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1 Úvod 

Čokoláda – kdo by ji neměl rád! Celosvětově rostoucí spotřeba této opojné 

pochoutky svědčí o tom, ţe většina lidí má čokoládu v oblibě. Ne nadarmo se říká, ţe 

devět z deseti dotázaných má čokoládu rádo a ten desátý lţe. Čokoláda má svoji dlouhou 

a poutavou historii, která se píše jiţ více neţ 3000 let. Kromě pozoruhodných dějin výroby 

čokolády stojí za pozornost také její výrobci. 

V posledních dvaceti letech jsme svědky čokoládové revoluce. Do popředí se 

dostává výroba pravé vysoce kvalitní čokolády, jejíţ popularita stále roste. Dozvídáme se, 

ţe uţ to není taková kalorická bomba, po které se jenom tloustne, ale ţe konzumace hořké 

čokolády blahodárně působí na naše zdraví. Kdyţ k tomu přidáme ještě fakt, ţe čokoláda je 

známým afrodiziakem a příznivě ovlivňuje naši psychiku, málokdo si ji odepře. Lze tedy 

říct, ţe hraje důleţitou roli v ţivotě mnoha lidí. Neţ se ale čokoláda stala dostupným 

výrobkem i pro lidové vrstvy obyvatelstva, psalo se jiţ dávno 19. století. Do té doby byla 

výsadou pouze elitních skupin, jeţ byla prostým lidem nazývána „drogou ze zámoří“. 

Čokoládovnictví se u nás rodilo dlouhá desetiletí, o průmyslové výrobě čokolády 

lze hovořit aţ od druhé poloviny 19. století. Tento obor má svůj vlastní vývoj  a o proměny 

jeho struktury se zásadně staraly významné historické události. Největšího rozkvětu 

doznala výroba čokolády v letech první Československé republiky, pak ji však 

poznamenala Velká hospodářská krize, druhá světová válka a čtyřicetileté období budování 

socialismu. Po revolučním roce 1989 došlo k oţivení tohoto oboru, neboť předání 

znárodněných čokoládových podniků do rukou zahraničních investorů a tuzemských 

soukromých subjektů motivovaných ziskem mu výrazně prospělo. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat situaci světově známého koncernu 

Nestlé v jeho dlouhé a zajímavé historii a postihnout souvislosti změn po 

roce 1989 v ekonomické oblasti na jednom konkrétním případě – privatizaci českého 

čokoládovnického průmyslu v širších dimenzích společenského, podnikatelského 

a politického vývoje. Mnou zvolené téma odráţí především zájem o dějiny a přirozeně 

i lásku k čokoládě. V neposlední řadě mne ovlivnila také letošní návštěva švýcarského 

venkova, jehoţ malebnost mne doslova uchvátila. Neméně mne uchvátila chuť proslulé 



9 

 

švýcarské čokolády, coţ je ostatně také jeden z důvodů, proč jsem si vybrala právě firmu 

Nestlé.   

Tato práce mapuje jeden z nejvýznamnějších oborů jak českého, tak švýcarského 

potravinářského průmyslu v časovém horizontu téměř dvou set let. Její jádro tvoří výklad 

o dějinách českého čokoládovnictví a o hospodářském vývoji firmy Nestlé. V rámci tohoto 

výkladu je postupováno chronologicky. Stěţejní část práce je zasazena do období 

ohraničeného na jedné straně druhou polovinou 19. století, kdy zahájili výrobu jak naši 

historicky největší výrobci čokolády, tak i firma Nestlé, a na straně druhé současným 

stavem českého průmyslu čokolády a cukrovinek. Nadnárodní potravinářskou společnost 

Nestlé jsem vedle osobních sympatií zvolila především proto, ţe v současné době ovládá 

tuzemskou výrobu čokoládových i nečokoládových cukrovinek a zajišťuje více neţ 

70 % trhu. Nepostradatelnou součástí práce je tudíţ i objasnění změn majetkových poměrů 

po roce 1989 a popis privatizačního procesu českých čokoládoven, který firmě Nestlé 

vstup na náš trh zprostředkoval a pomohl jí úspěšně navázat na dlouholetou tradici 

československých výrobců. 

Struktura druhé a třetí kapitoly je velmi podobná, neboť historické milníky 

světového významu poznamenaly jak naše výrobce, tak i Nestlé s ústředím ve Švýcarsku. 

Pro zpracování uvedených kapitol jsem vyuţila historickou metodu, která spočívá 

v zaměření se na nejstarší vývoj dané problematiky, ve vysvětlení vývojových mezistupňů 

a v pozorování konečného stavu. A tak se v této práci nabízí i zajímavé srovnání českého 

a švýcarského průmyslu čokolády, ač to není povaţováno za její primární cíl. Zatímco 

kapitoly dvě a tři jsou zaměřeny především ekonomicky, čtvrtá kapitola spadá do oblasti 

právní a částečně také do oblasti mediální, neboť jsem se při jejím zpracování opírala 

kromě právních předpisů také o odborné články a kauzy řešené v českých médiích. Pro 

strukturování čtvrté kapitoly jsem zvolila synteticko-analytickou metodu, která se v první 

řadě zakládá na získání celkového přehledu o dané problematice, kterou zde představuje 

český privatizační proces a jeho legislativní rámec. Poté dochází k rozloţení celku na části 

(právní předpisy) a důleţité činitele (státní instituce, soukromé subjekty), přičemţ se 

zjišťuje jejich funkce. Tato metoda mi umoţnila oprostit se od vedlejších faktů a soustředit 

pozornost na významné prvky a postavy v procesu odstátnění čokoládoven. V závěru pak 

shrnuji získané poznatky a subjektivně hodnotím výsledky privatizace českého 

čokoládového oboru. 
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2 Hospodářský vývoj firmy Nestlé 

Je velice zajímavé, ţe sám Henri Nestlé čokoládu nikdy nevyráběl. Proslul 

především jako úspěšný vynálezce kojeneckého sunaru. Firma Nestlé, kterou proslavil 

svým jménem a logem v podobě rodinného erbu, začala s výrobou čokolády aţ po jeho 

smrti.
1
 I přesto se dnes jméno jejího zakladatele nejčastěji skloňuje v příbězích 

o čokoládových magnátech. Taktéţ já v názvu své práce spojuji značku a firmu Nestlé 

s čokoládou, ale podotýkám, ţe tato laskomina je jen zlomkem portfolia výrobků, které 

nám Nestlé v současné době nabízí. 

Historie zrodu firmy začíná v 19. století, historie opojné pochoutky z plodů 

Theobroma Cacao
2
 je ale mnohem starší. Proto nyní nezačnu vyprávět, jak se z malého 

rodinného podniku stala jedna z největších potravinářských společností na světě, ale první 

podkapitolu věnuji dějinám čokolády, která je důleţitou součástí ţivota mnoha lidí. Tato 

skutečnost zároveň podporuje její vývoj a proměny. V současné době dospěla čokoláda do 

významného bodu ve své historii.
3
 Všude na světě nejenţe roste počet výrobců, 

zpracovatelů a prodejců, ale roste i spotřebované mnoţství. Čokoláda si dodnes uchovává 

pohádkové kouzlo a naše chuťové pohárky ji milují. Ještě ţe byli amazonští domorodci tak 

zvídaví! 

2.1 Historie čokolády 

Původ tmavě hnědé, příjemně hořké a chemicky sloţité látky je opředen mnoha 

legendami. Ve své práci se budu věnovat pouze ověřeným faktům, neboť vyprávěním byť 

i jen nejzajímavějších historek bych svedla pozornost na špatnou cestu. Podstatné je, aby si 

čtenář uvědomil, ţe čokoláda na svém počátku neexistovala v takové podobě, v jaké ji 

známe dnes.
4
 Její chuť, sloţení, tvar, konzistence, způsob výroby i vyuţití se v čase 

                                                             
1
 DUFKOVÁ, V. 4 čokoládoví magnáti: Od první tyčinky po sladkosti za miliardy. Časopis Epocha: Svět na 

vaší dlani, 20. srpen 2008, č. 18, s. 18-21; s. 19. 
2
 Theobroma Cacao je oficiálním názvem pro kakaovník pravý a překládá se jako potrava bohů. Autorem 

tohoto pojmenování je švédský botanik Carl von Linné. Plody kakaovníku jsou základní surovinou pro 

výrobu čokolády. Blíţe KRÁMSKÝ, S.; FEITL,J. Kniha o čokoládě. 1. vyd. Praha: MILPO MEDIA, 2008. 

