nenechal odradit. Na výrobu plátěné obuvi ale potřeboval speciální stroje, 

ty však na našem území nikdo neměl. Odjel do Prahy, kde dostal informaci, že stroje, které by 

ho mohly zajímat, možná najde v Německu. Odjel tedy do Němacka a ve Frankfurtu nad 

Mohanem nalezl, co hledal. Všechny tamní stroje ale byly velice drahé, navíc na parní, nebo 

elektrický pohon, který byl ve Zlíně nepoužitelný (ve Zlíně tehdy nebyl ani parní stroj, ani 

elektrárna). Koupil si tedy pouze několik strojů na pohon ruční.  

Zpráva o výrobě lehké plátěné obuvi od Baťi zatím obíhala celé Rakousko-Uhersko a 

přicházely první objednávky a první „Baťovky“ byly na světě. V roce 1897 Tomáš splatil 

všechny dluhy a o rok později byl již o 10.000 zlatých bohatší. Jeho aktiva rostla i nadále. 

Postavil první tovární halu, přijal další dělníky. V [3] se také píše o stížnosti barona Haupta, 

který si stěžoval, že komíny Baťovy továrny (byly nakonec celkem 3) jsou pro obyvatele 

nebezpečné a jejich výstavba by se měla zakázat. Tehdejší vedení obce se bohatého barona, 

bojícího se o svůj společenský statut v obci zaleklo a opravdu se stavbu Baťovi zakázat 

pokusilo. Ten ale prohlásil, že může továrnu postavit v sousední obci Prštné, která mu pro 

výstavbu dokonce nabídla zdarma pozemky. Zlín nechtěl přijít o příjmy, které by z továrny 

plynuly a tak zákaz odvolal. Tomáš Baťa si tak mohl své komíny dostavět. 

Dle [12] se v roce 1899 objevila ve Zlíně Baťovi konkurence. Do konce roku 1906 byly 

ve Zlíně továrny 3 a potom i další. Mimo Baťu uveďme například továrnu p. Zapletala, 

Štěpánka, Červinky nebo p. Wassermanna. Dohromady v pěti Zlínských továrnách (z nichž 

Baťova byla největší) pracovalo v roce 1907, 318 dělníků. 
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V roce 1904 Tomáš odjíždí na svoji první cestu „na zkušenou“ do Ameriky. V továrně 

se tehdy dle [3] strhl veliký poprask, jelikož se Zlínem rozšířila zpráva, že Baťa do Ameriky 

utekl z důvodu krachu továrny. Vše zachránil až jeho bratr Antonín s p. Štěpánkem
2
, když 

věřitele provedli po výrobě a dokázali jim, že se nic vážného nestalo. [3] 

 Do Ameriky odjížděli celkem 4, mimo něj ještě zaměstnanci Oksner, Naimann a Lízal. 

Cílem bylo poznat tamní výrobu, neboť měla být na zcela jiné úrovni, než ta evropská. 

Hlavně pak zjistit informace o používaných strojích. Tomáš si při cestě do Ameriky připravil 

688 otázek, na které chtěl najít odpověď. Díval se ale i na jiné věci, dle [3] si Tomáš 

poznamenal: „V Americe jsem nalezl mnoho krásného a nejlépe se mi líbil tamnější člověk. 

Ten si nelámal hlavu předsudky o čestnosti a nečestnosti práce…Prodávání novin po ulicích 

vylo dost dobré zaměstnání pro synka nejvyššího úředníka, jak pro synka milionáře, tak pro 

synka dělníka. Nebylo studentů-pánů. Tam bylo vidět jen vyhrnuté rukávy a radostnou práci. 

Již šestiletý synek zdál se otci dost velký, aby směl tvořit své vlastní jmění, aby o něm směl 

sám rozhodovat. Vedl ho k samostatnosti. Neměl pociťovat otcovu převahu. Měl se cítit 

rovnocenným občanem. Já obchodník, ty obchodník a naše šikovnost se rozezná podle toho, 

kdo více vydělá. Otci září oči, když slyší o synově novém dolaru – a syn je hrdý na svého otce 

za každý jeho nový úspěch. Tyto vlastnosti se přenášejí z rodiny do veřejnosti…“ 

Všichni si našli práci, například Lízal, který pracoval ve Zlíně jako strojník, byl 

v Americe zaměstnán ve strojírně Skota McLeasleyho. Každý večer pak všichni společně 

sepisovali, co ten den zažili a co nového poznali. Šlo o informace ohledně organizace práce, 

výplaty mezd, produktivity apod. [3] „Zručnost dělnictva byla ohromná. Docilovali u 

některých strojů desetkrát větších výkonů nežli naši dělníci.“ Tomáš se také na vlastní kůži 

přesvědčil, jak důležitá je specializace na jeden druh úkonu. Dlouho sám nemohl najít práci, 

protože na otázku „kterou práci umí“ odpověděl, že všechny. Tehdy se v Evropských 

továrnách používalo „všeumělství“. Tedy nikdo nebyl specialista na určitý úkon, každý uměl 

všechno. Avšak když Tomáš předváděl, co uměl, byl velmi pomalý (navíc pracoval na zcela 

nových strojích, které byly technicky mnohem vyspělejší, než evropské), proto jej nikdo 

v továrně nechtěl zaměstnat. Až později se mu to podařilo. I takovými cestami se tedy 

                                                           
2
 Štěpánkovo jméno je uvedeno také ve výčtu továren výše. Není to shoda jmen, Štěpánek byl 

místním učitelem a později společníkem v Baťově továrně, kde měl na starosti administrativní 

záležitosti. Po rozepři s Tomášem Baťou, který si odmítl vzít jeho sestru – jelikož nemohla 

mít děti – si postavil vlastní továrnu a odešla k němu pracovat také určitá část Baťových 

zaměstnanců. Štěpánkova firma nicméně nebyla tak úspěšná, jako Baťova, vážně jí scházely 

inovace). 
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dostával moderní management do Evropy. V Americe byli déle než rok. Pravdou ale zůstává, 

že mnoho kýžených informací o strojích si Tomáš nepřivezl. [3] 

Nicméně si Tomáš z Ameriky přivezl velmi cenné zkušenosti. A také plány na novou 

tovární budovu, které mu dal americký továrník, který měl továrnu už postavenou a plány 

nepotřeboval. U Zlínského nádraží tak zanedlouho začala vyrůstat nová tovární budova podle 

amerického stylu. 

V roce 1913 je do továrny přijat mladý Jan Baťa (přestěhoval se zde z Uherského 

Hradiště, kde bydlela jeho matka, 3. žena Tomášova otce). Vyučil se obuvníkem a jeho 

prvním umístěním bylo místo příručího v ústředním skladu rozdělování surovin. Tomáš 

mezitím reorganizoval továrnu a stavěl další haly. Mladého Jana zaučoval ve všech 

záležitostech, včetně účetních. Změnil systém účetnictví z jednoduchého na podvojné, 

zavedl denní výrobní plány. Jeníka posílal na zkušenou také do jiných továren a to hlavně 

v Německu. Ten pak musel psát pravidelná hlášení o tom, co se naučil a co viděl. To vše až 

do atentátu na Františka Ferdinande de Este. 

V letech 1912 – 1913 bylo zbudováno mimo jiné také 6 domků pro zaměstnance. 

Tomáš Baťa se pak v těchto letech stěhoval do zcela nové vily na Zlínském Čepkově, kterou 

navrhl významný architekt J. Kotěra. [12] 

1.1.3 Válečný management, 1. Světová válka 

Tomáš Baťa si záhy po vyhlášení války uvědomil, že vojáci musejí mít obuv. Také si 

byl vědom toho, že továrny, které nebudou pracovat pro vojenské účely, budou mít vážné 

problémy. Rozkázal zásobit sklady materiálem a jídlem, protože věděl, že bude za války 

všeho nedostatek a vydal se do Vídně pro vojenské zakázky. S sebou měl jen peníze. Dle [8] 

po cestě uhnal koně, aby stihl vídeňský rychlík. Využil kontaktů ze Slovanského plesu (na 

kterém poznal svou manželku), za každou další informaci vojákům musel zaplatit, ale dostal 

se tak až ke generálovi Langrovi, který měl na starosti vojenské vybavení. Při své cestě za 

kontakty se také dozvěděl, jakou obuv vojáci potřebují. Generálovi Langerovi sdělil, že má 

továrnu s 1.200 dělníky, která vyrábí lehkou koženou obuv s plátěným vrškem (tedy přesně 

co, to vojáci potřebují – dle [8] však tehdy firma Baťa vyráběla především sandály a domácí 

obuv). Langer byl nadšen a odpověděl, že potřebuje cca 500.000 párů obuvi. Tuto produkci 

mu Baťa přislíbil, avšak s podmínkou, že nebudou muset jeho dělníci jít bojovat do války. 

Bylo mu vyhověno. [3] 
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Druhý den pak Baťa požádal starostu Zlína o svolání všech tamních výrobců obuvi. 

Nejprve Zlínští továrníci mezi sebou rokovali o tom, co se asi stane s jejich podniky, hovořili 

o tom, že pokud mají jejich podniky přežít, pak musí vyrábět vojenskou obuv pro Rakousko, 

které je de-facto jejich nepřítelem. Nakonec ale převládl názor, že je nutné živit zdejší lidi a 

dávat jim práci. Pokud nebudou vyrábět boty, přijde hlad a nouze. Navíc budou prací pro 

Rakouskou armádu zachráněni lidé, jelikož budou vyreklamováni z vojenské povinnosti. 

Tomáš nakonec pronesl, že byl předchozího dne ve Vídni a obstaral vojenskou zakázku tak 

velkou, že k její realizaci potřebuje všechny zlínské výrobce. Objednávku potom rozdělili 

podle počtu cvikacích strojů. Ještě téhož dne byly vydány příkazy, aby se muži, čekající na 

odjezd ke svým útvarům vrátili zpět ke své práci. [3] 

V průběhu války bohužel začaly krachovat firmy, které prodávaly Baťovu civilní obuv. 

Tomáš tedy přišel s myšlenkou vybudovat vlastní obchodní síť a také inovoval obuv (ač to 

byla inovace nouzová a z dnešního pohledu zpátečnická). Za války se totiž téměř všechen 

dobrý materiál postupoval armádě a výroba civilních boty se tímto vlivem začala potýkat 

s nedostatkem materiálu. Firma Baťa inovovala produkci a začala vyrábět dřeváky, které měly 

svršek z vojenského odpadu. Boty měli relativní úspěch. 

Firmy Baťa tehdy zaměstnávala na 4.000 zaměstnanců (cca 10x více, než před válkou), 

stavěly se nové provozy. K prvním prodejnám stálé sítě prodejen patřily například prodejny 

ve městech: Zlín, Liberec, Praha, Vídeň, Kladno, Moravská Ostrava a další. Také v tomto 

období firma odkoupila železnici Otrokovice – Zlín – Vizovice, zkupovala podíly v jiných 

firmách, jako byla například Solea Praha apod. [12] V roce 1914 se narodil Tomášův jediný 

syn, Tomáš (Tomík) Baťa (junior). 

1.1.4 Vznik Československa a problémy s odbytem 

Období vyhlašování nové republiky bylo doprovázeno revoluční atmosférou. Bohužel 

ne vždy příliš etickou. Často se děly věci velmi zmatečné, rozkazy od vedení tehdejšího 

Československa byly nejednotné. Podkladem pro toto mé tvrzení je fakt, že bylo ze Zlína 

odesláno 12 vagonů plně naložených kůžemi, odeslanými na rozkaz vojenských úřadů ve 

prospěch republiky do Plzně. Tam s touto dodávkou ale nikdo nepočítal a tak kůže shnily. 

Socialisté, kteří usedli v tehdejší vládě „štvali“ dělníky proti továrníkům. Důsledkem bylo 

např. usmýkání k smrti přerovské továrnice, jejiž továrna vyráběla limonádu, ale také časté 

útoky na zásobování obchodů firmy Baťa po železnici. Musely být vytvořeny speciální oddíly 
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na ochranu těchto vlaků. Zanedlouho nejen Tomáš Baťa, ale i ostatní továrníci měli „všeho 

dost“ [3]. 

Spolu s Janem Tomáš odjel podruhé do Ameriky, kde se v hotelu Waldorf - Astoria 

v New Yorku sešel s Janem Masarykem a skupinou českých podnikatelů. Továrníci si 

stěžovali na stav v zemi, někteří se ji odhodlali řešit vybudováním továrny v Americe a 

přestěhování veškeré činnosti z Československa tam. Jan Masaryk je tehdy měl za úkol 

přesvědčit, aby v Československu zůstali. V [3] je citace Tomáše Bati: „Já tady s bratrem 

Janem jsme se s puškou postavili do první linie, když se chtěli zmocnit továrny. …zařídíme si 

v Americe továrničku, která nám umožní, abychom se naučili co nejvíce americké průmyslové 

technice v podrobnostech. Avšak naším základem, základem naší práce zůstane Zlín a naše 

republika…“ Tedy, postavili se na stranu Jana Masaryka. [3] 

V Americkém Belcampu byla opravdu továrna zřízena. Mladý Jan Baťa se stal jejím 

ředitelem, avšak vzhledem k velké hospodářské krizi se podniku nevedlo. V příloze práce 

přikládám opis dopisu, uvedeného v [3]. Jan musel psát Tomášovi denně zprávy o tom, co se 

stalo ve výrobě, dopisy se mnohdy týden i více zpožďovaly. Vzhledem ke zpoždění informací 

lze při bližším studiu dopisů shledat výraznou disharmonii mezi tím, jak chápali situaci 

v Americe lidé ve Zlíně a naopak. Zprávy se tehdy šířili velmi pomalu. Tomáš Baťa například 

vůbec nekalkuloval (ani snad nebyl ochoten pochopit), že Jan nemá problém v Americe boty 

vyrobit, ale prodat. Tyto problémy ve Zlíně tehdy tak patrné nebyly. Nakonec Jan z továrny 

odešel. Odešel dokonce od firmy Baťa a nechal se zaměstnat v jiné továrně jako dělník. 

Koncem roku 1920 ale Tomáš píše Janovi do Ameriky dopis, ve kterém uvádí, že je mu 

sympatické, že Jan nenaříká na svůj aktuální stav a že mu zpět nabízí práci ve své firmě, 

konkrétně v pobočce v Londýně. Jan přijal. 

V Československu tehdy byly jiné problémy. Se změnou hranic přišel zásadní problém, 

totiž že v Československu zůstalo cca 80% veškerého tehdejšího Rakousko – Uherského 

průmyslu, který ale potřeboval zajistit odbyt, jelikož o ten přirozený samozřejmě přišel. S tím 

byly velké problémy a týkaly se samozřejmě i podniků Baťa. Celé situaci nenahrávala ani 

deflační politika Aloise Rašína, která firmám zdražovala úvěry i produkci. Naopak například 

Německo „drtila“ vysoká inflace. 

Byla postavena nová tovární budova, stroje v ní však zůstávaly pod plachtami, jelikož 

nebylo dost odbytu. Tomáš s Janem vyjeli za hranice a hledali nová odbytiště, ty ale 

nenalezly, jelikož jejich produkce byla vlivem makroekonomické situace příliš drahá a to i 
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kdyby se vzdali zisku. Situaci se podařilo vyřešit, až když do firmy přišel nový vedoucí účetní 

Dominik Čipera. Na tomto místě si dovolím odkázat na Subpřílohu 1.2, citovanou z [3], 

jelikož mi připadá jako nejvýstižnější příklad řešení onoho problému. Jedná se o 50% snížení 

ceny obuvi. 

Tato taktika rozpoutala dle [8] hotové peklo. Stály se dlouhé fronty u obchodů firmy 

Baťa. Spotřebitelé očekávali, že se drahota bot opět vrátí zpět a že Baťa takto velkou slevu 

„neustojí“. Baťa celou akci reklamoval známými plakáty s pěstí, drtící slovo „drahota“. 

Konkurence i průmyslníci zuřili, dokonce se dle [3] jednalo o vyloučení Tomáše Bati 

z Československého svazu průmyslníků. Jméno firmy Baťa se rozšiřovalo, dokonce dorazilo 

(dle [3]) až do diplomatických kruhů v Americe. 

Továrna se rozvíjela, stavěly se školy, nemocnice, Tomáš Baťa se stal starostou Zlína. 

Zakládaly se podniky v zahraničí, jelikož to bylo jediné řešení, jak obejít ochranářskou celní 

politiku tehdejších států v Evropě, hledaly se nové zdroje materiálu, firma Baťa rostla. 12. 

července 1932 havarovalo letadlo a Tomáš Baťa spolu se svým pilotem Broučkem umírá u 

rybníka Bahňák, asi 2 km od letiště v Baťově (dnešní Otrokovice). Patrně se neštěstí událo 

vlivem husté mlhy (teorií o důvodech pádu letadla se však objevilo neuvěřitelné množství). 

Ten den měl letět otevírat novou pobočku firmy Baťa ve Švýcarsku, kde ho mimo jiné čekal 

také jeho syn Tomáš. Ten se jej už bohužel nedočkal. 

1.1.5 Firma Baťa po Tomášově smrti  

V den úmrtí Tomáše Bati byl za přítomnosti rodinného právníka, JUDr. Hugo Förestra 

otevřen trezor umístěný v Tomášově pracovně. Mimo mnoho dalšího byla nalezena poslední 

vůle Tomáše Bati, jejíž částečný opis (majetkový výčet) je součástí příloh práce, a díky jejíž 

platnosti byly převedeny podniky Baťa, a. s. i všechny jiné, vlastněné Tomášem Baťou do 

rukou Jan Antonína Baťi.  

Ten se zasloužil o největší rozkvět firmy. Avšak cesta k tomuto rozkvětu nebyla 

nikterak lehká. Po smrti Tomášově se v Německu zvýšil celní sazebník, Baťa byl považován 

za českého Žida. Dokonce se objevily hanebné karikatury na jeho osobu. Německou továrnu 

se nakonec firma Baťa rozhodla prodat, koupil ji tehdy norský podnikatel. Také ve Francii se 

vyskytovaly problémy. Ve Francii se naopak konkurence jala prohlásit Baťu jako Němce a 

karikovala ho jako Prušáka. Dokonce i ve Švýcarsku se konkurenci dařilo firmě Baťa 

znepříjemňovat život. Nepokoje byly i v Polsku, Holandsku, Anglii apod. Konkrétně v Polsku 

se naopak rozšiřovaly fámy, že Baťa pomáhá Rusům. [3] 
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O expanzi firmy svědčí následující tabulka: čerpáno z [3] 

Firma za Tomáše Baťi Firma za Jana Bati 

24 podniků 120 podniků 

1.045 prodejen 5.810 prodejen 

16.500 zaměstnanců 105.700 zaměstnanců 

 

Ve Zlíně pomalu rostly nové firemní domky, výroba vzrůstala. Jan Baťa podnikal cesty 

po světě, kde hledal nová odbytiště a nové surovinové základny. Psal knihy, např. „Budujeme 

stát pro 40 milionů lidí“ která je částečně aktuální i dnes. Dosáhl čestného titulu doktor 

honoris causa.  

Stýkával se s politiky, podle [11] se neměl příliš rád s Edvardem Benešem, tehdejším 

prezidentem Československa, jiné zdroje toto ale zase vyvracejí. Pravdou však je, že 

s Benešem několikrát mluvil. Založil památník Tomáše Bati, každoročně se jeho přičiněním 

otevíral ve Zlíně salon výtvarníků, otevřel vyšší školu Tomáše Bati (učily se zde i exotické 

jazyky jako byla hindština, nebo čínština). Jan Antonín Baťa se zasloužil o mnohé, některé 

věci budou zmiňovány ještě v části „soustava řízení“ této práce.  

1.1.6 Krize ve Zlíně 

V letech 1933-1935 devalvovala libra a dolar, firma Baťa se díky tomuto potýkala 

s velkým úbytkem exportu. Stupňovala se ochranářská politika států, do kterých firma Baťa 

dovážela, rostla cena surovin. Vůbec nejtěžším rokem se pak jeví rok 1936, kdy bylo 

propuštěno několik set zaměstnanců, zkracovala se pracovní doba a zaměstnanci dostávali 

nucené dovolené. Dle [13] však toto nebylo způsobeno jen hospodářskou krizí, ale i vysokou 

produktivitou práce tamních pracovníků, jelikož byla nejproduktivnější na světě a pro její 

„uživení“ bez propouštění bylo potřeba velkého odbytu. Negativní dopady ztráty zaměstnání, 

či snížení mzdy vlivem zkráceného týdne se potom firma snažila alespoň částečně 

kompenzovat dávkami chudým a nezaměstnaným, vypláceným z podpůrného fondu firmy 

Baťa.  

 Ing. František Malota, jeden z vysoce postavených pracovníků firmy Baťa, toho času 

ředitel výroby v Hellcourtu uvádí: „V době krize se mnoho podniků v Československu dostalo 

do potíží. Zavírali se, nebo se v nich snižovala produkce a zaměstnanci se propouštěli. U nás 

ve Zlíně, přes potíže, které jsme také měli, stavěly se školy, nemocnice, filmové studio. Na tu 

těžkou dobu bylo hodně sňatků a s tím souvisela velké porodnost. Úmrtnost nebyla vysoká. 
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Zlín se tenkráte mohl pyšnit také tím, že zde žilo mnoho lidí ovládajících cizí jazyky a těch, 

která vlastnili soukromý automobil a vilku.“ Uvedeno v [13]. 

1.1.7 Rok 1938 a druhá světová válka 

Z poznámek Ing. Maloty: „Vzhledem k politickému vývoji v roce 1938 dochází k lámání 

exportní finanční jistoty. Světová exportní statistika klesá. Zlínská výroba z konce roku 1937 – 

18.322.430 párů stojí před problémem svého uplatnění na stále omezenějších kontinentálních 

tržištích. Měla-li býti zlínská zaměstnanost udržena v neztenčené míře, bylo třeba zvýšit 

export do evropských zemí o více než 60 %. V roce 1938 a v následujících letech přistupuje se 

k budování exportu pouze na evropské základně.“ [13] 

Druhá světová válka se blížila. Jan Baťa díky svým zahraničním cestám věděl, že 

atmosféra v Evropě je velmi napjatá. Tehdy bylo nutné, aby ředitel (nebo jeho zástupce) 

každé zahraniční továrny podával jednou týdně osobně report ve Zlíně ohledně výkonnosti, 

kvality, a nechal schválit plány pro další týden. Bylo jasné, že pokud by došlo k válečnému 

konfliktu, bylo by nemožné se každý týden přepravovat do Zlína. Proto Jan rozhodl přesunout 

vedení podniku na bezpečnější místo, tím mělo být město Eidhoven v Holandsku. Asi o rok 

později pak byla přesunuta centrála do Cambridge v Anglii a nakonec po vypuknutí války do 

Ameriky. [3] a [11] 

Byly také převezeny zlaté pruty, mince a cenné věci. Stavěly se malé továrny pro 

zásobování prodejen. V továrně ve Zlíně se stavěly tzv. jednotky, tj. samostatné továrničky, 

které byly vybaveny stroji, lidmi (zpravidla absolventy Baťovy školy práce) a materiálem a 

byly odesílány do jiných zemí. 

Jana Baťu zastihlo vypuknutí druhé světové války Polsku. Jan přikázal, aby jeho žena 

s dětmi přijeli za ním, ale u Ostravy je zachytila německá vojenská kolona a vykázala je zpět 

do Zlína. Jan Baťa pak dlouhou dobu cestoval po evropských továrnách, ale zanedlouho 

pochopil, že němcům neunikne. Už dříve se s ním jednou dle [11] snažili jednat, všemožně se 

tomu snažil vyhnout, ale nakonec si pro něj sami přijeli. Měl s ním tehdy jednat Göring a měl 

mu nejspíše nabídnout nějaké vzájemné výhody, ale Jan se z jednání ještě na poslední chvíli 

umě „vykroutil“. V dubnu 1939 se vrátil do Zlína. Zatím se pořád pokračovalo ve vysílání 

Baťovských „jednotek“ do celého světa.  

V červnu 1939 se podařilo Janu Baťovi „vyvézt“ z Československa několik pracovníků 

a odborníků do Ameriky, pod záminkou návštěvy Světové výstavy. Ze Zlína také utekla jeho 

nejbližší rodina. Do Československa se Jan Antonín Baťa již nikdy nevrátil. Pomáhal se 



12 
 

založením továrny v Belcampu, Tomík Baťa stavěl továrnu v Batawě (Kanada). V Americe se 

ale podařilo konkurenci dostat Baťův závod na „Černou listinu“, tj. listina „nežádoucích 

podniků“, podobně také v Anglii. Janovi se příliš nedařilo, jeho dělníci dokonce pracovali 

nějakou dobu v Americe i bez povolení. Jan se dokonce dle [11] zapletl i do politiky, a jelikož 

podpořil nesprávného kandidáta na prezidenta (jím podporovaný kandidát nevyhrál), draze se 

mu to vymstilo.  

Při tom všem ale podporoval Československý odboj i Československou exilovou vládu. 

Sám nabízel prezidentu Benešovi pomoc. Přicházeli také první spory s Tomíkem Baťou, 

tehdy šlo o Ing. Starobu, který dříve pracoval jako pracovník konstrukčního odd. ve Zlíně a 

toho času pomáhal Tomíkovi s výstavbou továrny v Batawě. Jan mermomocí tohoto 

odborníka chtěl mít v Belcampu ale Tomík to odmítl. Nakonec se ale vše urovnalo 

Tomíkovou omluvou. Někteří pracovníci, kteří odjeli s Janem na Světovou výstavu, se začali 

vracet zpět do republiky (tehdy již Protektorátu), jelikož tam měli své rodiny. Spory 

s Tomíkem pokračovaly, Tomík odmítl zaplatit Janův (poměrně nákladný) pobyt v Batawě, 

což Jan přijal tak, že sice svůj účet zaplatil, ale naúčtoval Tomíkovi pohledávku za jeho 

odborné rady při návštěvě Batawské továrny. Celkově se továrně v Americe příliš nedařilo. 

 Jan se nakonec pod tlakem událostí přestěhovává do Brazílie. Ještě předtím ale „na 

oko“ odevzdává na mostě mezi USA a Kanadou vdově Tomáše Bati Marii Baťové 25 % akcií 

firem Baťa a pěti Zlínským ředitelům po 7 %. Celou transakci pak stvrdil smlouvou s [11] 

Marií Baťovou, ve které stálo, že je nezcizí a že mu, nebo jeho plnomocníkovi budou akcie 

vráceny. Marie Baťová poté odjíždí do protektorátu, aby firma Baťa Zlín nepadla do rukou 

německých okupantů. 

V Brazílii se podařilo Janovi odkoupit od německé firmy obrovské pozemky. Ty byly 

alokované z velké části v tehdy nehostinné džungli. Založil tam několik měst, například 

Batatuba, Bataguassu, Mariapolis apod. Stavěly se přístavy, mosty, dělnické domy podobné 

zlínským, obuvnické továrny, pily, vyrůstaly fazendy (farmy). Jan Baťa se se svou rodinou 

usadil v Batatubě, ve městečku, které sám vybudoval, v krajině, která velmi připomínala 

Valašsko. Do Zlína posílal žádosti o založení speciálního oboru pro výcvik kovbojů, také 

mluvil o osidlování Brazílie, jelikož zde byla úrodná půda a málo lidí (z toho také pramenilo 

nepravdivé obvinění, že chtěl vysídlit Čechy do Patagonie). Za tuto myšlenku, kterou vyslovil 

v kontextu se zbytečností válek „za prostor“, když je ho vlastně např. ve zmiňované Patagonii 

dostatek, byl nominován na Nobelovu cenu míru. Ve Zlíně však přirozeně měli jiné starosti, 
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naopak Jana žádali, aby nijak veřejně nevystupoval proti nacistům, jelikož by to ohrozilo 

životy jeho Zlínských spolupracovníků. Jan tedy všechnu svou peněžní podporu odboji (a 

nebyla malá) posílal pod pseudonymy a to i za situace, kdy mu bylo za veřejný výstup proti 

nacismu slíbeno vyjmutí z černé listiny.  

Později (v roce 1947) pak by Jan Antonín Baťa v nepřítomnosti odsouzen podle 

retribučního dekretu prezidenta Beneše. Celý soud byl jednou velkou fraškou. 

Československá republika musela povolat 2 soudce, jelikož první odmítl soudit 

vykonstruovaný proces. Museli povolat soudce vojenského, který dostal výsledek soudu 

rozkazem (jednoduše se ke kýženému, předem stanovenému výsledku musel dopracovat, ať 

chtěl, nebo ne). Janovi obhájci (byli 2) dělali vše, co bylo možné, dokonce prokázali, že 

některé body, které byly vzneseny proti Janu Baťovi, jsou nepravdivé. Nakonec ale opustili 

jednací sál, (což je i dnes považováno za justiční skandál) jako jednoznačné gesto proti 

vykonstruovanému procesu. Janu Baťovi nebylo doručeno ani pozvání k soudnímu líčení. [3] 

Později dle [3] republika nevydala dokumenty o Janově nabytí majetku po zemřelém 

Tomášovi, kde Marie Baťová údajně uvedla, že se vším souhlasí, a ve vzniklém sporu 

popírajícím předchozí souhlas po mnoha a mnoha soudních jednáních Jan prohrál a přišel o 

všechny akcie zahraničních firem Baťa ve prospěch Tomáše (Tomíka) Bati jr. Jeho majetkem 

zůstaly pouze aktiva v Brazílii. Osobní spory obě rodiny údajně vedou dodnes. Účelem této 

práce však není posouzení toho, kdo byl (či je) v právu a kdo ne. Za zmínku ale jistě stojí, že 

rodina Jana Antonína Bati žije v Brazílii dodnes. 