167 s.; s. 12. 
3
 DOUTRE-ROUSSELOVÁ, C. Čokoláda pro znalce. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Slovart, 2006. 216 s.; 

s. 2. 
4
 Tamtéţ, s. 14. 
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proměňovali. Z této příčiny popíši alespoň stručně, a snad i poutavě, dějiny čokolády od 

dob, kdy slouţila náboţenských rituálům, jako platidlo, či jako léčivý prostředek, aţ po 

současné trendy. 

Jak získal skromný kakaový bod náleţité místo v příběhu o čokoládě? První 

civilizací, která ho znala, byli Olmékové na území dnešního Mexika přibliţně 

1000 let p. n. l. Po zániku jejich říše ve 4. st. n. l. začali kakaovník pěstovat Mayové na 

Yucatanu ve střední Americe a jako první uvařili z bobů horkou tekutinu. Také mayské 

civilizaci osud předurčil zkázu a v 9. st. n. l. se na jejím území usadili Toltékové a později 

Aztékové.
5
 Tyto civilizace věřili, ţe čokoláda je darem od boha. Pouţívali ji 

k náboţenským obřadům a zacházeli s ní s patřičnou úctou, neboť doufali v její léčivé 

účinky. Příslušníci vyšších kruhů si z bobů připravovali exotický nápoj, zatímco chudí lidé 

za ně pořizovali základní potraviny.
6
 V některých odlehlých krajích střední Ameriky 

přetrvaly kakaové boby jako měna aţ do konce 19. st.
7
 

První Evropan, který spatřil kakaové boby, byl Kryštof Kolumbus.
8
 Vzácnými 

plody ho obdarovali místní domorodci na počátku 16. století poblíţ dnešního Hondurasu.
9
 

A tak se Kolumbovi připisuje do vínku nejen objevení Nového světa, ale i vytvoření 

předpokladu pro objev světa čokoládového. Tento italský mořeplavec ve sluţbách 

španělské královny však čokoládu nikdy neochutnal, a protoţe nevytušil, jaký potenciál 

v sobě skrývá, více se jí nezabýval. „Namísto toho se vydal (…) k nynější západní Panamě, 

kde nakonec našel zlato, po kterém tolik toužil.“
10

 Teprve o 20 let později si cenu 

kakaových bobů uvědomil dobyvatel Hernán Cortés, který si podrobil Mexiko. V roce 

1528 dovezl Cortés do Španělska nejen plody kakaovníku, ale i vybavení potřebné 

k přípravě čokoládového nápoje. Španělé si pak tajemství výroby čokolády ţárlivě střeţili 

a v jejím pití si udrţeli monopol téměř jedno století. Čokoláda se stala španělským 

národním nápojem a je tam velmi oblíbená i dnes.
11

 

                                                             
5
 KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 7. 

6
 DOUTRE-ROUSSELOVÁ, C. Čokoláda pro znalce, c. d., s. 10-11. 

7
 KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 8. 

8
 COE, S. D.; COE, M. D. Čokoláda – Historie sladkého tajemství. 1. vyd. Praha: PRAGMA, 2000. 263 s.; 

s. 105. 
9
 Tamtéţ, s. 105-106: Stalo se tak 15. srpna 1502 při Kolumbově čtvrté výpravě do Nového světa, kdy 

hurikán dovedl jeho dobyvatelskou flotilu k ostrovu Guanaja – dnešní Bay Islands.  
10

 Tamtéţ, s. 107. 
11

 KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 8. 
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Roku 1615 španělský monopol definitivě padl a kakao se rozšířilo do zbytku 

Evropy. V roce 1606 se objevilo v Itálii, od roku 1615 ve Francii,
12

 roku 1650 doputovalo 

do Anglie, v roce 1711 ochutnala první čokoládový nápoj Vídeň a v 60. letech 18. st. ho 

s nadšením přivítaly americké kolonie. Na naše území se pití čokolády rozšířilo ze západní 

Evropy. Stoupající obliba tohoto nápoje vedla k snahám podávat ho kavárenským 

způsobem, neboť do té doby byla tato „droga ze zámoří“ dostupná pouze v lékárnách. 

Nejstarší písemná zpráva o prvních pokusech vyrobit čokoládu je z roku 1770.
13

 

První čokoládovna byla zaloţena v roce 1728 ve Velké Británii. O necelých 40 let 

později vznikla první továrna na čokoládu v Massachusetts (USA). Nejstarší německá 

čokoládovna začala vyrábět od roku 1804 a teprve v roce 1819 zaloţil Francois-Louis 

Cailler první švýcarskou čokoládovnu, která je dnes součástí koncernu Nestlé. Za nejstarší 

českou továrnu na výrobu čokolády je povaţována praţská firma Fr. Slabý Luna, která 

byla zaloţena Janem Františkem Černochem v 1839.
14

 

Po většinu své existence se čokoláda konzumovala v tekutém stavu. Teprve 

v polovině 19. st. umoţnil nový postup výrobu jedlé, pevné formy čokolády a vznikla 

první tabulka. „V době průmyslové revoluce se čokoládové tabulky staly výrobkem, jaký 

dnes známe a milujeme: levným a dostupným pro většinu lidí.“
15

 Za významného 

objevitele na poli čokolády je označován nizozemský chemik Conrad Van Houten, který 

v roce 1828 jako první oddělil kakaové máslo z kakaové hmoty.
16

 Téţ zaloţil slavnou 

čokoládovnu a vyráběl v ní na strojích, které sám vynalezl.
17

 Koncem 60. let 19. st. našel 

Henri Nestlé způsob, jak získat sušené mléko, a v roce 1875 spolu se svým sousedem 

a výrobcem čokolády Danielem Peterem vyvinuli první tabulku mléčné čokolády na 

světě.
18

 

 U šikovných Švýcarů ještě zůstanu, neboť nemohu opomenout jméno Rodolpha 

Lindta, který jako první začal zpracovávat kakaovou hmotu konšováním, coţ výrazně 

                                                             
12

 Tamtéţ, s. 8: První Francouz, který čokoládu ochutnal, byl kardinál Richelieu známý z děl A. Dumase. 
13

 Tamtéţ, s. 9. 
14

 Tamtéţ, s. 9-10 a 19. 
15

 DOUTRE-ROUSSELOVÁ, C. Čokoláda pro znalce, c. d., s. 15. 
16

 Během výrobního procesu je moţné oddělit kakaové máslo od kakaové hmoty, jako vedlejší produkt 

vzniká kakaový prášek. Tento postup sniţuje hořkost kakaa a zvyšuje jeho rozpustnost. Kakaový prášek má 

intenzivní chuť a nízký obsah tuku. Čtenář by mohl znát Holandské kakao od akciové společnosti Kávoviny, 

které je v naší obchodní síti široce dostupné. Blíţe KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 10. 
17

 Např. lis na čokoládu, který odstartoval revoluci ve zpracování kakaa. Tamtéţ, s. 11. 
18

 Tamtéţ, s. 9. 
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zlepšilo její konzistenci.
19

 Technický pokrok znamenal, ţe čokoládu bylo moţné vyrábět 

levněji a ve velkém mnoţství. Jak jiţ bylo řečeno, přestala být výsadou elit a stala se široce 

dostupnou pochoutkou. Mnohé z firem, které přispěly k čokoládové revoluci v 19. st., 

působí na světových trzích dodnes. A dodnes patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější 

značky čokolády prodávané v supermarketech, např. Nestlé, Cadbury, Lindt, Milka 

(Suchard), Hershey, Mars, Fazer, Toblerone aj.
20

 

Od dob svého rozkvětu během 19. st. uţ ale odvětví výroby čokolády velké 

pokroky neučinilo a čokoládové produkty se výrazně neměnily. Snahy výrobců se zaměřili 

především na zjednodušování postupů a výrobu levnější čokolády horší jakosti, na 

významu nabyl marketing. Od roku 1985 probíhá renesance ve výrobě čokolády, neboť 

výrobci ji začínají vytvářet z vysoce jakostních bobů a zdůrazňují obsah kakaových sloţek. 