1.1.8 Druhá světová válka – válečný management ve Zlíně 

V roce 1938 začíná politická atmosféra v Evropě nebývale „houstnout“. Firma Baťa, 

která měla v té době mnoho svých závodů po celém světě, se samozřejmě ocitla v přímém 

existenčním nebezpečí. Nikoho tedy nejspíše nepřekvapí, že se její představitelé snažili 

všemožně jednat nejen mezi sebou a svými známými, ale také na úrovni nejvyšší politiky. Jan 

Baťa si dokonce sjednal audienci v kanceláři prezidenta republiky, aby zjistil „jak se věci 

mají“ ale informace, které zjistil, jej velmi zneklidňovaly. Ještě téhož dne, co s Edvardem 

Benešem, tehdejším prezidentem Československé republiky jednal, sjednal noční konferenci 

mezi svými vedoucími.  

 Závěry této konference byly jednoznačně vycházející z tvrzení, že válečný konflikt je 

na spadnutí (a také byl – pozn. autora). Byl vydán okamžitý zákaz objednané suroviny 

distribuovat přes Polsko a Německo, jelikož zde byla předpokládaná ohniska napětí. Veškeré 
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dodávky ze Zlína pak museli být pozdrženy až do doby, než se rozhodne o tom, jak se s nimi 

naloží. Mnoho surovin bylo nutné uskladnit v Itálii, Španělsku či Portugalsku, mělo se 

„zadržet každé kilo surovin a uskladnit v místě původu. Neposílat nic až na další. Vylodit i 

zboží už naložené a uskladniti, i kdyby se musilo dopravné za ně zaplatit nadarmo“. [13] 

29. září 1938 byly zabrány sudety. Na tuto dobu vzpomíná Ing. Malota takto, [13] 

„Pak přišly dny, na které se nedá jen tak zapomenout. Mnichovský verdikt a následné 

vyklízení pohraničí vnesly do prodejní činnosti na zabraném území chaos. Stalo se to 

v důsledku odchodu prodavačů české národnosti do vnitrozemí. Než odešli, všechno zboží 

z prodejen vzali s sebou. To se Němcům nelíbilo a požadovali jednání o znovuotevření 

prodejen. Ze Zlína Jan A. Baťa vzkázal Konrádu Henleinovi, že hodlá o znovunavezení bot a 

otevření prodejen jednat po vánočních svátcích… 

 …Trval na tom, aby prodejny, ve kterých bude obsluhovat český personál mluvící 

německy, nebyly napadány. Dále rezolutně po německé straně požadoval, aby českým 

zásobovacím vozům nebylo bráněno při jízdách, a aby prodejny se nestaly eldorádem 

nacistických výrostků, kteří by si v nich mohli počínat neurvalým způsobem. Já jsem Baťovi 

přitakával, ale také jsem se ohradil, pokud německá strana dost dobře nechápala naše 

požadavky.“ Dohoda byla nakonec uzavřena. 

 To byl však pouze začátek. Vedoucí pracovníci firmy od této chvíle nevěří, že nebude 

zabrán i zbytek republiky. Zakládají se spěšně nové továrny po celém světě a ze Zlína se 

narychlo exportují stroje pro jejich vybavení. Díky tomu, že firma Baťa vlastnila dnešní 

železnici Otrokovice – Zlín – Vizovice, mohla využívat vysoké kapacity nákladních vlaků a 

celá expedice materiálu a strojů pro nové továrny se značně urychlila. Jan Baťa dostával 

pravidelná denní hlášení o tom, jak export plyne. I za války pokračovalo vybavování 

zahraničních továren (samozřejmě o tom ale němci nesměli vědět). Naopak se firma 

všemožně bránila proti vývozu strojů do Něměcka. Dle [10] „Například do Vilna trvalo víc 

než půl roku, než jsme vypravili jeden vagon strojů, zatímco do USA jsme byli schopni 

vypravit 25 vagonů za jediný den.“ Podařilo se vybavit např. i továrnu v Americkém 

Balcampu, do Chile se podařilo dodat dokonce i celou rozmontovanou budovu pro jednu 

malou jednotku) apod. 

 Po 15. březnu 1939 přešel zahraniční obchod do rukou německých úřadů, firmu začíná 

na území Protektorátu fakticky řídit Dominik Čipera. Za zmínku stojí fakt, že nacisté věnovali 
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pozornost českému dělnictvu. Zaměstnanci dostávali například jídlo zdarma, a od května 

1940 byl nařízen všeobecný růst mezd. [10] 

 17. listopadu 1939 byly uzavřeny české školy. Jan Baťa poslal kabelogramem do Zlína 

nařízení vedení závodu, zvláště vedoucímu odd. výzkumu, aby bez ohledu na potřeby firmy 

zaměstnal co nejvíce vědeckých pracovníků ze zrušených vysokých škol. V [11] vzpomíná 

Otto Wichterle, vynálezce kontaktních čoček na tehdejší dobu takto: „Pobyt u firmy Baťa měl 

snad pro všechny, kteří jsme ve výzkumném ústavu byli, mnohostranný význam pro celý náš 

další život. Nebyly to jen velké příležitosti pro experimentální činnost. Mohli jsme se zde 

dovědět mnoho daleko za obzorem, ke kterému nás přivedla škola. Nešlo tu jen o všeobecnou 

zkušenost s vysoce efektivním baťovským systémem. Landa (vedoucí odd. výzkumu) věnoval 

velkou pozornost dalšímu zvýšení kvalifikace všech pracovníků ústavu. Pro vysokoškolské 

studenty a také pro studenty chemické průmyslovky organizoval přednášky na vysokoškolské 

úrovni, i když se vydával do značného nebezpečí ze strany gestapa, které hlídalo, aby se nikde 

a nijak nesuplovala činnost zrušených vysokých škol. Zval k pravidelným přednáškám pod 

krycím názvem „baťovské školy práce“ profesory brněnské techniky, Čupra pro přednášky 

z matematiky, Velíška pro přednášky z fyziky, a mne angažoval pro přednášky z organické 

chemie. Přednášel sem po tři roky dvě hodiny týdně v poslouchárně studijního ústavu, kde 

jsem měl též k dispozici písařku a ofsetové rozmnožovací zařízení. Písařka svým úhledným 

rukopisem přepisovala moje texty, takže postupně vznikalo jakési předběžné vydání mé 

organické chemie tehdy pod názvem prvního oddílu „Mikromofrologie hmoty“. 

 Ochranu výroby před sabotováním si němci zajišťují nuceným podepsáním 

dokumentu, ve kterém stálo, že podepsaný „nese osobní zodpovědnost se všemi důsledky za 

zabránění jakémukoli aktu sabotáže v mé továrně.“ Tento dokument museli podepsat vedoucí 

pracovníci podniků a de-facto tak podepisovali svůj rozsudek smrti v případě, že by k nějaké 

sabotáži v jejich podniku došlo. 

 Nacisté také velmi obratně převáděli československé podniky pod svou „ochrannou“ 

správu. V první řadě šlo o firmy se zbrojní výrobou. A tak polostátní koncern Škoda, 

brněnskou zbrojovku, apod. kontroluje Herman Göring Werke, pod říšskou správou se také 

ocitá Kopřivnická Tatra a velké množství jiných, hodnotných podniků. Němečtí činitelé, 

zanedlouho po obsazení Československa žádají i o seznam akcionářů firmy Baťa 

v přesvědčení, že velká část těchto akcií připadne do jejich vlastnictví. A toto riziko zde 

reálně bylo. 100% vlastníkem firmy byl totiž Jan Baťa, toho času žijící v Americe. Tuto 
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skutečnost však bylo nutné nějakým způsobem utajit, jednak v zájmu zdržení civilní výroby a 

jednak v zájmu udržet podnik v Československých rukách aby byl připraven na poválečnou 

výrobu. Čipera, Hlavnička, Vavrečka, Malota a Hynek Baťa se tak pouštějí do riskantní 

operace za uchování „československého“ vlastnictví firmy Baťa. „Na oko“ se po telefonické 

dohodě uskutečněném z italského Terstu stává každý z nich 7% vlastníkem akcií firmy Baťa, 

a. s., dalších 25 % dostává vdova po Tomáši Baťovi, která se vrací z Kanady do Protektorátu. 

Janu Baťovi zůstává zbylých 40%. Dotyční se zavázali akcie nezcizit, nezatížit, nebo s nimi 

jinak disponovat, a v daný čas akcie vrátit do rukou Jana Baťi, nebo jeho plnomocníka. Celá 

operace byla velmi dobře zvládnuta, byly dokonce zřízeny zvláštní účty pro výplatu dividend 

z těchto držených akcií, aby nacisté neměli podezření, že je něco v nepořádku. Tato transakce 

se podařila, německé úřady její pravosti uvěřily. [13] 

 Ing. Malota poznamenává [13]: „U firmy Baťa postupovali Němci při dozoru nad 

výrobou, ale nejen nad ní, podle určitého schématu. Ihned po příchodu se Němci dosazovali 

do každého závodu jednak tak zvané Abwehrbeauftragter, tj. orgán policejní povahy, který 

pracoval s gestapem a dozíral na lidi, a pak tzv. Industriebauftragter, tj. orgán, který 

vykonával průmyslový dozor, přijímal rozkazy od tzv. Rüstungskommanda a určoval výrobní 

program podniku. Do závodů firmy Baťa do jeho strojního oddělení byl rovněž takový dozor 

dosazen, výrobní program i provoz byly prakticky vyňaty z pravomoci českého vedení, které 

zůstalo omezeno na hospodářské záležitosti, tj. výplatu mezd, odpovědnost živnostenskou 

apod., nemajíc však možnosti rozhodovat o vedení tohoto oddělení. (…) Zmocněnec 

Rüstungskommanda byl rozhodujícím orgánem ve strojírně, byl v přímém styku s německými 

úřady a mohl si od nich vynutit vše, co potřeboval a pokládal za nutné ze svého hlediska. 

Podpis firmy nebyl vůbec podstatnou záležitostí, nýbrž měl jen ten význam, že hospodářské 

důsledky jeho opatření nesla firma.“  

 Němci samozřejmě chtěli mít „své lidi“ i ve vedení společnosti, proto nejprve 

prosadili do managmentu firmy Dr. Bernhubera. Ten byl pro „Československé“ vedoucí 

pracovníky velice nebezpečný, jelikož byl přesvědčeným nacistou. Proto vedení podniku 

(samozřejmě bez Bernhubera) jednalo s JUDr. Fritzem o tom, jak jej z vedení odstranit. 

Nakonec se jej podařilo vyměnit za JUDr. Miesbacha, kterému následně svěřili provozní 

stránku firmy a obuvnický odbor.  Dr. Miesbach se přičinil za to, že civilní výroba nebyla 

převedena do Německa a že se závod neproměnil na čistě zbrojní podnik (Baťovy strojírny 

totiž musely vyrábět zbraně – např. různé součásti do raket V1 a V2), také se zasloužil o to, že 

firma zůstala až do konce války v českých rukou. Také měl velmi velký podíl na tom, že se 
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mohla velká část zaměstnanců, podílejících se na Slovenském národním povstání po jeho 

neúspěchy vrátit „bez sankcí“ zpět do práce (po válce byl Misbach souzen jako nacista avšak 

soud ho po právu osvobodil – pozn. autora). 

 Ve válečných letech výrazně trpí výroba, chybí suroviny, vázne export. Viz tabulka.: 

ROK Výroba Poznámka 

1939 38,9 milionu párů obuvi Důvody poklesu: 

odčerpávání mladých 

pracovníků na nucené práce, 

rozšiřování strojní výroby. 

1942 32,6 milionu párů obuvi 

1944 23,7 milionu párů obuvi 

1939 10.486.600 párů obuvi EXPORT 

1940 18.731.251 párů obuvi EXPORT 

1941 16.044.079 párů obuvi EXPORT 

1942 19.757.251 párů obuvi EXPORT 

Exportovalo se do: Bulharska, Dánska, Finska, Itálie, Jugoslávie, Maďarska, Německa, 

Norska, Rumunska, Švédska, Švýcarska a na Slovensko. 

 

 Sortiment firmy začínal být omezen a zaváděly se náhradní materiály, jako bylo dřevo, 

textil, juta, zbytky úsní apod. Dámská obuv se také často zbavovala různých příkras. Některé 

boty byly k dostání pouze na poukázky. Vyráběly se například kožené „Diplomatky“, 

zateplené „Mentolky“, papuče „Mikáda“, polobotky, střevíce, sandále, galoše apod. Avšak i 

přes fakt že byl nedostatek kaučuku, se vyráběly plynové masky, dopravní pásy nebo 

například Zlínolit (gumová podlahovina podobající se dnešnímu linoleu). [13] 

 Vyráběly se také různé druhy dřeváků (podobně jako za 1. světové války), z jejichž 

charakteristického klapotání se snažila udělat firma ctnost. Dřeváky se staly ústředním 

motivem reklam
3
.  

 Zaměstnanci firmy Baťa byli „dobří češi“ a snažili se alespoň činit kroky proti Říši na 

poli hospodářském, když nemohli bojovat se zbraní v ruce. V rámci možností se snažili např. 

všelijakými způsoby zdržovat výrobu a odčerpávat materiál a stroje určený pro německé 

válečné hospodářství. Stroje, které byly staré a měly být podle tehdejších předpisů 

sešrotovány (pro válečnou výrobu bylo třeba železa, ze kterého byly vyrobeny), byly nově 

natírány, opravovány a vydávány za nové (samozřejmě s patřičně antidatovanými doklady), 

                                                           
3
 I reklamy filmové - v jedné z nich vystupují stepaři klapotající se dřeváčky, jejich zvuk je 

k vzteku nerudnému pánovi, který klapot dřeváků nesnáší, nakonec však sám jedny dřeváky 

dostane 
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uměle se pronajímaly stavební stroje sesterským závodům, aby nemohly být zrekvírovány 

armádou pro stavbu vojenských staveb, finančně se podporoval odboj, 4 roky úspěšně 

schovávali mezi bednami ve skladech zcela nový letecký motor Partt – Whitney apod. Na 

všech těchto akcích se podíleli zaměstnanci firmy dobrovolně, mnohokrát za spolupráce se 

svými šéfy. Pokud došlo k udáním, „top management“ firmy se snažil různými výmluvami 

tato udání zlikvidovat.  

 Zlín byl pak 20. listopadu 1944 bombardován. Zničeno bylo 10 továrních budov, 38 

jich bylo poškozeno z toho i nádraží a bohužel i velké kino. Zničeno bylo 62 a poškozeno na 

360 domků, nepřežilo 25 lidí. Ve výrobě byly poškozeny například výrobny gumáren a skald 

hotové obuvi, punčoch, pneumatik a surovin. Výroba obuvnické a gumárenské části se 

zastavila a tato ztráta byla citelná ještě několik let po skončení války. Zasažena byla také 

elektrárna, která mohla obnovit svůj provoz pouze z cca 1/4 , čímž utrpěla i výroba 

strojírenská. [13] 

 Bohužel ve firmě Baťa nebyli jen lidé protinacistického smýšlení. Byli tady i lidé 

smýšlení opačného. Například zde pracoval agent SD JUDr. Ivan Holý (pracoval jako referent 

v sesterské firmě Kotva, která „obhospodařovala“ zahraničí obchod). Jako agent byl poměrně 

aktivní, minimálně pak „zařídil“ zavraždění Dr. Spitze.  