Na trhu objevují se tzv. luxusní čokolády, např. Lindt 70 % Noir (od roku 1989).
21

  

Čokoládová revoluce neprobíhá izolovaně, všichni jsme svědky revoluce kvality veškerého 

jídla a pití. 

Jako zajímavou tečku za příběhem o čokoládě uvádím fakt, ţe základní suroviny 

pro její výrobu se ročně vyprodukuje více neţ 3 miliony tun. Hlavními producenty 

kakaových bobů jsou Ghana a Pobřeţí slonoviny (viz příloha č. 1). Více neţ polovinu této 

sklizně v současné době nakupují a zpracovávají pouze čtyři nadnárodní firmy, které 

dodávají suroviny většině nám známých čokoládoven.
22

 Jedná se o firmy ADM, Cargill, 

Barry Callebaut
23

 a Nestlé. První tři znají asi jen odborníci, neboť tyto prodávají pouze 

profesionálům – čokoládovnám, cukrářům, restauratérům aj. Firmu Nestlé známe všichni, 

ale málokdo uţ asi ví, kudy vedla její cesta ke slávě.  

                                                             
19

 Konšování je proces, při kterém se čokoládová hmota zpočátku míchala při teplotě min. 60°C a nejvýše 

75°C, a to tři dny. Dnes se třídenní doba konšování zkracuje na 24 hodin a teploty bývají rozdílné podle typu 

čokolády, např. mléčná se míchá při teplotě 40°C aţ 60°C a hořká v rozmezí 65°C aţ 90°C. Konzistence 

čokolády je po konšování jemná a hladká, doslova se pak rozplývá na jazyku. Blíţe DOUTRE-

ROUSSELOVÁ, C. Čokoláda pro znalce, c. d., s. 16 a 118. 
20

 Tamtéţ, s. 16 an. 
21

 Tamtéţ, s. 131. 
22

 Tamtéţ, s. 119. 
23

 Barry Callebaut – švýcarský koncern, největší světový zpracovatel kakaa. Podrobněji viz KRÁMSKÝ, S.; 

FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 15. 
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2.2 Henri Nestlé a zrození impéria 

Pan Nestlé, křestním jménem Heinrich,
24

 se narodil 10. srpna 1814 ve Frankfurtu 

nad Mohanem. Zrození ve znamení Lva do jisté míry předurčilo jeho povahu, neboť 

literatura uvádí, ţe s mnoha překáţkami se rval přímo lví silou. Tento pán „začínal jako 

řada dalších zcela sám, využíval svých zkušeností a byl pevně přesvědčen o správnosti 

svého konání.“ 
25

 

Ve švábském dialektu znamená Nestlé malé hnízdo.
26

 Tento symbol se poprvé 

objevil na rodinném erbu rodiny Nestlé. Později ho Henri začal vyuţívat pro označení 

svého zboţí, neboť uţ tehdy dobře chápal, ţe logo usnadňuje identifikaci produktů a tvoří 

povědomí o značce. Striktně přitom dbal na to, aby jeho grafická známka byla totoţná pro 

všechny země. Na původním logu Nestlé z roku 1868 je vyobrazeno hnízdo se třemi 

ptáčaty, která krmí jejich starostlivá matka,
27

 jak je zřejmé z obrázku 2.1. Čtenáři bude asi 

povědomější jeho graficky zjednodušená verze na obrázku 2.2, kterou se firma Nestlé 

prezentuje dodnes. 

 

Obr. 2.1 Logo Nestlé 1968–1938
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Tak byl zapsán v matriční knize. GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti 19. a první poloviny 20. století 

v Evropě. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 1994. 134 s.; s. 92. 
25

 Tamtéţ, s. 92. 
26

 das Nest = hnízdo, překlad z německého jazyka 
27

 Nestlé měl dva bratry – Hanse a Samuela. Tři ptáčata symbolizují tři bratry, viz DUFKOVÁ, V. 

4 čokoládoví magnáti…, c. d., s. 19. 
28

 Nestlé Polska S.A. Historia Loga Nestlé [online]. 2008, [cit. 2011-03-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.nestle.pl/wiadomosci.aspx?ArticleID=28> 

http://www.nestle.pl/wiadomosci.aspx?ArticleID=28
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Obr. 2.2 Logo Nestlé 1995–2011
29

 

Přestoţe tradiční ţivností rodiny Nestlé bylo sklářství, Heinrich odešel na učení 

k majiteli lékárny. Ve svých 25 letech získal úřednické oprávnění vyrábět a prodávat 

léčiva, a téţ mu bylo povoleno provádět chemické pokusy. Po sociálních represích 

v Německu, konkrétně roku 1843, se usadil ve švýcarském městečku Vevey na břehu 

Ţenevského jezera a změnil si jméno na Henri, aby lépe zapadl mezi tamní, francouzsky 

mluvící obyvatele. Koupil pozemek a obytnou budovu, kterou na dluh vybavil stroji, 

a pustil se do podnikání.
30

 Ve své soukromé továrně vyráběl kostní moučku, likér, rum, 

ocet, hořčici, barvy, řepkový a ořechový olej a začal experimentovat i s vlastní ochucenou 

minerálkou.
31

 „Brzy do svého sortimentu přibral novinku té doby – petrolejové lampy. 

Roku 1857 se dohodl ještě s dalšími obchodníky z Vevey a založili firmu, která vyráběla 

umělá hnojiva a navíc tekutý plyn (…). Bylo to celkem úspěšné podnikání, ovšem Nestlého 

neuspokojovalo.“ 
32

 

Henriho, který se cítil být Švýcarem, značně ovlivnila vlna sociálního cítění 

a humanitární pomoci potřebným, která toho času dopadla na Švýcarsko. Trápila ho 

vysoká kojenecká úmrtnost v případech, kdy matka nemohla kojit, nebo kdy dítě bylo na 

mateřské mléko alergické. Téţ někteří jeho sourozenci zemřeli v kojeneckém věku. On se 

proto intenzivně snaţil přijít na způsob, jak přirozenou mateřskou výţivu alespoň částečně 

nahradit. Nakonec mu mnoţství pokusů nalézt optimální směs kravského mléka, obilné 

mouky a cukru přineslo ovoce. Ve svých 53 letech vytáhl eso z rukávu a trhu představil 

                                                             
29

 Nestlé Polska S.A. Historia Loga Nestlé [online]. 2008, [cit. 2011-03-08]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.nestle.pl/wiadomosci.aspx?ArticleID=28> 
30

 DUFKOVÁ, V. 4 čokoládoví magnáti…, c. d., s. 19. 
31

 Tamtéţ, s. 20. 
32

 GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 92. 

http://www.nestle.pl/wiadomosci.aspx?ArticleID=28
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výrobek Farine Lactée Henri Nestlé.
33

 Základem tohoto produktu bylo kvalitní švýcarské 

mléko koncentrované pomocí stlačeného vzduchu při nízkých teplotách, přičemţ zůstávaly 

zachovány téměř všechny vlastnosti jako u čerstvého mléka.
34

 Moučka se prodávala 

v konzervách, které Nestlé opuncoval logem v podobě rodinného erbu (viz obrázek 2.1). 

Prvním „zákazníkem“ bylo předčasně narozené dítě, které odmítalo jakoukoliv stravu. 

Nestlého směs zachránila tomuto dítěti ţivot a pověst o zázračné výţivě se rozšířila 

rychlostí blesku. 

Někteří však jeho vynálezu stále nevěřili, a tak Nestlé nabízel svoji moučku 

doktorům a získával jejich doporučení. Později přišel na to, ţe se můţe obracet rovnou na 

matky dětí. Jeho filozofií bylo nabízet výhodně tak, aby bylo moţné prodat co nejvíce, 

a kladl důraz na to, aby byla moučka, kterou stále vylepšoval, dostupná kaţdé peněţence. 

Rozváţně postupoval krok za krokem a v roce 1868 se jeho produkt prodával uţ nejen ve 

Vevey, ale také v Lausanne, i ve Frankfurtu nad Mohanem.
35

 Rok vzniku firmy Nestlé 

literatura uvádí odlišně. Například německy píšící autor P. Harrisson
36

 ve své knize uvádí, 

ţe podnik byl zaloţen roku 1867. Jiní autoři
37

 se shodují, ţe to bylo uţ o rok dříve, tedy 

v roce 1866.  