1.1.9 Poválečný vývoj a konec firmy Baťa, a. s. v Československu 

 Na jaře roku 1945 dostaly věci rázný spád. Fronta se posouvala a druhá světová válka 

se chýlila ke svému konci. KSČ začíná ovládat život v Československu a bývalí konfidenti 

gestapa, či lidé ve válce nepříliš projevující (o hrdinství se často nedalo vůbec hovořit, naopak 

byla jejich „válečná historie“ často poměrně problematická) se začínají ve Zlíně „drát 

dopředu“, díky včasného vstoupení do strany a hlásání nové, té nejlepší komunistické 

ideologie. Jmenujme například již zmiňovaného JUDr. Holého (v gestapu od roku 1942, pak 

do konce války spolupracovník brněnského sicherheitsdienstu), PhDr. Lubomíra Nondka, 

Rudolf Rédra, Josefa Machara apod. [13] 

 Komunisté se snažili záhy po osvobození zmocnit továren. O tehdejší atmosféře svědčí 

na nepravdivých základech (Malota, Čipera a Hlavnička nebyli kolaboranti), dochovaná udání 

Pavla Lukačky: [13] „Několik dní po osvobození Zlína navštívil jsem a Trojanem, Němčíkem, 

Lepíkem zlínské Baťovy závody. V těchto podnicích nebyla ještě provedena žádná revoluční 

opatření a ve vedení seděli kolaboranti Ing. Malota, Čipera a Hynek Baťa. S těmito jsme se 

zúčastnili společného oběda u manželky Tomáše Bati. Při obědě se mluvilo o tom, jak se 



19 
 

komunisté, vedení nějakým zlínským podnikatelem, pokouší dostat do svých rukou závody. Byl 

učiněn plán, že tomuto jest třeba předejít svoláním celopodnikové schůze, na které promluví 

bývalí vedoucí podniků, vysvětlí svůj postoj za německé okupace, proč závod  vyráběl 

vojenský materiál, a že takovým způsobem strhnou iniciativu do svých rukou. Tím i vedení 

závodu. Já jsem byl při tomto hovoru tichým pozorovatelem. Po skončení oběda jsem se 

dostavil po omluvě u hostitelky na sekretariát KSČ ve Zlíně…“ 

 V neděli 13. května 1945 se stal JUDr. Ivan Holý národním správcem firmy Baťa. 

Jako jeho zástupci byli vybrání Ing. dr. Jaroslav Tichý a V. Baltazar s Jaroslavem Nehybou, 

povoláním středoškolští učitelé. Z iniciativy dr. Holého bylo při jeho jmenování na schůzi 

s tehdejším vedením firmy striktně pomlčeno o všech zásluhách tehdejšího vedení proti 

nacistům. Holý si od té doby začal počínat jako ředitel firmy, avšak ještě nějakou dobu bývalé 

vedení trpěl, jelikož neměl žádné zkušenosti s vedením podniku ani jeho provozem. Po nějaké 

době ale „zařídil“ stíhání tehdejšího vedení, které došlo až tak daleko, že se Čipera 

s Vavrečkou přestěhovali, paní Baťavá emigrovala do Kanady a Ing. Malota, který zde zůstal 

byl neustále pronásledován a trestán. [13] 

 Tomík Baťa se v září snažil jednat o spolupráci mezi JUDr. Holým a tehdejším 

ministrem průmyslu. V [13] je citována následující zpráva o stavu podniku: Tomáš Baťa „byl 

jsem včera, tj. 25. 9. 1945 ve Zlíně. Starší zaměstnanci mě v továrně velmi srdečně vítali a 

stěžovali si, že nejsou v závodě spokojeni, že si představovali novou spolupráci docela jinak. 

Ve Zlíně není vše tak v pořádku, jako se zdá z Prahy.“ Jednání skončilo neúspěchem.  

 A situace se nadále zhoršovala, uvedené citace jsou čerpány z [13] „Podniku se 

zmocnila skupina lidí, kteří měli pouze politický zájem a žádné zkušenosti obchodní nebo 

průmyslové. Jejich projevy do závodního rozhlasu a články v tisku byly neustálým osočováním 

díla a osoby Tomáše Bati a všech jeho starých spolupracovníků a absolventů Baťovy školy 

práce. Dostal jsem několik vzkazů o tom, že poměry se pro staré spolupracovníky stále 

zhoršují a jejich pronásledování je stále ostřejší.“ Zvyšovalo se absentérství, opadala 

morálka, zvyšovali se krádeže, uměle se nadhodnocovaly výnosy. Dle revize vykonané v n. p. 

Baťa za „odborného řízení“ dr. Holého vznikl schodek ve výši 600 milionů korun.  

 Od 1. ledna 1949 byl Baťa n. p., přejmenován na Svit n. p. Na závěr tohoto bloku bych 

ještě uvedl, že v 50. letech se snažilo vedení KSČ všemožně očerňovat Baťu i jeho styl 
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výroby. Vznikl například film
4
 Botostroj. V tomto období přijel do Zlína (avšak ten se již 

jmenoval Gotwaldov) „řečnit“ tehdejší ministr národní obrany Alexej Čepička. Hovořil o 

vykořisťování dělníků a o tom, jak je vše nyní o mnoho lepší. V přednáškovém sále byl tehdy 

občany Zlína vypískán.  

 Antonín Kachlík, v doslovu knihy Ferdinanda Menčlíka, „Poskokem u Jana Bati“ 

uvádí ještě jednu zajímavost. Do Československé republiky přijela Sovětská delegace 

studovat Baťovu tovární organizaci a věřila, že jim budou bratrsky propůjčeny veškeré 

záznamy, aby mohly být prostudovány. Dozvěděli se však, že žádná dokumentace již 

neexistuje, jelikož po rozdělení továrny byly zničeny pro nedostatek místa. „Na doraz 

Moskvanů, jakými zásadami se při řízení ekonomiky řídíme dnes, dostali pro ně šokující 

odpověď: Nyní u nás všude platí zásada, že Sovětský svaz je náš vzor.  Na to se odebrali 

Sovětští experti do Společenského domu, kde se zpili do němoty. “ 

1.2 Subpříloha - Časopis Sdělení, 26. srpna 1922 
 „Spolupracovníkům!  

Náš závod byl první, který zvyšoval mzdy, pokud hodnota měny upadala. Hodnota 

měny stoupá už 2 roky a my jsme nepomýšleli ještě před několika týdny na snížení mezd. Naše 

měna stoupla v zahraničí v posledních týdnech dvojnásob, což nikdo neočekával. Naše vláda 

využila zde vyskytnuvší se příležitosti, aby zvýšila hodnotu měny, spatřujíc v tom výhodu pro 

náš stát. Tento stav naší měny vylučuje možnost vývozu nejen obuvi, ale všech výrobků našeho 

státu. Tohoto času prodáváme naší obuv za hranicemi za polovinu toho, kolik obnášejí 

výrobní náklady. Vnitrozemští konzumenti čekají s nákupem, až ceny klesnou. Rolník 

přicházející do naší prodejny praví: „Já jsem prodal obilí za polovinu, nebudu kupovat, 

pokud nekoupím za polovinu u boty.“ 

 Stojíme na rozcestí – buď zastavit výrobu a propustit veškeré zaměstnance, jak to již 

mnoho továren udělalo, anebo přizpůsobit výrobní náklady novým poměrům. Rozhodli jsme 

se pro udržení výroby v plném rozsahu, avšak: 

Abychom umožnili obyvatelstvu nákup obilí pro podzim, Abychom učinili zbytečnými 

cesty do Německa, Abychom udrželi výrobu v plném chodu, Abychom nemuseli propustit 

dělníky, Abychom ušetřili státu vyplácení podpor v nezaměstnanosti, Abychom razili cestu 

                                                           
4
 Lživý – pozn. autora 
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k odbourávání cel, Abychom napomáhali překonat rychle velikou hospodářskou krizi, která 

nás zachvátí následkem rozdílu nákupní síly naší koruny za hranicemi a v zemi – 

Snížili jsme ceny obuvi 

Od 1. září 1922 ve všech našich prodejnách průměrně 

NA POLOVINU CEN Z LETOŠNÍHO JARA 

 

 Ovšem této slevy nemůžeme již dosáhnout šetřením na režiích a jsme nuceni snížit 

mzdy našich dělníků průměrně o 40 %. Naproti tomu zaručujeme našim zaměstnancům, že jim 

dodáme životní potřeby za polovinu cen platných letos v květnu.  

1.3 Subpříloha - 30. léta, zahraniční továrny a jejich řízení 

1.3.1 Francie 

Hospodářské problémy 30. let 19. století lze konkrétněji ilustrovat díky [13] na 

příkladu Francie. V roce 1931 měla firma Baťa ve Francii celkem 44 prodejen, které se 

nacházely v Alsasku – Lotrinsku a v severní Francii. V tomto roce se začaly projevovat 

dovozní kontingenty na dovoz a firma se, podobně jako v jiných státech rozhodla vystavět zde 

vlastní továrnu, čímž by se dovozním kvótám vyhnula. Nakonec bylo rozhodnuto vystavět 4 

výrobní haly v Hellcourtu (tehdy postupně vylidňující se vesnice, kde většina obyvatel 

pracovala v zemědělství) a začít s výrobou kožených bagančí. Také bylo rozhodnuto o 

postavení gumárny, která po dokončení dodávala potřebný materiál pro výrobu obuvi. Týdně 

se v Hellcourtu vyrobilo 700 zaměstnanců okolo 500 párů kožené a gumové obuvi.  

Záhy však začaly další strasti, konkrétně odpor francouzské vlády vůči cizím firmám, 

které část zisku vyváží ze země. Baťův podnik se tak zmítal stávkami, vázla výroba i obchod. 

Na vzniklou situaci firma reagovala reorganizací celého tamního závodu, včetně výrobního 

sortimentu. Tato reorganizace, kterou provedl Dominik Čipera, slavila úspěch. Zanedlouho 

poté začala firma se stavbou nové, pětipodlažní výrobní haly, třípatrové ubytovny pro 

zaměstnance, stavěl se obchodní dům, kino, jídelna, elektrárna a první domky pro 

zaměstnance.  

Dovozní kontingenty a vládní odpor nebyly jediným problémem, se kterým se firma 

Baťa musela vypořádat. Tehdejší doba byla zmítána také silnou politickou nestabilitou 

tehdejší Francie. Množily se zprávy o finančních skandálech vládnoucích představitelů, 

docházelo k neklidným pouličním demonstracím, při kterých byly „pleněny“ obchody, 

Baťovy nebyly výjimkou. V roce 1936 vyhrála volby levice a Francii zachvátily nové stávky 

a obsazovaly se továrny. Nicméně v Baťově podniku díky jeho sociální politice a vysokým 
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výdělkům již ke stávkám, ani obsazením nedošlo. Naopak se dařilo rozšířit prodejní síť až na 

600 obchodů (toto množství však bylo na základě Poullerova zákona zredukováno na 250), 

ale i přes to probíhaly investiční akce na rozšiřování výroby. V roce 1936 pak roční produkce 

2.500 zaměstnanců činila 2.400.000 párů obuvi. 

1.3.2 Velká Británie 

V roce 1933 přišly do vesnice East Tilbury první Baťovy muži. Koupily zde farmu a 

vyjednaly povolení ke stavbě. Mezi bramborovými poli záhy začala růst továrna, později 

potom i domy pro zaměstnance, v roce 1936 tenisové kurty a v roce 1950 hotel atp. 

V rozběhlé výrobě však (na rozdíl od politických problémů tehdejší Francie) byly problémy 

s kvalitou produkované obuvi (více než 2/3 produkované obuvi se musely prodávat o 1 až 2 

stupně na tehdejší cenové stupnici níž) [13]. Proto byl v roce 1937 povolán odborník ze Zlína, 

Ing. František Malota aby vycestoval do Tilbury a problém s kvalitou vyřešil. Za zmínku též 

stojí, že v té době byl v managementu tamní továrny zaměstnán také pozdější majitel, syn 

Tomáše Bati staršího, Tomáš (Tomík) Baťa. 

Napravovaly se mnohé věci, dělníci měli například odlišný náhled na problematiku 

kvality bot, navíc zde mezi jimi samotnými nepanovala příliš přátelská nálada. Řešením byla 

výměna několika mistrů a též personální změny ve vedení společnosti. Byla provedena 

konsolidace poboček v Anglii, neschopní prodavači, mezi nimiž bylo i hodně Britů, byli 

propuštěni. [13] 
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1.4 Subpříloha - Úspory ve vnitropodnikové bance firmy Baťa 
   Rok Částka 

         1922 8 
 

 

1924 12 

 1925 17 

 1926 26 

 1927 40 

 1928 53 

 1929 61 

 1930 74 

 1931 101 

 1932 105 

 1933 111 

 1934 135 

 1935 153 

 1936 165 

 1937 196 

 1938 238 

 

           Zdroj:[9] 

           

1.5 Subpříloha - Denní režim na internátech a Baťově škole práce 
„Den začínal autocalovým budíčkem ve tři čtvrtě na šest. Tímto způsobem jsme byli 

probuzeni a né každému se chtělo hned vyskočit z postele. Takové jedince budil vůdce tím, že 

z nich stahoval přikrývku. Někdy nás přišel kontrolovat i sám vychovatel. Nepomohlo nic, 

vstávat se muselo a tak jsme se ještě před nástupem na ranní čtvrthodinku snažili stihnout co 

nejvíce z ranní toalety. Přesně v šest hodin zazněl znovu zvuk autocalu a tak jsme vybíhali 

společně, celý tábor do prostoru nad internát, kde jsme se pod vedením vychovatelů pořádně 

rozcvičili. Na rozcvičku museli všichni, kromě nemocných. Po rozcvičce následovala ranní 

toaleta. Pak jsme jeden po druhém odcházeli dolů do bufetu na snídani. Po snídani jsme si šli 

vyleštit boty a již jsme vycházeli ven z budovy kolem vychovatelské služby, která dbala na to, 

abychom byli řádně upraveni. To již obvykle oznamovala tovární siréna minutovým 

houkáním ve tři čtvrtě na sedm, že je čas na cestu do práce. Její zvuk bylo slyšet až do vesnic 

v širokém okolí Zlína. Následovala osmihodinová práce v továrně s dvouhodinovou polední 

přestávkou. Obědvat jsme chodili na Obchodní dům, kde v 5, 6 a 7 etáži byly jídelny. Po 

obědě byl čas někam se posadit na lavičku a nebo přímo na trávník a odpočinout si. 

Odpoledne byla jen tříhodinová pracovní doba, a tak ten čas rychle utekl. Po práci jsme si 

obvykle zašli nachvíli odpočnout na internát, pak vzali učebnice, sešity a pospíchali do školy. 
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Tam jsme strávili nejméně 2 hodiny. Nazpět jsme se vraceli kolem osmé hodiny a to už jsme 

měli skutečně volno pro své záliby, nebo odpočinek. Nejdříve jsme se ale v bufetu navečeřeli. 

Nahoru na světnici jsme si žádné jídlo nenosili, snad jenom ovoce, nebo něco na mlsání. 

Nenosili jsme si ani nic na pití, a když měl někdo žízeň, byla na chodbě malá napáječka. 

Zbytek večera jsme věnovali svým zálibám, hygieně a také učení. V zimě jsme mívali 

večerky v devět hodin a v létě o hodinu později. Čtvrt hodiny před tím, nám vždy signál 

autocalu ohlašoval přípravu na večerku. To jsme už každý ulehali na svou postel a něco si 

četli. Mezi tím utekla čtvrthodinka a další signál autocalu nám oznámil večerku. Vůdce 

světnice zhasl světlo a popřál nám dobrou noc. V tu dobu se také zamkl internát a případné 

opozdilce zapsal domovník do knihy hlášení. Takový zápis měl ovšem pro dotyčného 

následky v podobě trestu podle úvahy vychovatele.“ 

Převzato z [17]  

1.6 Subpříloha - Dopis Tomáše Bati adresovaný Janu Baťovi 
Zlín, dopis bez data 

Milý Jendo, 

Píši ti v posteli, proto tužkou. Dostal jsem Tvé dopisy ze 16. 4. a 15. 5. najednou. 

Moje starosti a strachy rostou každým Tvým dopisem…Telegrafoval jsem Ti, že Ti povoluji 

týdně 60 dol. Na režijní personální vydání… Jste tři, vlastně čtyři lidé i s Honzou Ignácem. 

Když si řeknete, přibereme si ještě několik lidí, několik děvčat známých nebo neznámých, 

spustíme fabriku. Utrácet budeme 10 dol. týdně a zhotovíme tolik bot, aby na každého letělo 7 

párů denně… Nemáte-li peněz na materiál, dělejte boty z papíru, ale pro Bůh dělejte boty. 

Nejsi továrník. Tím leda se můžeš stát časem. Ale dělníkem jsi, to dovedeš, tak dělej dělníka. 

Sobě, dříve než bude pozdě. Začněte dělat v 7 hodin ráno a dělejte pomocí motoru do 10 

hodin večer… Ani korespondentku nedrž. Bohuš a Ty si ten jeden dopis vyřídíš sám večer. 

Tvoji cestu do Čikaga nebo kdesi na západ považuji za hroznou ztřeštěnost… ty vidíš, že 

neumíš nic z toho, co americký továrník má umět a přece děláš továrníka a čekáš jako ten 

texaský vůl u té porážky, až na Tebe příjde řada. Tedy ještě jednou: dělejte dělníky, když 

neumíš dělat továrníka.  

Měl jsem 8 000 zl. Dluhu a žádného majetku, a pomohl jsem si přece, když jsem učinil 

to, co Tobě radím. Odhodit všecky ohledy na lidi. Sestoupit ze své výšky a začít počínat si 

rozumě. Ty nemůžeš jet v Pulmanově voze, Ty nemůžeš jezdit autem. To prodej. Ty nemůžeš 
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chodit do kina, Ty nemůžeš sedět v restauraci. Ty musíš dělat dělníka ve své vlastní továrně, 

Ty vlastnoručně musíš udělat těch 10 párů denně… A musíš ještě přitom vyřídit všecky 

chefovské záležitosti. Ty musíš jít v čele pilnosti a šetření… Nestyď se vydělávat na 

pronájmu. Řekni lidem pravdu. Jsi chudý člověk. Říkej to každému… V dílně choď v zástěře, 

abys ušetřil šaty… Jeden den prodal bych celotýdenní výrobu a nakoupil celotýdenní spotřebu 

a věděl bych to stihnout za půl dne oboje… 

Když nebude jinak, prodej psací stroje i počítací stroj a řekni každému pravdu, žes 

myslel, že to v Americe půjde snadněji, že jsme mnoho ztratili v Evropě, a mluv pravdu. 

Jednej dle pravdy. Hoza ať je topičem. Ať si vezme chlapce, který mu bude přikládat… 

Bydli blízko továrny a nebude zlé, když budete všichni bydlet v kanceláři, kterou jsem 

zařídil, tedy v dílně.  Železné postele a umyvadlo stačí. Takto spotřebujete jen na jídlo a (na) 

prádlo. Při stejné kvalitě dejte přednost té snídani, které jest o 5 centů levnější… 

O pokažení jména se nebojte… Tvojí snahou musí být žít, tj. vydělat. Toto jsou rady, 

které málokterý mladý člověk rád slyší. Rady, abych chodil do hotelu Astoria, slýchají raději. 

Ale já mám v koutku své duše naději, že se v Tobě ozve přece Baťa. Že si řekneš, raději ve 

své továrně budu spát na zemi a dělat za 10 dělníků… nežli abys měl ztratit to jméno, které 

tak těžce bylo z bláta pozvednuto… Požaduji od Tebe, abys pracoval až do úplného 

vyčerpání… Auto prodej, nebude kdy na ježdění a peněz na gumy a benzin… na zaplacení 

dluhů musíš prodat, kde co máš, pokud to budeš s to jen trochu postrádat…T. 

1.7 Subpříloha - Poslední vůle Tomáše Bati 
STRANA PRVNÍ 

Moje poslední vůle. 

Pořízená dne 19. 5. 1931 

Můj majetek ku dnešnímu dnu pozůstává: 

 

Pohledávku u J. A. Bati za odprodané akcie 

společ. tu i cizozemksých 

 

Kč 50,000.000 

Můj obytný dům ve Zlíně 100.000 

Velkostatky Loučka, Lazy, Schmegerle 3,000.000 

Pohledávka u města Zlína asi 4,300.000 

 57,400.000 

Z tohoto majetku odkazuji: 
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Svojí manželce paní Marii Baťové velkostatky 

Loučka, Lazy, Schmegerle 

 

3,100.000 

Dále na hotovosti 5,000.000 

Svému synovi Tom. Baťovi zákonitou kvótu 22,000.000 

s tím ustanovením, že toto jeho jmění bude 

spravovat jeho matka až do dovršení 22 roků 

jeho stáří. Výnosu ať jest použito k jeho vzdělání 

a zbytek uložen k jeho dobru 

 

 30,100.000 

 

STRANA DRUHÁ 

Převod 30,100.000 

Své sestře Anně Schiebelové odkazuji 1,500.000 

Obci města Zlína splatí dluh 4,300.000 

u Baťa akc. Společ. J. A. Baťa zbytek 21,500.000 

 57,400.000 

 

Přikazuji svým spolupracovníkům ať jest vyplacen během 5 let pod 5% úroky tento obnos. 

podpůrnému fondu Baťa a ať jest spravován v duchu platných již stanov. 

Rozumí se, že jsem tuto poslední vůli sepsal v plném vědomí při zdravém rozumu a bez 

nátlaku vlastnoručně. 

 

         Tomáš Baťa v. r. 

      Dřívější moje závěť pozbývá tímto arci své platnosti 

          Tomáš Baťa v. r. 

 

 

Část průvodního dopisu: 

První podmínkou prospěchu našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že jest jen váš. Závod 

náš nebyl k tomu účelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům. Vyšší 

pohnutky to byly, které na nás působily, abychom potlačovali své vášně a choutky, pokud 

jsme je viděli pro závod škodlivé.Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni životy své 

obětovat ve prospěch závodu a jeden z naší rodiny jemu za oběť padl. To se nedělo jen proto, 
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aby se zajistil majetek. V rozvoji našeho závodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění blahobytu 

celého kraje. Bylo naší chloubou a pohnutkou k další, neúmorné práci, že přinášíme nový, do 

toho času nepoznaný blahobyt a vzdělání našeho lidu. Byla to touha tvořit, poskytnout stále 

většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům tak zákazníkům 

poskytoval. Pokud budete této velké ideji sloužiti, potud budete ve shodě se zákony 

přírodními i lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovati sám na sebe, jakmile přestanete 

sloužiti svým závodem všeobecně, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně. 

1.8 Subpříloha - Korupce a její řešení 

16. ledna 1931 popsal Jan Baťa jeden skutečný korupční případ svého zaměstnance 

následovně: „Pan B. vydělal si u nás značný majetek a vážili jsme si ho pro jeho odbornou 

zdatnost. Svěřili jsme mu velmi odpovědné místo v našem závodě jako zámožnému člověku, 

který celým svým majetkem ručil za svoji poctivost. V jeho smlouvě, jako ve všech našich 

služebních smlouvách se zaměstnanci, bod 4. zní: Nepřijmete ani sám ani nikdo z Vaší rodiny 

od žádného našeho dodavatele ani odběratele neb zřízence, zástupce neb kohokoliv úplatek 

v jakékoliv formě a pod jakoukoliv záminkou. Zjistí –li firma Baťa, a. s. takovýto přestupek 

neb jakoukoliv Vaši nepoctivost vůči závodu neb jejím zaměstnancům, má právo Vás okamžitě 

propustiti bez jakékoliv náhrady : jako úplatek ve smyslu této smlouvy považujeme každou 

výhodu, poskytnutou Vám zástupcem. A bod 8. zní: V případě, že byste nedodržel body 4.a 5., 

propadá celý Váš vklad u naší firmy ve prospěch Baťova podpůrného fondu, nehledě 

k povinnosti náhrady škody, vaším jednáním způsobené.  

 K naší lítosti byli jsme dnes překvapeni výsledky vyšetřování, v kterém bylo zjištěno, 

že dotyčný navštívil jedeno z našich dodavatelů v jeho podniku a tam mezi čtyřma očima 

obdržel od něj hotově Kč 3.000,-. 

 Podle služební smlouvy propustili jsme ho okamžitě bez náhrady a odevzdali celý jeho 

vklad ve výši Kč 67.393,- podpůrnému fondu. Budeme od něho požadovati ještě náhradu za 

škody nám vzniklé. Dotyčný zaměstnanec se ohražoval, že pro Kč 3.000,- necháváme 

propadnouti jeho majetek, mnohonásobně větší, a žádal o mírnější vyřízení.  

 Nemůžeme mu vyhovětí a spokojiti se s vyrovnáním na několik procent. Nemůžeme 

potřebovati lidi jen podmínečně poctivé a ručící za sebe jen částí svého majetku. Potřebujeme 

lidi poctivé bezpodmínečně, kteří ručí za svoji poctivost celým svým majetkem. Propustili 

jsme další dva zaměstnance, kteří věděli o jeho poklesku a neoznámili jej šéfovi závodů. 
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Umožňujeme každodenně desetitisícům našich zaměstnanců rovnou cestou budovat si zámožnost. Nedopustíme však, aby ani jeden vydělal 

třebas haléř na nepoctivosti a úplatcích. Jsme hrdi na to, že mnoho z našich zaměstnanců poctivou prací domohlo se milionového jmění, a jsme 

rozhodnuti každému k tomu na rovné cestě pomáhati.“ 

1.9 Subpříloha - Důvody propuštění zaměstnanců 

Důvody propuštění 

R
o

k 

P
ro

p
u

št
ěn

í 

N
eo

m
lu

ve
n

i 

N
em

o
c 

N
ev

yt
rv

al
í 

D
o

 ji
n

ýc
h

 z
am

ěs
tn

án
í 

N
es

p
o

le
h

liv
í 

Zd
ra

vi
tn

í d
ů

vo
d

y 

R
o

d
in

n
é 

d
ů

vo
d

y 

V
o

je
n

sk
á 

sl
u

žb
a 

P
ře

lo
že

n
i 

Ze
m

ře
lí 

N
ed

o
st

at
e

k 
vh

o
d

n
é 

p
rá

ce
 

N
ep

o
ct

iv
í 

1927 5 816 476 1 265 1 176 708 461 274 517 121 168 26 334 121 

1928 5 221 460 1 289 858 858 321 307 531 170 130 28 129 140 

1929 5 555 469 1 195 1 247 736 213 147 547 165 160 19 543 104 

1930 6 983 1 171 1 507 1 496 947 156 823 174 318 154 34 561 151 

1931 10 003 1 744 1 906 1 882 1 837 312 115 150 343 511 64 867 272 

1932 12 660 1 296 2 025 4 697 1 141 525 76 114 229 784 28 1 521 224 

1933 7 193 462 845 939 719 296 286 469 337 521 33 2 191 95 

1934 7 406 300 1 010 583 610 125 247 535 323 592 53 2 912 116 

1935 7 700 249 772 624 828 112 267 918 434 912 26 2 443 105 

1936 6 839 224 209 440 1 024 82 415 1 000 539 581 43 2 174 108 

1937 9 616 415 - 805 1 660 74 968 1 348 856 615 47 2 690 138 

1938 10 178 404 - 667 2 581 121 642 1 707 427 1 155 68 2 269 137 

* Zdroj: [17]             
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2 Příloha 

2.1 Schéma zájmů jednotlivých uživatelů finanční analýzy 

 

Schéma zájmů jednotl. uživ. fin. anal. Převzato z [15] 

Uživatelé 
finanční analýzy 

Formulace cílů 
Zaměření 

analýzy a výběr 
metod 

Ukazatele a jiné 
nástroje 

Management 

Provozní 
analýza 

Řízení zdrojů 

Ziskovost 

Vlastník 

Ziskovost 

Kapitálové 
fondy 

Tržní ukazatele 

Věřitel 

Likvidita 

Zadluženost 
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3 Příloha 

3.1 Informace obsažené v příloze účetní závěrky 
1. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, 

způsobech oceňování a odpisování, 

2. U dlouhodobého hmotného majetku pořízeného formou finančního pronájmu 

(leasing) se uvádí součet splátek nájemného za celou dobu trvání nájmu, 

uhrazené a budoucí splátky platné do roka a po roce, 

3. Hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemovitosti zatížené věcným 

břemenem, s uvedením povahy a formy jištění, 

4. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví, 

5. Dlouhodobý finanční majetek v členění podle majetkových účastí, cenných 

papírů, opravné položky k majetkovým účastem (snížení realizovatelné hodnoty 

finanční investice do dceřiné společnosti), 

6. Podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních jednotkách pod 

podstatným vlivem: účetní hodnota (cena pořízení), výše majetkového podílu 

na vlastním kapitálu, vlastní kapitál, měna, 

7. Údaje o vlastněných cenných papírech, 

8. Členění pohledávek na tuzemské, zahraničí, z toho více než 180 po lhůtě 

splatnosti 

9. Členěné závazků na tuzemské, zahraniční, z toho 180 dní po lhůtě splatnosti, 

neuznané reklamace, 

10. Vydané dluhopisy: částka, jmenovitá hodnota, počet dluhopisů v kusech, 

emisní kurz, splatnost jmenovité hodnoty, splatnost úroků, výnos z dluhopisu, 

11. Fondy ze zisku a výsledek hospodaření – rozdělení do zákonného rezervního 

fondu, výplata tantiém, příděl do nerozděleného fondu, 

12. Členění bankovních úvěrů, 

13. Rezervy – zákonné (opravy dlouhodobého majetku, rekultivace), rezervy na 

záruční opravy, na rizika z terminovaných devizových obchodů, na rizika 

soudních sporů, rezerva na kurzové ztráty, rezerva na likvidaci vlastních 

výrobků, na odstupné, na doměrek DPH, na zaměstnanecké požitky,  

14. Tržby v členění na výrobky, zboží, náhradní díly – tuzemsko, zahraničí,  
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15. Struktura osobních nákladů – zaměstnanci, vedoucí pracovníci“ výkonní 