„Díky své kvalitě se výrobek začínal prosazovat také na trzích v Paříži i Londýně, 

kde zřídil svá zastoupení.“ 
38

 Koncem 60. let 19. st. uţ Nestlého společnost operovala i na 

trzích Německa, USA a Skandinávie, přičemţ na těchto jí tvrdě konkurovala americká 

společnost Anglo-Swiss Condensed Milk Company, kterou v roce 1866 zaloţili bratři 

Pageovi.
39

 Tuhý boj těchto dvou obchodních rivalů patrný zejména na velkém britském 

trhu. Na přelomu 60. a 70. let 19. st. činila denní produkce Nestlé uţ půl tuny dětské 

                                                             
33

 Tento název se překládá se jako Mléčná moučka Henriho Nestlé. Směs stačilo pouze zalít horkou vodou 

a kvalitní náhradní strava byla na světě. DUFKOVÁ, V. 4 čokoládoví magnáti…, c. d., s. 20.  
34

 GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 92. 
35

 Tamtéţ, s. 93. 
36

 HARRISSON, P. Das Imperium Nestlé. 1. Aufl. Zürich: Rotpunktverlag, 1986. 413 s.; s. 55-56. 
37

 Např. viz KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 11. Taktéţ logo Nestlé, které je nezbytnou 

součástí obalů Nestlé výrobků, hlásá: „od roku 1866“. To si čtenář ostatně můţe sám ověřit, má-li po ruce 

nějaký výrobek Nestlé. 
38

 GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 93. 
39

 Američani Charles a George Pageovi zaloţili továrnu ve švýcarském městě Cham u Luzernu. Charles 

Page, který působil jako konzul v Curychu, přesvědčil svého bratra, aby továrnu zaloţili ve Švýcarsku, neboť 

„překypovalo“ mlékem a umoţňovalo jednoduchý přístup na evropský trh. Původně se soustředili výhradně 

na výrobu kondenzovaného mléka, později své portfolio rozšířili o další mléčné výrobky, např. sýr a mléčnou 

moučku. Blíţe HEER, J. Weltgeschehen 1866–1966 Ein Jahrhundert Nestlé. 1. Aufl. Schweiz: Jean Heer 

Rivaz, 1966. 254 s.; s. 31 an. 
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moučky, ale německo-francouzská válka (1870–1871) tento sviţný vývoj zpomalila.
40

 

Rostoucí poptávka v období mezi lety 1871 a 1873 pomohla Nestlému zvládnout i tento 

problém a objem výroby brzy překročil předválečnou úroveň. Zásilky putovaly do 

Argentiny, Rakouska, Belgie, Španělska, Holandska, Itálie, Ruska, Indie, Mexika 

a Srbska.
41

 Důleţitou roli přitom sehráli firemní zahraniční agenti a později i obchodní 

kanceláře, které byly zřizovány od 80. let 19. st.
42

 

V roce 1875 obchod narostl do takových rozměrů, ţe se Henri Nestlé rozhodl svůj 

kvetoucí podnik prodat a v šedesáti letech odešel na odpočinek. Jeho celoţivotní snaha mu 

vynesla milion švýcarských franků,
43

 dvojspřeţní vůz a letitou slávu, o které se mu ani 

nesnilo.
44

 Nově ustavená akciová společnost byla nazvána Farine Lactée Henri Nestlé, tedy 

stejně jako výrobek, který vyráběla především. Nové vlastníky znal Nestlé z dřívější 

spolupráce a oni po něm převzali nejen všechny závody, zařízení a zákazníky, ale i jeho 

jméno. Henri Nestlé zemřel roku 1890 na srdeční infarkt, ze světa tak odešel právě v tom 

roce, ve kterém se na našem území objevila první doloţená zmínka o jeho zázračné dětské 

stravě. Etiketa pro Nestle’s Kindermehl byla 16. června 1890 zaregistrována jako grafická 

ochranná známka s platností pro naše země a základní sortiment byl do prodeje dodáván uţ 

v roce 1892.
45

 

Od roku 1875 začala psát nová kapitola v dějinách firmy Nestlé. Ta se prozatím 

zabývala stále výrobou dětské moučky a trţby rostly. Rostla ovšem i konkurence, a tak 

bylo nezbytné stále uvaţovat o nových příleţitostech. Velmi dobrým tahem, jak se později 

ukázalo na poli mezinárodní konkurence, bylo zaměření se na kvalitu mléka, která je 

dodnes hlavní prioritou Nestlé. Dobré mléko bylo nejdůleţitějším předpokladem pro 

odstartování výroby kondenzovaného mléka, kterou si firma naplánovala. A tak tehdy její 

zástupci objíţděli jednotlivé dodavatele a určovali jim, čím mají krmit dobytek a které 

hygienické nároky jsou nevyhnutelné. Kondenzované mléko Nestlé se na trhu objevilo 

v roce 1878, přičemţ dobré jméno firmy a záruka kvalitních surovin mu umoţnili dobře se 

uchytit. Ještě o rok dříve začala společnost Anglo-Swiss Condensed Milk Co., hlavní 

                                                             
40

 GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 93-94. 
41

 HARRISSON, P. Das Imperium Nestlé, c. d., s. 56. 
42

 Tzv. obchodní kanceláře) byly zaloţeny v Londýně (1883), Berlíně a Paříţi (obě 1903). GERŠLOVÁ, J. 

Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 95. 
43

 V. Dufková ve svém článku uvádí, ţe po převedení by to dnes bylo asi 14 milionů Kč. DUFKOVÁ, V. 

 4 čokoládoví magnáti…, c. d., s. 20. 
44

 GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 94 an. 
45

 KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 109. 
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konkurent Nestlé, vyrábět dětskou moučku značky Milchmädchen (mléčné děvčátko).
46

 

V boji o zákazníka tak nejspíš pěkně přituhlo, ale není válka jako válka. Tahle mléčná 

nezpůsobila ţádnou katastrofu a byla ukončena „mírovou“ dohodou, ke které se dostanu 

v kapitole 2.3. 

Období na přelomu 19. a 20. st. mělo ve vývoji firmy Nestlé také svůj význam. 

Od roku 1898 byly totiţ uváděny do provozu první zahraniční továrny a pobočné 

společnosti (filiálky). První fabriku za hranicemi Švýcarska vybudovala Nestlé v Norsku. 

Počátkem 20. st. následovaly továrny v USA, Velké Británii, Německu a Španělsku.
47

 To Nestlé 

umoţnilo nejen rozšíření sféry vlivu, ale i výrobního sortimentu. Důkazem toho je fakt, ţe 

v roce 1904 firma Nestlé zařadila do palety svých výrobků první čokoládové tabulky, které 

se začaly prodávat od roku 1905.
48

 

2.2.1 Švýcarsko – země krav a čokolády 

Neţ naváţu na další vývoj Nestlé, povaţuji za vhodné říci něco o kraji, ve kterém 

tato firma vyrostla. Jak vyplývá z předchozího výkladu, Švýcarsko nebylo tou zemí, která 

zprvu ovládala čokoládové trhy. Avšak od chvíle, kdy se první švýcarští průkopníci pustili 

do výroby čokolády, začala tato malá alpská země sebevědomě stoupat k vrcholu. V této 

podkapitole také představím některé z postav, které ji k tomu dopomohly a i ve vzniku 

impéria Nestlé sehrály významnou roli. Ze soukromé továrny Nestlého se totiţ koncern 

nestal ze dne na den, ba naopak se zvětšoval postupně a úměrně tomu, jak se slučoval 

s jinými společnostmi, či v nich přebíral podíly.  

Čokoládovny začaly ve Švýcarsku vznikat poměrně pozdě. Výroba čokolády se 

zde traduje od počátku 19. st., ale teprve Lindtův vynález konše (tj. stroje na konšování) 

z roku 1879 vynesl Švýcarsko po technologické i finanční stránce na vrchol obchodu 

s čokoládou. „Švýcarsko je pohlednicová země nádherných alpských pastvin, posázených 

spokojenými kravami, a právě tato malebná zvířata jsou tím tajemstvím obdivuhodného 

úspěchu Švýcarů (…) ve výrobě a obchodu s čokoládou.“ 
49

 

                                                             
46

 GERŠLOVÁ, J. Podnikatelské osobnosti…, c. d., s. 94-95. 
47

 HARRISSON, P. Das Imperium Nestlé, c. d., s. 56. 
48

 HEER, J. Weltgeschehen 1866-1966…, c. d., s. 89. 
49

 COE, S. D.; COE, M. D. Čokoláda – Historie…, c. d., s. 235. 
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Na Francoise-Louise Caillera si čtenář jistě vzpomíná jako na zakladatele první 

švýcarské čokoládovny. Tento muţ začal v roce 1819 psát úvodní kapitolu v příběhu 

o čokoládové velmoci. Svoji čokoládovnu otevřel ve městě Corsier nedaleko Vevey 

a pracoval v ní se svými dvěma zaměstnanci. Jednalo se o vcelku primitivní výrobu, kdy 

čokoládové produkty vznikaly ruční prací. Průkopnického Caillerova ducha a snahu učit se 

od zkušenějších dokazuje i skutečnost, ţe jeho dva zaměstnanci pocházeli ze severu Itálie, 

kde uţ se dávno vědělo, jak nakládat s kakaovým práškem. Později došlo k mechanizaci 

a modernizaci výroby a jméno Cailler vídáme na obalech švýcarských čokolád dodnes.
50

 

 Vedle Caillera se za finanční podpory své rodiny věnoval výrobě čokolády 

Charles-Amédée Kohler, který tak činil ve městě Lausanne (cca 15 km od Vevey). I jeho 

začátky (ve 30. letech 19. st.) byly skromné, ale přece jednodušší neţ v případě Caillera. 

Schopnosti a dlouholeté zkušenosti rodiny Kohlerů v oblasti obchodu s koloniálním 

zboţím měly totiţ pro vedení firmy vysokou uţitnou hodnotu.
51

 Pod taktovkou Ch. A. 

Kohlera firma budovala první továrny, kanceláře a sklady zboţí a dobře prosperovala. 

Kohlerovi se připisuje vynález oříškové čokolády.
 
 

V polovině 19. st. přišli do Vevey Daniel a Julien Peterovi, výrobci svíček. Tito 

bratři zde čirou náhodou koupili budovu, neboť jejich stávající výrobní prostory jim uţ 

nedostačovaly. Nová továrna na výrobu svíček vyrostla nedaleko Caillerovy čokoládovny 

a k Nestlému to bylo dokonce ještě blíţ. Obchodu se zde dařilo, neboť svíčky se jako 

jediný tehdejší zdroj světla dobře prodávaly. Tento vývoj však roku 1856 zhatil vynález 

petrolejové lampy. Daniel přenechal bratrovi byznys se svíčkami, neboť uţ pak nestačil 

pro oba, a začal podnikat na vlastní pěst. V roce 1863 se oţenil s dcerou F. L. Caillera a ve 

svém tchánovi, který byl jiţ bohuţel po smrti, spatřil svůj nový podnikatelský vzor. V roce 

1867 dokonce odjel pracovat jako prostý dělník do čokoládovny v Lyonu, aby se v řemeslu 

zdokonalil, neboť byl jiţ pevně rozhodnutý, stát se výrobcem čokolády. Nepracoval 

v podniku, který zaloţil jeho tchán, jak by se dalo předpokládat, ale chtěl začít svůj vlastní. 

A také se tak stalo. Přestoţe se stal konkurentem pro rodinnou firmu Caillerových, jeho 

ţena Fanny ho vţdy plně podporovala.
52

 

                                                             
50

 HEER, J. Weltgeschehen 1866–1966…, c. d., s. 89-91. 
51

 Rodinný podnik Kohlerů – Amédée Kohler et ses fils – vznikl uţ v roce 1818, ale nezabýval se od počátku 

výrobou čokolády, s tou přišel později syn Charles-Amédée. Blíţe tamtéţ, s. 92. 
52

 Tamtéţ, s. 92-93. 
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Peter věděl, ţe musí přijít s něčím, co nikdo jiný nemá, protoţe konkurence 

v západním Švýcarsku byla nemilosrdná. Pro inspiraci naštěstí nemusel chodit daleko. 

Vzešla z továrny jeho blízkého přítele Nestlého, kde se míchala mouka s mlékem. Petera 

napadlo smíchat mléko s čokoládou, a co vzniklo? Pozorný čtenář si jistě odpoví, ţe 

mléčná čokoláda. Peter dlouho a pečlivě vyhledával nejvhodnějšího dodavatele 

kondenzovaného mléka a mezi prvními oslovil i Anglo-Swiss Condensed Milk Co. 

S výrobou mléčné čokolády začal v roce 1875, přičemţ stále zdokonaloval její recepturu. 

Za svůj vynález byl oceněn na mezinárodních výstavách v Paříţi (1978) a Curychu (1983). 

Finální recept na mléčnou čokoládu vyvinul Daniel Peter aţ v roce 1887. Svůj výrobek 

nazval řeckým slovem Gala, které znamená „z mléka“, a trh se o něj pral.
53

 

Není pochyb o tom, ţe uţ v 80. letech 19. st. bylo městečko Vevey hlavním 

centrem švýcarského potravinářského průmyslu. A je jím dodnes, neboť firma Nestlé, která 

nakonec „pohltila“ všechny zdejší výrobce, nikdy svoji původní základnu neopustila. 

Koncentraci výroby proslulé čokolády zde v první řadě umocnilo sloučení podniku Daniela 

Petera se společností Jeana Jacquese Kohlera v roce 1904.
54

 Nová společnost ještě toho 

roku uzavřela dohodu s firmou Nestlé o tom, ţe bude pod její značkou vyrábět mléčnou 

čokoládu a všechny ostatní čokoládové výrobky, které vyprodukuje. Tyto výrobky budou 

na trh dodávány v rámci prodejní organizace firmy Nestlé, aby se snáze rozšířily do celého 

světa. Na oplátku získala firma Nestlé 30% kapitálový podíl ve společnosti Petera 

a Kohlera.
55

 Kdyţ se v roce 1911 přidruţila ještě společnost vedená potomky 

F. L. Caillera, dalo se hovořit o vzniku čokoládového monopolu. Spojení čokoládových 

firem Peter, Kohler a Cailler s 39% kapitálovým podílem Nestlé tomu jasně nasvědčovalo. 

Zrodil se silný konkurent, který přiostřil soutěţ zejména na britském, německém, ruském 

a belgickém čokoládovém trhu.
56

 

2.3 Nestlé ve 20. století 

Válka mezi dvěma největšími rivaly, kteří chtěli ovládat světové trhy (nejen) 

kondenzovaného mléka, byla ukončena na prahu nového století. V roce 1905 vznikla fúzí 
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nová společnost, která byla nazvána Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co.
57

 Tato 

společnost provozovala celkem 18 továren (7 ve Švýcarsku, 5 ve Velké Británii, 

3 v Norsku a po jedné v Německu, USA a Španělsku) a brzy budovala nové i v dalších 

zemích.
58

 Kdyţ začala nahrazovat prodejní agenty svými lokálními pobočkami, exporty 

kondenzovaného mléka se rapidně zvýšily. V roce 1907 začala vyrábět v Austrálii, která 

představovala její 2. největší exportní trh. Ještě před první světovou válkou byly zřízeny 

sklady zboţí v Singapuru, Hon Kongu a Bombaj, které zásobovaly rychle rostoucí asijský 

trh.
59

 

2.3.1 Vývoj v letech 1914–1938 

Období první světové války bylo pro hospodářský vývoj Nestlé dost podstatné. 