členové představenstva a jim podřízení vedoucí pracovníci, členové dozorčí 

rady, 

16. Odměny členům představenstva, členům dozorčí rady a vedoucím 

pracovníkům,  

17. Náklady na výzkum a vývoj – prototypy a výrobky v rámci ověřovacích sérií,  

18. Finanční výsledek hospodaření v členění: úroky, kurzové rozdíly, faktoringové 

poplatky a ostatní finanční náklady, výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku, rezerva na kurzové rozdíly, 

19. Finanční deriváty – zajišťovací: měnové forwardy, měnové swapy, úrokové 

swapy, deriváty k obchodování: měnové opce, 

20. Daň z příjmu – odložený daňový závazek: rozdíl mezi účetní a daňovou 

zůstatkovou hodnotou, odložená daňová pohledávka: rezervy a opravné 

položky, ztráty minulých let, 

21. Akvizice – aktiva a závazky pořízené v rámci aktivizace – účetní hodnosta, 

přecenění, reálná hodnota, 

22. Transakce se spřízněnými osobami – prodej služeb a zboží, nákup služeb a 

zboží, pohledávky, závazky, dlouhodobé a krátkodobé půjčky, 

23. Události, které nastaly po datu účetní závěrky a které by měly výraznější dopad 

na účetní závěrku,  

24. Další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci 

rozvahového dne, 

25. Informace o výši splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků veřejného 

zdravotního pojištění a o výši daňových nedoplatků.[2] 
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4 Příloha 

4.1 Výroční zpráva a účetní závěrka 
Zdroj: [30] 

§ 20 - Ověřování účetní závěrky auditorem 

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou 

povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky 

a) akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní 

závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily 

nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: 

1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn 

zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, 

2. roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se pro účely 

tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých 

měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti, 

3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný 

způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,
12)

 

b) ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za 

nějž se účetní závěrka (§ 18 odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně 

předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií uvedených v písmenu 

a) bodech 1 až 3; v případě družstva se zaměstnancem podle písmene a) bodu 3 rozumí i 

pracovní vztah člena k družstvu, 

c) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. b), které jsou podnikateli, a to za podmínek podle 

písmene b), 

d) účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) za podmínek podle písmene b), 

e) účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 

(2) Účetní jednotky uvedené v odstavci 1 nejsou povinny mít auditorem ověřenou účetní 

závěrku 

a) sestavenou v průběhu konkursu, a to po dobu nepřetržitě po sobě jdoucích 36 kalendářních 

měsíců, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kterým nastaly 

účinky prohlášení konkursu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor, 

b) sestavenou ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního 

plánu, pokud o jejím ověření auditorem nerozhodne věřitelský výbor, 
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c) pokud došlo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů 

zcela nepostačující, 

d) pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. 

§ 21 

Výroční zpráva 

(1) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. a) až d) jsou povinny vyhotovit výroční 

zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, 

činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech 

uvedených v § 20 odst. 2. 

(2) Výroční zpráva musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy 

dále obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace 

a) o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu 

výroční zprávy podle odstavce 1, 

b) o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, 

c) o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, 

d) o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, 

e) o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí, 

f) požadované podle zvláštních právních předpisů.
13a)

 

(3) Má-li to význam pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, musí účetní jednotka, která používá 

investiční instrumenty,
4)

 případně další obdobná aktiva a pasiva, uvést ve výroční zprávě také 

informace o 

a) cílech a metodách řízení rizik dané společnosti, včetně její politiky pro zajištění všech 

hlavních typů plánovaných transakcí, u kterých se použijí zajišťovací deriváty, a 

b) cenových, úvěrových a likvidních rizicích a rizicích souvisejících s tokem hotovosti, kterým je 

účetní jednotka vystavena. 

(4) Výroční zpráva obsahuje též účetní závěrku podle § 18, 19a, 22 a 23a a zprávu 

auditora, případně další dokumenty a údaje podle zvláštního právního předpisu.
13b)

 

(5) Účetní jednotky uvedené v § 20 odst. 1 písm. e) vyhotovují výroční zprávu nebo 

obdobný dokument, pokud jim tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.
14)

 

(6) Pro ověřování výroční zprávy auditorem platí ustanovení § 20 obdobně. 
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5 Příloha 

5.1 Metody finanční analýzy – grafika 

 

 
Dělení ukazatelů, zdroj [6] 
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Položky aktiv 

Položky pasiv 
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Doby obratu 
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6 Příloha 

6.1 Horizontální analýza rozvahy 
Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 
2010-
2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 -0,7% -14,0% 7,6% -2,7% 11,5% -9 703 -211 695 106 643 -38 945 149 442 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002                     

B. 
Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 
23) 

003 -12,4% -11,1% -7,5% -4,6% 0,7% 
-69 
769 

-70 148 -51 084 -32 906 4 839 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 
12) 

004 -38,9% -40,0% -55,8% -32,7% -19,0% -686 -1 174 -3 707 -3 222 -2 307 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005                     

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006                     

3. Software 007 -48,1% -47,9% -63,4% -36,3% -22,2% -449 -857 -3 099 -2 790 -2 185 

4. Ocenitelná práva 008 -35,0% -26,1% -26,2% 10,8% 3,9% -285 -287 -391 146 51 

5. Goodwill  009                     

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 -100,0% -68,9% -41,6% -29,4% -22,7% -14 -31 -32 -32 -32 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011       -100,0% 38,7%       -731 204 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012         -100,0%         -345 

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 
22) 

013 -12,3% -10,9% -7,0% -4,2% 1,0% 
-69 
084 

-68 973 -47 377 -29 684 7 146 

B. II.       1. Pozemky 014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

2. Stavby 015 -8,8% -8,0% -6,6% -3,7% 1,6% 
-41 
222 

-40 824 -35 922 -21 196 8 774 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 -35,5% -24,2% -9,7% -6,0% 1,8% 
-26 
984 

-24 281 -10 834 -7 071 2 060 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017                     

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018                     

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 -37,4% -42,9% 23,0% -1,3% -3,2% -444 -892 389 -22 -57 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 -47,8% -87,0% -10,8% 112,5% 72,6% -151 -2 106 -292 1 437 537 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 -47,3% -64,1% 135,4% -19,8% -89,9% -26 -98 88 -16 -722 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 -100,0% -75,0% -43,9% -30,8% -67,3% -257 -772 -806 -816 -5 446 

B. III. 
Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 
30) 

023                     
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B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024                     

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025                     

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026                     

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027                     

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028                     

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029                     

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030                     

                                                                            
                

                                                      

                                                      

                                                      

Označenía AKTIVA            b 
Číslo 

řádkuc 

Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 
2010-
2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 8,2% -16,1% 21,2% -1,0% 24,6% 60 158 -140 090 151 944 -7 125 143 266 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 -17,1% -21,1% 5,9% 6,4% 17,5% 
-82 
268 

-128 677 34 192 34 400 80 422 

C.  I.       1. Materiál 033 -1,8% -6,8% -17,7% 38,5% -15,8% -297 -1 176 -3 732 5 861 -2 843 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 -46,8% -13,7% 75,6% -11,6% -22,5% -1 487 -504 1 586 -274 -688 

3. Výrobky 035 10,3% -46,7% 62,5% 9,1% -31,6% 983 -8 394 6 912 922 -4 690 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036                     

5. Zboží 037 -18,0% -20,8% 5,4% 5,4% 20,9% 
-81 
267 

-118 803 29 426 27 891 88 643 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038                     

C.  II. 
Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 
47) 

039 -6,4% -9,9% 45,1% -5,9% 3,4% -1 366 -2 348 7 380 -1 026 579 

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 040   -100,0%         -5 000 5 000     

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041                     

3. Pohledávky - podstatný vliv 042                     

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043                     

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044                     

6. Dohadné účty aktivní 045                     

7. Jiné pohledávky 046                     

8. Odložená daňová pohledávka 047 -6,4% 14,1% 14,6% -5,9% 3,4% -1 366 2 642 2 390 -1 026 579 
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C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 -48,9% 17,6% 61,2% -22,3% 49,1% 
-101 
029 

30 860 66 729 -31 282 46 224 

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 -49,6% 31,8% 56,7% -9,6% 58,0% 
-84 
827 

41 225 46 903 -8 743 33 587 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050                     

3. Pohledávky - podstatný vliv 051                     

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052                     

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053                     

6. Stát - daňové pohledávky 054 -100,0% -23,4% 181,8% -83,2% 34,2% -9 797 -2 993 8 251 -22 522 6 901 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 -27,4% -0,6% -21,8% 2,1% 47,8% -4 169 -96 -4 276 410 6 208 

8. Dohadné účty aktivní 056 18,0% 8,8% 63,0% 10,1% -55,4% 198 89 390 57 -697 

9. Jiné pohledávky 057 -25,2% -43,3% 998,8% -23,8% 12,5% -2 434 -7 365 15 461 -484 225 

C.  IV. 
Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 
62) 

058 1182,0% -65,8% 256,7% -35,2% 157,7% 
244 
821 

-39 915 43 633 -9 217 16 041 

C.  IV.     1. Peníze 059 -28,5% -1,4% 0,7% -56,4% 111,4% -1 961 -99 46 -8 948 8 366 

2. Účty v bankách 060 1783,6% -74,2% 433,1% -2,6% 288,6% 
246 
782 

-39 816 43 587 -269 7 675 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061                     

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062                     

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 -0,9% -12,1% 91,9% 20,9% 34,5% -92 -1 457 5 783 1 086 1 337 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 -0,9% -12,1% 91,9% 20,9% 34,5% -92 -1 457 5 783 1 086 1 337 

2. Komplexní náklady příštích období 065                     

3. Příjmy příštích období 066                     

                            
                                                    

                                                      

                                                      Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 
2010-
2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 
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  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 -0,7% -14,0% 7,6% -2,7% 11,5% -9 703 -211 695 106 643 -38 945 149 442 

A. 
Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 
85) 

068 3,1% -2,0% 0,6% 3,2% 3,0% 32 564 -21 320 6 130 32 946 30 055 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069                     

A.  I.       1. Základní kapitál 070                     

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071                     

3. Změny základního kapitálu  072                     

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 -9,4% -25,2% 293,0% -35,6% 4,6% -1 366 -4 892 14 479 -2 735 337 

A.  II.      1. Emisní ážio 074                     

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 -19,3% -40,8% 581,0% 
-

1125,5% 
358,5% -1 366 -4 892 14 479 -2 735 337 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077                     

5. Rozdíly z přeměn společností 078                     

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 80 + 81) 

079 0,0% 0,4% 10,3% 12,6% 15,1% 0 105 2 300 2 499 2 600 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 0,0% -54,8% 145,0% 12,6% 15,1% 0 -29 895 32 300 2 499 2 600 

2. Statutární a ostatní fondy 081                     

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 
84) 

082 -8,4% 0,8% 20,6% 30,0% 30,7% 
-16 
429 

1 568 33 324 37 275 29 216 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 -8,4% #DIV/0! #DIV/0! -100,0% 30,7% 
-16 
431 

196 505 0 -124 336 29 216 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084                     

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 306,4% 
-

1094,5% 
-96,4% -8,2% -4,0% 50 339 -18 081 -43 973 -4 093 -2 098 

B. 
Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 
115) 

086 -14,0% -45,1% 30,1% -18,4% 40,7% 
-34 
028 

-199 618 102 211 -76 613 120 448 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 91) 087 49,7% 26,5% -38,5% -26,1% 0,0% 1 626 684 -1 620 -1 483 0 

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088                     

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089                     
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3. Rezerva na daň z příjmů 090                     

4. Ostatní rezervy 091 49,7% 26,3% -38,4% -26,1% 0,0% 1 626 680 -1 616 -1 483 0 

B.  II. 
Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 
102) 

092                     

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093                     

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094                     

3. Závazky - podstatný vliv 095                     

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 

096                     

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097                     

6. Vydané dluhopisy 098                     

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099                     

8. Dohadné účty pasivní 100                     

9. Jiné závazky 101                     

10. Odložený daňový závazek 102                     
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Označenía PASIVA            b 
Číslo 

řádkuc 

Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 
2010-
2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 

B.  III. 
Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 
114) 

103 17,6% -36,2% -2,7% -1,2% 52,6% 30 469 -98 098 -7 449 -3 256 97 238 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 104 29,6% -45,6% 0,5% -3,8% 83,8% 26 126 -74 107 797 -6 416 76 652 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105                     

3. Závazky - podstatný vliv 106                     

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

107                     

5. Závazky k zaměstnancům 108 -3,1% -17,3% 4,9% 3,6% 17,2% -468 -3 146 845 599 2 462 

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

109 1,5% -15,9% 10,9% -1,0% 16,3% 123 -1 503 925 -83 1 207 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 3,4% 20,6% -12,6% -15,9% 27,6% 970 4 864 -3 396 -5 103 6 948 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 -1,2% -52,5% 35,9% 1,6% -4,9% -28 -2 639 1 327 60 -187 

9. Vydané dluhopisy 112                     

10. Dohadné účty pasivní 113 12,1% -23,9% -5,6% 7,6% 11,0% 3 748 -9 682 -2 390 3 037 3 945 

11. Jiné závazky 114 -100,0% -100,0% -31,9% 37,3% 93,0% -2 -11 885 -5 557 4 740 6 121 

B.  IV. 
Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 
118) 

115 -100,0% -60,7% 195,1% -55,8% 22,0% 
-66 
123 

-102 200 111 276 -71 874 23 210 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116   -100,0% -50,0% -33,4% -25,0% 0 -8 245 -8 260 -8 260 -8 260 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 -100,0% -58,7% 294,8% -61,1% 43,3% 
-66 
123 

-93 955 119 536 -63 614 31 470 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118                     

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 -32,7% 63,1% -10,4% 40,6% -8,4% -7 809 9 243 -1 698 4 722 -1 061 

C.  I.       
1. 

  Výdaje příštích období 120 -40,3% -5,5% -9,7% 33,1% -8,4% -5 304 -766 -1 498 3 839 -1 064 

2. Výnosy příštích období 121 -23,4% 1392,1% -21,8% 2452,8% 9,1% -2 505 10 009 -200 883 3 

 

  



7 
 

6.2 Vertikální analýza rozvahy 
Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

% podíl na bilanční sumě 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 38,1473% 43,2179% 41,8089% 48,6036% 49,5696% 54,9059% 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 
12) 

004 0,0832% 0,1352% 0,1938% 0,4718% 0,6818% 0,9381% 

B. I.        1. Zřizovací výdaje 005 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Software 007 0,0374% 0,0716% 0,1182% 0,3472% 0,5307% 0,7602% 

4. Ocenitelná práva 008 0,0409% 0,0625% 0,0727% 0,1060% 0,0930% 0,0998% 

5. Goodwill  009 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0,0000% 0,0011% 0,0030% 0,0055% 0,0075% 0,0109% 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0505% 0,0406% 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0266% 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 38,0641% 43,0828% 41,6150% 48,1318% 48,8878% 53,9678% 