Válečné roky poznamenaly Evropu mj. i nedostatkem základních surovin, zničenými 

továrnami, váznoucí distribucí výrobků, a zejména pak potravin. Chybějící dodávky 

čerstvého mléka způsobily, ţe evropské továrny mohly uspokojovat výhradně lokální 

poptávku, ale to nebyl případ Nestlé s centrálou v neutrálním Švýcarsku. Poptávka po 

konzervách sušeného mléka, které představovalo kvalitní alternativu mléka čerstvého, se 

v roce 1914 rapidně zvýšila. P. Harrisson
60

 dokonce hovoří o boomu. Firma Nestlé nejenţe 

odkoupila několik existujících továren ve Spojených státech, ale stavěla i nové, aby svoje 

trhy nasytila. Roku 1916 zaloţila společnost v Jiţní Africe a zvýšila svůj obchodní kapitál 

na 60 milionů švýcarských franků. Na konci roku 1918 vlastnila 80 továren (z toho 

40 v USA) a její světová produkce se od roku 1914 více neţ zdvojnásobila.
61

 

Přímé obchodní zastoupení Nestlé v Praze vzniklo pravděpodobně krátce po 

vyhlášení samostatné Československé republiky. Uţ v roce 1918 byl jmenován první 

ředitel obchodní kanceláře pro toto území. Samostatná společnost byla ovšem zaloţena aţ 

o téměř dvě desítky let později.
62

 

Po válce postihla Nestlé hluboká recese. Kromě toho, ţe spotřebitelé se vrátili 

k čerstvému mléku, kterého byl zase dostatek, krizi zapříčinily i spory uvnitř firmy. Kdyţ 
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se totiţ Nestlé a Anglo-Swiss sloučily, stál před nově vzniklou společností sloţitý úkol. 

Bylo potřeba dostat obě firmy, které si skoro 40 let tvrdě konkurovaly, na společného 

jmenovatele. Avšak s vedoucími pracovníky, kteří nehodlali odstoupit ze svých pozic, 

to nešlo zrovna snadno. „Teprve krize po skončení první světové války tomuto soupeření 

učinila přítrž. Nestlé unikla krizovému propadu, který se začal ohlašovat již koncem roku 

1920, jen s velkým vypětím. Výdaje byly zkráceny na minimum, výroba snížena, vedení bylo 

nově organizováno.“
63

 Roku 1921 se ohlásila první historická ztráta z hospodaření a firma 

si na pomoc povolala bankovního experta Louise Dapplese, který ji měl finančně ozdravit. 

Dapples se svého úkolu úspěšně zhostil a roku 1925 proběhla sanace firmy. Správa se 

soustředila především do Vevey a rozhodující slovo měli odborníci – manaţeři. 

V roce 1928 získala firma Nestlé podíl v německé čokoládovně Sarotti, která 

vyráběla pro spojené firmy Peter, Kohler a Cailler. Kdyţ se pak roku 1929 tento koncern 

připojil k firmě Nestlé, její podíl v Sarotti se stal většinovým. Firma Sarotti převzala od 

Nestlé čokoládovnu v Hattersheimu a čokolády značek Peter, Kohler a Cailler vyráběla aţ 

do 70. let. 20. st.
64

 

Od roku 1905 byla stěţejní aktivitou Nestlé výroba čokolády a sušeného 

a kondenzovaného mléka. Koncem 20. let 20. st. se otevřel prostor pro diversifikaci této 

produktové linie. Výzkumné středisko Nestlé začalo pracovat na vývoji rozpustné kávy, 

instantního kakaa, sušeného ochuceného mléka a podmáslí.
65

 Na tomto období je 

významné také to, ţe firma začala pronikat na trhy Latinské Ameriky. Získala značný vliv 

na brazilském a chilském trhu a upevnila si svoji pozici v Argentině. Budovala nové 

továrny a jednu také postavila v Japonsku, neboť sklady zboţí zřízené na asijském 

kontinentu uţ nestačily uspokojovat vysokou poptávku.
66

 Roku 1929 vypukla ve 

Spojených státech krize, která způsobila nevídaný propad světového hospodářství. Nestlé 

tomuto propadu unikla tím, ţe přeměňovala některé své pobočky na národní společnosti, 

které se lépe přizpůsobovaly lokálním trhům. I v období Velké hospodářské krize tak 

dokázala pruţně reagovat na poptávku a prošla jí beze ztrát. Kdyţ byla deprese v polovině 

30. let 20. st. zaţehnána, Nestlé se na konjunktuře účastnila velkým dílem.
67

 V roce 1934 
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uvedla na australský trh instantní kakaový nápoj Milo, který si brzy získal oblibu po celém 

světě.
68

 

V roce 1935 byla v Praze zaloţena samostatná společnost Nestlé, a. s. pro výrobu 

a prodej potravin se sídlem v Sokolské ulici. V následujícím roce byl uveden do provozu 

závod v Moravském Krumlově. V této továrně se však čokoláda nevyráběla. Zpracovávalo 

se zde především mléko (čerstvé, kondenzované i sušené) pro výrobu dětské výţivy, ale 

výrobní sortiment se sestával také z kakaa, sušeného podmáslí, či zdravotních bonbonů. 

Firma Nestlé byla prvním výrobcem sušeného mléka a dětské výţivy v tehdejším 

Československu. Po několika letech uvedla do provozu větší a moderně vybavený závod 

v Hlinsku, který navázal na výrobu mléčné výţivy pro děti a dalších výrobků. Přímá 

kontinuita podnikání Nestlé na našem území byla přerušena znárodněním průmyslu v roce 

1948.
69

 

Období prosperity po Velké hospodářské krizi netrvalo dlouho. Hospodářské 

aktivity začaly uţ koncem roku 1936 stagnovat a v Evropě vypukla politická krize, která 

vyvrcholila nejkrvavějším konfliktem v dějinách lidstva. Napjatá situace donutila firmu 

Nestlé k reorganizaci v rámci holdingové společnosti, a tak se ze skupiny Nestlé vydělila 

společnost Unilac Inc. Jejím sídlem se stala Panama a její činnost spočívala ve správě 

zámořských poboček. Zaloţení dceřiné společnosti Unilac Inc. bylo rozhodující pro 

expanzi v Latinské Americe, neboť jisté vlády začaly provozovat politiku importu 

substitutů a zavedly jiţ tenkrát daňové výhody a protekční opatření pro zahraniční firmy, 

které se v jejich zemích usazovaly.
70 

Do roku 1937 ještě všechny výrobky Nestlé obsahovaly v jakékoliv podobě 

mléko. Pak ale přišla změna. Výzkumné středisko Nestlé vyvinulo technologický postup 

pro výrobu rozpustné kávy v prášku, který znamenal revoluci v pití kávy. Na pozadí této 

události stál Brazilský kávový institut, vyhledávající nové produkty a způsoby zpracování, 

kterými by se daly redukovat velké přebytky brazilské kávy. Tato instituce oslovila roku 

1930 Louise Dapplese, předsedu správní rady Nestlé, s prosbou o pomoc a ten její ţádosti 
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po 8 letech výzkumu vyhověl.
71

 První instantní káva na světě dostala název Nescafé 

a v dubnu roku 1938 byla pod značkou Nestlé uvedena na trh ve Švýcarsku.
72

 

2.3.2 Druhá světová válka a vývoj do roku 1970 

Účinky druhé světové války pocítila firma Nestlé bezprostředně po jejím 

vypuknutí v září 1939, neboť výnosy v tom období nedosahovaly ani 50 % úrovně, které 

bylo dosaţeno v září 1938. Neutrální Švýcarsko bylo čím dál tím více izolované od zbytku 

znesvářené Evropy, a tak druhá světová válka, jakoţto první skutečně globální konflikt, 

navţdy ukončila tradiční vnitřní uspořádání firmy Nestlé.
73

 Sídlo Unilac Inc. bylo 

transponováno z Panamy do Stamfordu ve Spojených státech, přemístěno zde bylo 

i několik řídích pracovníků z Vevey. Nové vnitřní uspořádání udělalo z Nestlé 

„dvouhlavý“ podnik.
74

 Ten pak zakládal další továrny v rozvojových zemích (nejvíce 

v Latinské Americe), aby vyřešil problémy s distribucí v Evropě a Asii. 

Jaká ironie osudu, ţe i na této válce firma Nestlé nakonec vydělala. Čísla říkají, ţe 

výnosy z prodeje v roce 1945 se opět více neţ zdvojnásobily oproti těm, kterých bylo 

dosaţeno před válkou. Zdrojem vyšších zisků tentokrát nebylo sušené mléko, ale instantní 

káva Nescafé, jejíţ výroba se v roce 1939 rozšířila uţ i do Francie, Anglie a USA. 

Stoupající obliba této kávy a její praktické pouţití rozhodlo, ţe Nescafé se po vstupu 

Spojených států do války (7. 12. 1941) stala jedním ze standardních nápojů amerických 

vojáků slouţících v Evropě a Asii. Produkce Nescafé dosáhla v roce 1943 jednoho milionu 

plechovek a tato káva byla zakrátko vyţadována po celém světě. Po roce 1945 se z Nestlé 

stal (zcela neplánovaně) přední kávový koncern a kromě toho si upevnil i pozici 

potravinářského velikána, který nadále stavěl na tradičních výrobcích a hodnotách.
75
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„Po skončení druhé světové války se koncern Nestlé začal rozrůstat o řadu nových 

firem a výrob.“
76

 Významné bylo převzetí koncernu Maggi, který vnesl do podnikání 

Nestlé nové technologie a především mu zpřístupnil světovou obchodní síť kulinářských 

produktů. Fúzí, která proběhla roku 1947, vznikla společnost Nestlé Alimentana AG 

(akciová společnost). Ta byla reorganizována tak, ţe firma Maggi si v rámci koncernu 

zachovala do značné míry svoji samostatnost. Roku 1948 uvedl koncern Nestlé na trh 

nápoje značky Nestea a kakao Nesquik.
77

 Mezi lety 1950 a 1960 se obchod s kulinářskými 

produkty zrychlil a rozšířil, taktéţ se rozrostla nabídka výrobků určených dětem.
78

 V tomto 

období bylo do provozu uvedeno 30 nových závodů. Zisky z prodeje Nescafé se přitom od 

roku 1950 do roku 1959 téměř ztrojnásobily.
79

 

Počátkem 60. let se projevovala silná expanze koncernu s narůstající diversifikací 

v oboru potravin. Rozvoj technických postupů, především dehydratace,
80

 stejně jako 

rozsáhlá finanční výkonnost, zajistili bleskový růst Nestlé ve dvou následujících 

desetiletích. Díky vyšším ziskům se skupina Nestlé rozrostla o další nově vybudované 

a moderně vybavené závody a skupovala koncerny zabývající se zpracováním potravin, 

které téměř vţdy hradila ze zdrojů samofinancování (např. z cash flow). V roce 1960 se 

uskutečnila akvizice firmy Cross  Blackwell, která se specializovala na výrobu 

polévkových konzerv, ryb, čokolády a bonbonů. O rok později se koncern Nestlé rozšířil 

o italskou firmu Locatelli, výrobce sýrů, rajských protlaků a rybích konzerv. V roce 1962 

se do portfolia Nestlé začlenily mraţené výrobky firmy Findus International. Výnosy 

z prodeje Nescafé dále strmě rostly, a tak nebyla nouze o zdroje na financování nových 

technologií. V roce 1966 Nestlé uvedla na trh novinku Taster's Choice (dnešní Nescafé 

Gold). I tuto instantní kávu, která se sušila mrazem, si konzumenti brzy oblíbili. Do konce 

desetiletí ještě na konto Nestlé přibyly většinové podíly ve francouzských firmách 

Roustang (1968; máslo, sýry a jiné mléčné výrobky) a Vittel (1969; minerální vody).
81
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2.3.3 Vývoj v letech 1970–1999 

Od 70. let 20. století začal koncern Nestlé působit také v sektoru stravování 

a získal 30% podíl v cateringové společnosti Eurest, která provozovala i řadu hotelů 

a restaurací. Probíhaly další akvizice, např. v roce 1970 se stal koncern Nestlé většinovým 

vlastníkem americké společnosti Libby, McNeill & Libby, specialisty na výrobu 

potravinových konzerv a posléze i ovocných dţusů. Roku 1971 se sloučili Nestlé 

a švýcarský potravinářský koncern Ursina Franck, přičemţ koncern Nestlé touto fúzí získal 

podíl v německé firmě Mövenpick a převzal kontrolu nad některými producenty mléka ve 

Francii a Austrálii. Po akvizici v roce 1973 se rozrostl o americkou firmu Stouffer, která 

provozovala hotel a restauraci a vyráběla hluboce zmrazené potraviny. A konečně, v roce 

1974 vedení Nestlé rozhodlo o první diversifikaci mimo potravinářský průmysl a koncern 

se stal majoritním akcionářem firmy L'Oréal, která je v současné době jedním z největších 

světových výrobců kosmetiky.
82

  

V polovině 70. let se ekonomická situace Nestlé mírně zhoršila. Ropná krize, 

která vypukla koncem roku 1973, vyhnala cenu ropy na téměř čtyřnásobnou úroveň. 

Hospodářství bylo tehdy na ropě závislé více neţ dnes, a tak se vývoj v průmyslových 

státech značně zpomalil. Následná inflace způsobila sérii ekonomických recesí, které trvaly 

aţ do počátku 80. let a ukončily dlouhotrvající období poválečné prosperity. Koncern 

Nestlé utrpěl především několikanásobným zvýšením cen kakaa a kávových bobů, a tak 

stejně jako v krizovém roce 1921 bylo vedení nuceno jednat rychle. Rapidní růst výroby 

v rozvojových zemích alespoň částečně kompenzoval úpadek na tradičních trzích Nestlé, 

ale také s sebou nesl řadu rizik asociovaných nestabilní politickou situací a tamějšími 

ekonomickými podmínkami. Aby vedení udrţelo společnost v rovnováze, podniklo další 

odváţný výpad mimo oblast potravinářství.
83

  

Tři roky po dohodě s L'Oréal získal koncern Nestlé podíl v americké firmě Alcon 

a začal se tak nově angaţovat i na poli farmacie. Rok 1977 je významný také tím, ţe došlo 

ke změně názvu – společnost byla přejmenována z Nestlé Alimentana AG na Nestlé S.A.
84

  

Do konce 70. let se skupina Nestlé rozšířila o firmu Chambourcy, 2. největšího 

francouzského výrobce jogurtů, a o potravinářský koncern Roco. Nestlé a Roco pak 
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zaloţili společnou dceřinou společnost Frisco-Findus AG s tím, ţe oba partneři měli na této 

společnosti 50% kapitálový podíl. Uţ v roce 1980 ale převzal koncern Nestlé od Roco 

většinu akcií a stal se majoritním vlastníkem Frisco-Findus AG.
85

 

Po překonání problémů způsobených ropnou krizí začal obrat od roku 1981 opět 

narůstat a s ním pochopitelně i rozpětí zisku. Vývoj Nestlé byl od počátku 60. let natolik 

dynamický, ţe koncern pod svými značkami vyráběl v mnoha zemích i výrobky, které 

s ním domácí spotřebitelé ještě ani neměli spojené, např. jogurty a další čerstvé mléčné 

výrobky, trvanlivé pečivo, zmrzliny, zmrazená jídla aj. Koncern Nestlé se ubíral tím 

směrem, ţe se zříkal tzv. méně výnosného zboţí ve prospěch náročnějších produktů, a tedy 

upouštěl od výroby jednoduchých kulinářských výrobků nevytvářejících ţádnou další 

hodnotu a od málo výnosné celosvětové výroby konzerv. Začal s rozvojem hotelové 

činnosti, restauračních zařízení, potravinových a nápojových automatů a prohloubil své 

cateringové aktivity. Usiloval o zviditelnění se v odvětví hluboce zmrazených potravin, 

které měly jako nový druh uchovávání potravin magickou moc. Vytvořil dobře fungující 

obchodní síť v kosmetickém a farmaceutickém odvětví a investoval nemalé prostředky do 

výzkumu a vývoje těchto i tradičních potravinářských výrobků.
86

 

Ačkoliv koncern Nestlé nadále rozšiřoval výrobní kapacitu ve svých vlastních 

továrnách a otevíral nové závody, od roku 1983 kladl přednost skupování podniků. Během 

80. let provedlo vedení Nestlé tolik strategických akvizic, ţe by to vystačilo na celou další 

kapitolu. Jako nejvýznamnější uvádím převzetí amerického potravinářského kolosu 

Carnation v roce 1984, který s sebou přinesl značku Friskies, a umoţnil tak Nestlé vstup na 

trhy pokrmů pro psy a kočky. Kdyţ pak byla v roce 1985 dohoda o převzetí zpečetěna, 

jednalo se o nejdraţší akvizici v historii potravinářského průmyslu.
87

  

Koncern Nestlé vynaloţil na převzetí Carnation 1 miliardu švýcarských franků. 