B. II.       1. Pozemky 014 1,0490% 1,0412% 0,8957% 0,9635% 0,9376% 1,0455% 

2. Stavby 015 33,1435% 36,0604% 33,7157% 38,8206% 39,2406% 43,0840% 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 3,7991% 5,8418% 6,6284% 7,8999% 8,1760% 8,9589% 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0,0575% 0,0912% 0,1373% 0,1201% 0,1184% 0,1364% 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0,0128% 0,0243% 0,1599% 0,1928% 0,0883% 0,0570% 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0,0022% 0,0042% 0,0101% 0,0046% 0,0056% 0,0619% 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 0,0000% 0,0197% 0,0679% 0,1303% 0,1832% 0,6240% 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

B. III.      1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 
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3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

                                                                                      
Označení 

 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

% podíl na bilanční sumě 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 61,0387% 55,9671% 57,3938% 50,9494% 50,0705% 44,7958% 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032 30,7882% 36,8729% 40,2149% 40,8324% 37,3560% 35,4603% 

C.  I.       1. Materiál 033 1,2264% 1,2400% 1,1444% 1,4961% 1,0508% 1,3909% 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0,1308% 0,2440% 0,2432% 0,1489% 0,1639% 0,2358% 

3. Výrobky 035 0,8159% 0,7344% 1,1860% 0,7849% 0,7000% 1,1421% 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Zboží 037 28,6151% 34,6392% 37,6414% 38,4025% 35,4413% 32,6915% 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039 1,5474% 1,6407% 1,5664% 1,1609% 1,2006% 1,2943% 

C.  II.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0,0000% 0,0000% 0,3301% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

6. Dohadné účty aktivní 045 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

7. Jiné pohledávky 046 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

8. Odložená daňová pohledávka 047 1,5474% 1,6407% 1,2370% 1,1609% 1,2006% 1,2943% 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048 8,1707% 15,8637% 11,6091% 7,7491% 9,7024% 7,2574% 

C.  III.      1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 6,6567% 13,1175% 8,5624% 5,8798% 6,3257% 4,4657% 
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2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

6. Stát - daňové pohledávky 054 0,0000% 0,7519% 0,8444% 0,3224% 1,8702% 1,5538% 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0,8562% 1,1698% 1,0126% 1,3930% 1,3272% 1,0016% 

8. Dohadné účty aktivní 056 0,1002% 0,0843% 0,0666% 0,0440% 0,0388% 0,0970% 

9. Jiné pohledávky 057 0,5575% 0,7402% 1,1230% 0,1099% 0,1404% 0,1393% 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 20,5323% 1,5897% 4,0028% 1,2070% 1,8115% 0,7839% 

C.  IV.     1. Peníze 059 0,3801% 0,5278% 0,4606% 0,4922% 1,0973% 0,5790% 

2. Účty v bankách 060 20,1522% 1,0619% 3,5422% 0,7148% 0,7142% 0,2049% 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

D.  I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 0,8140% 0,8150% 0,7973% 0,4469% 0,3599% 0,2983% 

D.  I.       1. Náklady příštích období 064 0,8140% 0,8150% 0,7973% 0,4469% 0,3599% 0,2983% 

2. Komplexní náklady příštích období 065 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Příjmy příštích období 066 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

                               
                        

                                           Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

% podíl na bilanční sumě 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 100,0332% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 82,6672% 79,5523% 69,8412% 74,6957% 70,4083% 76,2013% 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 63,1942% 62,7236% 53,9570% 58,0437% 56,4815% 62,9868% 

A.  I.       1. Základní kapitál 070 63,1942% 62,7236% 53,9570% 58,0437% 56,4815% 62,9868% 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Změny základního kapitálu  072 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 
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A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 1,0177% 1,1150% 1,2821% 0,3509% 0,5305% 0,5656% 

A.  II.      1. Emisní ážio 074 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

2. Ostatní kapitálové fondy 075 0,5748% 0,5705% 0,4907% 0,5279% 0,5137% 0,5729% 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076 0,4430% 0,5445% 0,7914% -0,1770% 0,0168% -0,0072% 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Rozdíly z přeměn společností 078 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

A.  III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 80 + 81) 

079 1,9090% 1,8948% 1,6230% 1,5826% 1,3673% 1,3244% 

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 1,9090% 1,8948% 3,6037% 1,5826% 1,3673% 1,3244% 

2. Statutární a ostatní fondy 081 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

A.  IV. 
Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 
84) 

082 13,9242% 15,0814% 12,8700% 11,4780% 8,5930% 7,3310% 

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 13,9242% 15,0815% 0,0000% 0,0000% 8,5930% 7,3310% 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 2,6221% -1,2609% 0,1091% 3,2404% 3,4361% 3,9935% 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 16,1217% 18,6133% 29,1910% 24,1427% 28,7876% 22,8203% 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 91) 087 0,3785% 0,2509% 0,1707% 0,2987% 0,3931% 0,4384% 

B.  I.       1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Rezerva na daň z příjmů 090 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. Ostatní rezervy 091 0,3785% 0,2509% 0,1709% 0,2987% 0,3931% 0,4384% 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Závazky - podstatný vliv 095 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

096 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

6. Vydané dluhopisy 098 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

8. Dohadné účty pasivní 100 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

9. Jiné závazky 101 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 
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10. Odložený daňový závazek 102 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

                                           

                                           Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

% podíl na bilanční sumě 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114) 103 15,7432% 13,2875% 17,9070% 19,7924% 19,4847% 14,2346% 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 104 8,8539% 6,7828% 10,7275% 11,4834% 11,6178% 7,0482% 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

3. Závazky - podstatný vliv 106 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

4. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

107 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

5. Závazky k zaměstnancům 108 1,1269% 1,1544% 1,2007% 1,2317% 1,1571% 1,1007% 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 0,6238% 0,6097% 0,6237% 0,6053% 0,5947% 0,5702% 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110 2,2776% 2,1862% 1,5595% 1,9188% 2,2198% 1,9400% 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 0,1823% 0,1831% 0,3318% 0,2626% 0,2514% 0,2948% 

9. Vydané dluhopisy 112 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

10. Dohadné účty pasivní 113 2,6788% 2,3712% 2,6790% 3,0516% 2,7596% 2,7734% 

11. Jiné závazky 114 0,0000% 0,0002% 0,7848% 1,2389% 0,8780% 0,5074% 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0,0000% 5,0749% 11,1130% 4,0516% 8,9099% 8,1473% 

B.  IV.     1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0,0000% 0,0000% 0,5444% 1,1722% 1,7115% 2,5453% 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 0,0000% 5,0749% 10,5687% 2,8794% 7,1983% 5,6020% 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 1,2443% 1,8344% 0,9678% 1,1616% 0,8040% 0,9784% 

C.  I.       
1. 

    Výdaje příštích období 120 0,6085% 1,0110% 0,9203% 1,0964% 0,8015% 0,9759% 

2. Výnosy příštích období 121 0,6358% 0,8234% 0,0475% 0,0653% 0,0025% 0,0025% 
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6.3 Cash flow – horizontální analýza 

                             
Absolutní změna (v tis. Kč) 

Přehled o peněžních tocích 2010-2009 
2009-
2008 

2008-
2007 

2007-
2006 

2006-
2005 

P.      
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 

-39 915 43 633 -9 217 16 041 -8 329 

      Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) 

               Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 59 913 -19 723 -62 580 398 -4 688 

A.  1   Úpravy o nepeněžní operace -46 112 -726 14 275 -1 548 5 141 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku -11 638 -3 923 4 645 762 7 807 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  -24 711 -14 539 19 238 62 -3 994 

A. 1 2a Změna stavu rezerv 946 2 296 -133 -1 483 1 460 

A. 1 3 Kurzové rozdíly 0 0 456 -42 -544 

A. 1 4 (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv -4 268 18 530 -13 952 -1 181 1 183 

A. 1 5 Úrokové náklady a výnosy -6 441 -3 090 4 021 334 -771 

A. 1 6 
Ostatní nepeněžní operace (např. přeceněné na reálnou hodnotu do HV, 
přijaté dividendy) 

0 0 0 0 0 

A. *   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu 
a mim.položkami 

13 801 -20 449 -48 305 -1 150 453 

A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 204 947 113 963 -76 636 -706 -46 972 

A.  2 1 Změna stavu zásob -22 317 178 012 -13 436 39 538 -96 968 

A. 2 2 Změna stavu obchodních pohledávek 126 671 74 -51 921 44 911 -22 094 

A. 2 3 Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv -5 169 9 674 -1 443 8 975 -12 038 

A. 2 4 Změna stavu obchodních závazků 95 792 -69 135 7 929 -82 482 73 506 

A. 2 5 
Změna stavu ostatních závazků, krátkodových úvěrů a přechodných účtů 
pasiv 

9 970 -4 662 -17 855 -11 558 10 622 

A. **   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými 
položkami 

218 748 93 514 -124 941 -1 856 -46 519 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 6 567 3 018 -3 974 -470 812 

A. 4   Přijaté úroky 0 0 0 0 0 

A.  5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 23 243 -5 048 -16 980 23 862 -213 

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti            

      Peněžní toky z investiční činnosti 

               B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 20 612 19 640 4 028 38 276 74 740 
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B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv -5 644 -5 952 11 641 -93 26 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 

B. 4   Přijaté úroky -41 -70 -18 51 -2 

B. 5   Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0 0 0 

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  14 927 13 618 15 651 38 234 74 764 

      Peněžní toky z finanční činnosti 

               C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 14 699 -192 098 183 150 -95 084 -1 474 

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 6 552 3 448 -56 10 056 -3 000 

C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního 
ážia atd. 

6 552 3 448 -56 10 056 -3 000 

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 0 0 0 0 

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 0 0 

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 0 0 0 

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0 0 0 0 

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  21 251 -188 650 183 094 -85 028 -4 474 

F.     Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 284 736 -83 548 52 850 -25 258 24 370 

R.     Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 244 821 -39 915 43 633 -9 217 16 041 
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6.4 Výkaz zisku a ztrát – horizontální analýza 
Označení 

 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 2010-2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 

     I. 
Tržby za prodej 
zboží 

01 -14,12% -11,45% -4,86% 7,33% 5,59% -332 055 -304 145 -135 656 190 668 137 616 

A. 
Náklady vynaložené 
na prodané zboží 

02 -17,55% -11,47% -4,97% 7,42% 6,30% -285 547 -210 698 -96 049 133 608 106 664 

    + 
Obchodní marže                                                                         
(ř. 01 - 02) 

03 -6,41% -11,41% -4,61% 7,12% 4,02% -46 508 -93 447 -39 607 57 060 30 952 

    II. 
Výkony                                                                                   
(ř. 05 až 07) 

04 -4,53% -20,90% -1,54% 12,78% -12,28% -6 837 -39 831 -2 973 21 941 -24 034 

    II.      
1. 

Tržby za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb 

05 -0,14% 0,39% 1,79% 2,92% -10,01% -156 420 1 882 2 990 -11 391 

2.   
Změna stavu zásob 
vlastní činnosti 

06 103,45% -203,57% 712,70% 120,63% 52,57% 9 326 -17 719 7 633 6 263 5 754 

3.   Aktivace 07 -30,71% -30,18% -14,33% 17,04% -19,81% -16 007 -22 532 -12 488 12 688 -18 397 

B. 
Výkonová spotřeba                                                                    
(ř. 09 + 10) 

08 -6,81% -9,61% -4,71% 15,77% -2,22% -28 785 -44 972 -23 152 66 914 -9 640 

B.         
1. 

Spotřeba materiálu a 
energie 

09 0,09% -22,83% -4,28% 17,39% -12,24% 112 -36 989 -7 242 25 072 -20 104 

B.         
2. 

Služby 10 -9,70% -2,61% -4,94% 14,94% 3,88% -28 897 -7 983 -15 910 41 842 10 464 

    + 
Přidaná hodnota                                                                  
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 -5,42% -16,31% -3,46% 2,20% 3,11% -24 560 -88 306 -19 428 12 087 16 558 

C. 
Osobní náklady                                                                       
(ř. 13 až 16) 

12 -8,71% -11,03% 4,38% 5,36% 4,13% -28 486 -40 575 15 440 17 922 13 257 

C.         
1. 

Mzdové náklady 13 -11,45% -6,62% 5,27% 5,15% 3,82% -28 464 -17 624 13 331 12 384 8 845 

C.         
2. 

Odměny členům 
orgánů společnosti a 
družstva 

14 -21,50% 225,56% -50,28% 412,07% -131,87% -63 203 -91 239 -240 

C.         
3. 

Náklady na sociální 
zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

15 1,77% -18,84% 2,05% 5,16% 4,34% 1 315 -17 208 1 836 4 388 3 541 

C.         
4. 

Sociální náklady 16 -31,42% -59,45% 3,78% 10,44% 14,59% -1 274 -5 946 364 911 1 111 

D. Daně a poplatky 17 6,36% -50,86% 113,85% 2,95% -5,86% 42 -683 715 18 -38 

E. 
Odpisy dlouhodobého 
nehmotného a 
hmotného majetku 

18 -12,14% -4,07% 5,13% 7,71% 13,10% -11 124 -3 888 4 656 6 502 9 766 

    III. 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a materiálu                          
(ř. 20 + 21) 

19 -22,77% -88,11% 693,02% -21,38% -39,29% -683 -22 227 22 045 -865 -2 619 

    III.       
1 

Tržby z prodeje 
dlouhodobého 

20 -56,64% -94,85% 4830,58% -17,19% 5,05% -644 -20 952 21 641 -93 26 
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majetku 

    III.       
2 

Tržby z prodeje 
materiálu 

21 -2,09% -40,64% 14,78% -22,03% -43,01% -39 -1 275 404 -772 -2 645 

F. 

Zůstatková cena 
prodaného 
dlouhodobého 
majetku a materiálu        
(ř. 23 + 24) 

22 -66,35% -29,98% 244,97% -42,86% -17,72% -4 975 -3 210 7 604 -2 328 -1 170 

F.           
1 

Zůstatková cena 
prodaného 
dlouhodobého 
majetku 

23 -93,26% -31,50%   -100,00% 1860,00% -4 912 -2 422 7 689 -1 274 1 209 

F.          
2 

Prodaný materiál 24 -2,82% -26,10% -2,74% -25,35% -36,39% -63 -788 -85 -1 054 -2 379 

G. 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek v 
provozní oblasti 
a komplexních 
nákladů příštích 
období 

25 -54942,86% -99,68% 322,70% -31,58% -128,96% -23 076 -13 142 19 104 -1 421 -2 534 

    IV. 
Ostatní provozní 
výnosy 

26 13,01% -32,26% -7,96% 55,02% -41,18% 601 -2 200 -590 2 630 -3 346 

H. 
Ostatní provozní 
náklady 

27 -20,95% -21,35% -6,85% -25,17% 11,49% -7 604 -9 854 -3 396 -16 667 6 823 

    V. 
Převod provozních 
výnosů 

28 31,26% -68,53% -38,52% 45,58% -17,99% 622 -4 333 -3 962 3 220 -1 550 

I. 
Převod provozních 
nákladů 

29 31,26% -68,53% -38,52% 45,58% -17,99% 622 -4 333 -3 962 3 220 -1 550 

* 

Provozní výsledek 
hospodaření 
                         [ř. 11 - 
12 - 17 - 18 + 19 - 22 
- 25 + 26 - 27 + (-28) - 
(-29)] 

30 2022,43% -106,43% -51,99% 13,81% -17,90% 50 581 -41 381 -42 096 9 826 -15 511 

                                                               

                                                               
    

              
                                                                                              

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Relativní změna v % Absolutní změna (v tis. Kč) 
 

2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 2010-2009 2009-2008 2008-2007 2007-2006 2006-2005 
 

     VI. 
Tržby z prodeje 
cenných papírů a 
podílů 

31                     
 

J. 
Prodané cenné papíry 
a podíly 

32                     
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    VII. 

Výnosy z 
dlouhodobého 
finančního majetku                                 
(ř. 34 až 36) 

33                     
 

    VII. 1. 

Výnosy z podílů v 
ovládaných a řízených 
osobách a v účetních 
jednotkách pod 
podstatným vlivem 

34                     
 

    VII. 2. 

Výnosy z ostatních 
dlouhodobých 
cenných papírů a 
podílů 

35                     
 

    VII. 3. 
Výnosy z ostatního 
dlouhodobého 
finančního majetku 

36                     
 

    VIII. 
Výnosy z 
krátkodobého 
finančního majetku 

37                     
 

K. 
Náklady z finančního 
majetku 

38                     
 

     IX. 
Výnosy z přecenění 
cenných papírů a 
derivátů 

39                     
 

L. 
Náklady z přecenění 
cenných papírů a 
derivátů 

40                     
 

M. 

Změna stavu rezerv a 
opravných položek ve 
finanční oblasti                   
(+/-) 

41                     
 

     X. Výnosové úroky 42 -33,33% -36,27% -8,53% 31,88% -1,23% -41 -70 -18 51 -2 
 

N. Nákladové úroky 43 -88,18% -30,06% 61,51% 6,29% -11,21% -6 482 -3 160 4 003 385 -773 
 

    XI. 
Ostatní finanční 
výnosy 

44 -46,14% 65,50% 26,86% 51,36% -24,70% -45 877 39 346 12 720 16 068 -10 260 
 

O. 
Ostatní finanční 
náklady 

45 -46,17% 24,49% 52,42% 82,46% -39,96% -48 768 20 778 29 183 25 162 -20 312 
 

    XII. 
Převod finančních 
výnosů 

46                     
 

P. 
Převod finančních 
nákladů 

47                     
 

     * 

Finanční výsledek 
hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 
38 + 39 - 40 - 41 + 42 
- 43 + 44 - 45 + (-46) - 
(- 47)] 

48 69,41% 61,70% -140,12% -181,62% 67,58% 9 332 21 658 -20 484 -9 428 10 823 
 

Q. 
Daň z příjmů za 
běžnou činnost                                                    
(ř. 50 + 51) 

49 1982,19% -77,27% -89,75% 27,65% -13,75% 9 574 -1 642 -18 607 4 491 -2 590 
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Q. 1.  - splatná 50 421,88% -79,17% -60,92% 17,16% -4,62% 6 767 -6 097 -12 005 2 886 -815 
 

Q. 2.  - odložená 51 250,40% 79,90% -643,47% 277,20% -148,41% 2 807 4 455 -6 602 1 605 -1 775 
 

     ** 
Výsledek hospodaření 
za běžnou činnost                                 
(ř. 30 + 48 - 49) 

52 306,40% -1094,49% -96,38% -8,23% -4,05% 50 339 -18 081 -43 973 -4 093 -2 098 
 

    XIII. Mimořádné výnosy 53                     
 

R. Mimořádné náklady 54                     
 

S. 
Daň z příjmů z 
mimořádné činnosti                                                
(ř. 56 + 57) 

55                     
 

S. 1.  - splatná 56                     
 

S. 2.  - odložená 57                     
 

     * 
Mimořádný výsledek 
hospodaření                                           
(ř. 53 - 54 - 55) 

58                     
 

T. 
Převod podílu na 
výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 

59                     
 

     *** 
Výsledek hospodaření 
za účetní období (+/-)                            
(ř. 52 + 58 - 59) 

60 306,40% -1094,49% -96,38% -8,23% -4,05% 50 339 -18 081 -43 973 -4 093 -2 098 
 

     **** 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním (+/-)                       
(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 

61 375,72% -522,19% -94,31% 0,60% -6,64% 59 913 -19 723 -62 580 398 -4 688 
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6.5 Výkaz zisku a ztrát – vertikální analýza 
Označení 

 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Podíl v % 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

     I. Tržby za prodej zboží 01 94,9469% 95,6230% 96,1192% 96,3633% 96,2135% 95,5861% 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 63,0429% 66,1370% 66,4925% 66,7375% 66,5760% 65,6981% 

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 31,9040% 29,4860% 29,6268% 29,6259% 29,6374% 29,8880% 

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 6,7651% 6,1294% 6,8970% 6,6812% 6,3482% 7,5916% 

    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 5,0531% 4,3770% 3,8808% 3,6367% 3,7865% 4,4139% 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0,0146% -0,3665% 0,3149% 0,0370% -0,1920% -0,4247% 

3.   Aktivace 07 1,6973% 2,1188% 2,7013% 3,0076% 2,7537% 3,6023% 

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 18,5270% 17,1951% 16,9326% 16,9499% 15,6891% 16,8314% 
B.         
1. 

Spotřeba materiálu a energie 09 5,8805% 5,0818% 5,8617% 5,8411% 5,3321% 6,3732% 

B.         
2. 

Služby 10 12,6465% 12,1133% 11,0709% 11,1089% 10,3570% 10,4582% 

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 20,1420% 18,4202% 19,5911% 19,3571% 20,2966% 20,6481% 

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 14,0365% 13,2988% 13,3055% 12,1583% 12,3662% 12,4575% 

C.         
1. 

Mzdové náklady 13 10,3489% 10,1084% 9,6352% 8,7302% 8,8975% 8,9900% 

C.         
2. 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0,0108% 0,0119% 0,0033% 0,0062% -0,0021% 0,0071% 

C.         
3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 3,5461% 3,0137% 3,3052% 3,0892% 3,1482% 3,1650% 

C.         
4. 

Sociální náklady 16 0,1307% 0,1648% 0,3619% 0,3326% 0,3227% 0,2954% 

D. Daně a poplatky 17 0,0330% 0,0268% 0,0486% 0,0217% 0,0226% 0,0251% 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 3,7828% 3,7241% 3,4555% 3,1353% 3,1194% 2,8932% 

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 0,1089% 0,1219% 0,9128% 0,1098% 0,1496% 0,2586% 

    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0,0232% 0,0462% 0,7993% 0,0155% 0,0200% 0,0200% 

    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 21 0,0857% 0,0757% 0,1135% 0,0943% 0,1296% 0,2386% 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0,1186% 0,3048% 0,3875% 0,1071% 0,2009% 0,2561% 
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F.           
1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0,0167% 0,2141% 0,2782% 0,0000% 0,0471% 0,0025% 

F.          
2 

Prodaný materiál 24 0,1019% 0,0907% 0,1092% 0,1071% 0,1538% 0,2536% 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25 -1,0826% 0,0017% 0,4771% -0,2043% -0,1664% -0,0762% 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 0,2454% 0,1878% 0,2468% 0,2557% 0,1768% 0,3153% 

H. Ostatní provozní náklady 27 1,3483% 1,4753% 1,6698% 1,7099% 2,4488% 2,3040% 

    V. Převod provozních výnosů 28 0,1228% 0,0809% 0,2288% 0,3550% 0,2613% 0,3342% 

I. Převod provozních nákladů 29 0,1228% 0,0809% 0,2288% 0,3550% 0,2613% 0,3342% 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 2,2597% -0,1017% 1,4069% 2,7948% 2,6315% 3,3622% 

                                                       

                                                       
      

                  
                                                                    

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Podíl v % 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31             

J. Prodané cenné papíry a podíly 32             

    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33             

    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34             

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35             

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36             

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37             

K. Náklady z finančního majetku 38             

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39             

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40             

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   (+/-) 41             
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     X. Výnosové úroky 42 0,0039% 0,0050% 0,0070% 0,0073% 0,0059% 0,0063% 

N. Nákladové úroky 43 0,0408% 0,2988% 0,3803% 0,2246% 0,2265% 0,2675% 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 2,5165% 4,0416% 2,1737% 1,6344% 1,1571% 1,6119% 

O. Ostatní finanční náklady 45 2,6728% 4,2944% 3,0706% 1,9216% 1,1286% 1,9719% 

    XII. Převod finančních výnosů 46             

P. Převod finančních nákladů 47             

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 

48 -0,1933% -0,5466% -1,2702% -0,5046% -0,1920% -0,6213% 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 0,4727% 0,0196% 0,0769% 0,7155% 0,6007% 0,7306% 

Q. 1.  - splatná 50 0,3934% 0,0652% 0,2787% 0,6801% 0,6221% 0,6842% 

Q. 2.  - odložená 51 0,0792% -0,0456% -0,2018% 0,0354% -0,0214% 0,0464% 

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 1,5938% -0,6679% 0,0598% 1,5747% 1,8389% 2,0103% 

    XIII. Mimořádné výnosy 53             

R. Mimořádné náklady 54             

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55             

S. 1.  - splatná 56             

S. 2.  - odložená 57             

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58             

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59             

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 1,5938% -0,6679% 0,0598% 1,5747% 1,8389% 2,0103% 

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 2,0664% -0,6482% 0,1367% 2,2902% 2,4396% 2,7409% 
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7 Náhled do současné výroby firmy v České republice 
Firma Baťa dnes prodává, vyrábí a nakupuje své zboží po celém světě. Ty druhy bot, 

které neumí dostatečně kvalitně vyrobit, kupuje od jiných výrobců za účelem maximálního 

uspokojení svých zákazníků. Své výrobní závody má v Indii, Zimbabwe, České republice, 

výrobu zadává též v Číně a v mnoha dalších zemích.  

V celé Evropě má jen jedinou továrnu. Ta je umístěna v České republice v obci Dolní 

Němčí. Zdejší továrna byla provozována nejprve jako dislokované pracoviště národního 

podniku Svit, který ji nechal postavit z důvodu rozšiřování výrobních kapacit. Po pádu 

železné opony pak přijel Tomáš Baťa mladší a započalo vyjednávání o návratu výroby zpět 

do Československa. Výroba ve Zlínském závodu se nakonec jevila jako nerentabilní a vedení 

společnosti se počalo poohlížet po výrobním závodu, který by byl rozsahem menší. Nakonec 

se rozhodli pro umístění továrny do dislokovaného pracoviště v malé, avšak krásné vesnici 

Dolní Němčí blízko Uherského Hradiště. 

Místní továrna v současné době zaměstnává 120 zaměstnanců pracujících na 1 směnu 

a specializuje se na výrobu pánské a dámské volnočasové obuvi („kožená bota pro volný 

čas“) a také na výrobu obuvi diabetické. Samotná firma Baťa využívá výrobní kapacitu 

přibližně z 50 %, zbytek využívají jiné společnosti, které si výrobu zadají. Může se to zdát 

podivné, vyrábět boty pro konkurenci. Důvodem pro tuto praxi je fakt, že každá továrna na 

obuv je určitým stylem specializována. Na celém světě (snad kromě velkých čínských 

podniků) dnes neexistuje továrna, která by zvládla ušít všechny druhy bot. A jelikož sortiment 

prodávané obuvi v obchodech je rozličný, né každá továrna dokáže využít celou svou výrobní 

kapacitu pouze pro jednoho obchodníka s obuví.  

V roce 2010 továrna vyrobila okolo 190.000 párů bot. Toto číslo se však rok od roku 

liší, navíc je poněkud zavádějící, odvíjí se od přání zákazníků a též od pracnosti zadaných 

druhů obuvi. Vyrobené výrobky jsou dodávány převážně do zemí Evropské unie. Za dobu 

svého působení ale dodávala například i do Austrálie, Chile, Nového Zélandu, Libanonu, 

Singapuru a dalších zemí. 

Svou současnou výrobu si uchovává především z toho důvodu, že je schopna vyrobit i 

malé množství bot a díky rychlejšího zadávání výroby, kdy v porovnání s Čínou, kde je nutné 

zadávat výrobu půl roku dopředu, to místní továrna zvládne v průměru za 2,5 měsíce. 

Krátkost této doby může být pro zadavatele klíčovou, neboť 2,5 měsíce dopředu již dokáže 
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lépe odhadnout, jaký typ obuvi a v jaké barvě bude v dané období v módě. Když si výrobu 

zadá v Číně, vystavuje se riziku, že dostane plný kontejner levnějších, ale neprodejných bot.  

Rychlost výroby samotné boty je pak závislá od její samotné pracnosti i velikosti 

dávky. Samotný 1 typ boty pak továrna vyrábí průměrně 0,5 dne, tato doba je ale velmi 

závislá na pracnosti boty a jejich množství.  

Materiál pro výrobu bot je pak dodáván z celého světa. Z České republiky továrna 

odebírá například tkaničky, úsně samotné pak dováží od ověřených dodavatelů ze zahraničí. 

Zde se objevují první problémy, protože tlak na ceny od dodavatelů úsní lze provádět jen 

v omezené míře. Na úsni se projeví i to, jak byl daný druh dobytka živen a jak s ním bylo 

zacházeno. V případě změny dodavatele firma riskuje snížení kvality kůže, či její vysokou 

kazovost.  

Na výši nákladů se též neblaze podepisují další, českou a evropskou legislativou 

nakládané povinnosti. Továrna tak musí platit několik externích firem pro zajištění 

bezpečnosti práce, práce s chemikáliemi atp. Použité chemikálie, například lepidla, podléhají 

ekologickým normám, díky kterým je firma nucena používat k přírodě šetrné výrobky, které 

jsou v porovnání s lepidly používanými v Číně, či jiných státech, i několikanásobně dražší. 

Neblaze se také podepisují kurzové rozdíly, díky kterým v případě negativního trendu 

není možné přijmout dovýrobu určitého typu obuvi. To by bylo možné jen tehdy, pokud by se 

zakázka adekvátně zdražila, ale jelikož obchodník s obuví je nucen prodávat za stále stejnou 

cenu, takovouto možnost zpravidla neakceptuje. Továrna tak přichází o zakázky a v nejhorším 

případě tak může přijít o zákazníka zcela.  

Také chybí noví zaměstnanci, kteří by byli schopni obuv vyrábět. Za odcházející 

zaměstnance si firma musí sama vycvičit adekvátní náhradu, což ale trvá značnou dobu a také 

způsobuje neefektivnosti ve výrobě.  

Přes všechny tyto problémy však dle výročních zpráv počet zakázek stoupá. Já věřím, 

že tento trend bude i nadále posilovat a jediná Evropská továrna firmy Baťa bude ještě 

dlouhou dobu soužit svému účelu.  

 

 