Do roku 1986 se výdaje Nestlé související s přebíráním podniků vyšplhaly k částce 

9 miliard švýcarských franků, přičemţ 72 % nových akvizic se uskutečnilo v Severní 

Americe a 19 % směřovalo do Evropy.
88

 V roce 1988 se s Nestlé sloučily firmy Buitoni-
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Perugina (výrobce italských těstovin, pizzy a omáček) a Rowntree (výrobce čokolád 

a cukrovinek) se značkou Kit Kat.
89

 

Na tomto místě bych si dovolila malé shrnutí, a to pomocí obrázku 2. 3 (viz strana 

29). Ten znázorňuje proměnu Nestlého soukromého podniku v nadnárodní impérium 

a poskytuje ucelený přehled nejvýznamnějších fúzí a akvizic do konce 80. let 20. st. Jak jiţ 

bylo řečeno, tohoto stavu dosáhla firma Nestlé zakládáním dceřiných společností, 

skupováním konkurenčních firem a výrobců doplňkových produktů, trţními dohodami 

s konkurenty, výzkumem a vývojem nových produktů, zdokonalováním finančního 

a administrativního aparátu. A konečně, velkou zásluhu na vzniku impéria Nestlé mělo 

i vyţívání politiky mateřské země ve vlastní prospěch (viz neutralita Švýcarska v obou 

světových válkách). 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, ţe dynamickému vývoji Nestlé téměř nikdy 

nic nestálo v cestě. Ve skutečnosti je zde jedna okolnost, která je velmi nepříznivá a trápí 

tento koncern uţ od konce 70. let minulého století. Odpůrci konzumerismu přiřkli Nestlé 

ústřední roli při vnucování náhraţek mateřského mléka v rozvojových zemích, a to v roce 

1977 vedlo k mezinárodnímu bojkotu výrobků Nestlé. Zlí jazykové tvrdí, ţe byť koncern 

Nestlé potlačil některé ze svých „křiklavých“ obchodních praktik, tak i nadále porušuje 

marketingový kodex, upřednostňuje zisk před zdravím a lobbuje za oslabení standardů 

a obchodní legislativy. Ještě v roce 2001 bojkot Nestlé probíhal v nejméně 18 zemích 

světa, nejaktivněji pak ve Velké Británii.
 
Tato sporná otázka doposud nenalezla řešení.
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Obr. 2. 3 Proměna rodinného podniku Henriho Nestlé v mezinárodní koncern
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Kdyţ pominu pokles trţeb z prodeje Nescafé v letech 1993–1994 zapříčiněný 

zmiňovaným bojkotem, mohu první polovinu 90. let povaţovat za vcelku příznivé období 

ve vývoji Nestlé. Po pádu totalitních reţimů navázal koncern na svoji předválečnou 

přítomnost na trzích střední a východní Evropy. Taktéţ uvolnění obrovského čínského trhu 

s sebou přineslo nové příleţitosti. Světové hospodářství se po odstranění obchodních bariér 

rozvinulo do řady více či méně integrovaných trţních oblastí. Hlavním trendem se stala 

liberalizace přímých zahraničních investic, coţ bylo pro společnost s tak rozmanitým 

rozsahem pozitivní zprávou.
92

 

Tohoto trendu Nestlé vyuţila například při svém návratu na český a slovenský trh. 

Dva roky po tzv. sametové revoluci zaloţila v Praze distribuční společnost Nestlé Food, 

s. r. o., která tuzemskému trhu opět nabídla tradiční značky jako rozpustnou kávu Nescafé, 

kojeneckou výţivu Nestlé, či kulinářské výrobky Maggi. V roce 1992 se firma Nestlé stala 

jedním z prvních zahraničních investorů u nás, kdyţ se jako strategický partner účastnila 

na privatizaci státního podniku Čokoládovny Praha. Poté provedla rozsáhlou modernizaci 

výroby i distribuce a vybudovala silné značky jako Orion, Studentská pečeť, Bon Pari, 

Jojo, Deli, Lentilky apod. Tyto kroky jí umoţnily navázat na dlouhou českou tradici výroby 

čokolády a cukrovinek.
93

 

Na slovenský trh vstoupila firma Nestlé taktéţ v roce 1992, kdyţ privatizovala 

závod Carpathia v Prievidzi, z kterého vytvořila významného výrobce dehydratovaných 

polévek a bujónů pod značkami Maggi a Carpathia. Rozdělením Čokoládoven, a. s. 

vznikla v roce 1999 nástupnická společnost Nestlé Čokoládovny, a. s. a veškeré aktivity 

Nestlé v České a Slovenské republice začaly být koordinovány jedním vedením, které 

dodnes sídlí v Praze 4 – Modřanech.
94

 

Akciová společnost Čokoládovny vznikla jako joint venture firem Nestlé 

a Danone. Společných podniků zaloţila firma Nestlé v průběhu 90. let hned několik. Jako 

nejvýznamnější uvádím vznik partnerství s firmou General Mills (1990) v oblasti cereálií 

(Nesquik, Chocapic, CiniMinis aj.) a dále joint venture Beverage Parnters Worldwide 

(BPW) s firmou Coca-Cola (1991) v oblasti nápojů (Nestea, Yuan Ye). V roce 1992 
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proběhla akvizice firmy Perrier (minerální voda) a Nestlé soustředila všechny výrobce 

minerálních vod, které skoupila, do jedné společnosti – Nestlé Waters. Kdyţ se tato 

společnost v roce 1998 rozrostla ještě o firmu San Pellegrino, stal se z ní minerální kolos, 

který vytvořil i vlastní značku vody – Nestlé Pure Life.
95

 Nestlé Waters v současnosti 

zastřešuje 72 značek, které prodává ve více neţ stovce zemí a zajišťuje 19 % 

celosvětového trhu.
96

 Rok 1998 ale nezůstal jen minerální vody, Nestlé si sloučením se 

společností Spillers Petfoods upevnila i pozici na trzích s krmivem pro psy a kočky, a to 

především v Evropě. 

2.4 Nestlé na prahu nového milénia 

Do druhého tisíciletí vstoupil koncern Nestlé akvizicí firmy PowerBar, 

amerického výrobce energetických tyčinek, nápojů pro sportovce, sportovní výţivy na bázi 

gelu a Pria tyčinek určených především ţenám.  Roku 2001 následovala akvizice kanadské 

firmy Ralston Purina (dnes Purina Mills), výrobce krmiv pro domácí mazlíčky.
97

 K 1. říjnu 

toho roku se spojily Nestlé Food, s. r. o. a Nestlé Čokoládovny, a. s. do společnosti Nestlé 

Česko, s. r. o. Ke stejnému datu byla slovenská společnost Nestlé Food, s. r. o. se sídlem 

v Prievidze přejmenována na Nestlé Slovensko, s. r. o., čímţ byla dokončena integrace 

aktivit Nestlé na českém a slovenském trhu.
98

 V roce 2002 se rozšířilo portfolio zmrzliny 

Nestlé v důsledku akvizice společnosti Schöller a koncern „ukořistil“ další významnou 

firmu na severoamerickém kontinentu – Chef America, leadera na trhu zmrazených 

potravin. Konec roku 2002 se nesl v duchu zakládání společných podniků. Dairy Partners 

America vznikl jako joint venture Nestlé a novozélandské firmy Fonterra, největšího 

světového exportéra mléčných výrobků. Druhý joint venture byl nazván Laboratoires 

innéov a šlo o partnerství Nestlé a L'Oréal.
99
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Rok 2003 začal velmi dobře. Podíl Nestlé na firmě Mövenpick se stal většinovým 

a v červenci toho roku byla zaloţena dceřiná společnost Dreyer's, která převzala správu 

nad všemi značkami zmrzliny a mraţených jogurtů, které její mateřská společnost 

vlastnila. Rok 2005 přinesl akvizice ve firmách Wagner (pizza), Protéika (farmaceutické 

zboţí) a Musashi (doplňky stravy). O rok později přibyly podíly ve firmách Jenny Craig 

(produkty a odborné vedení zaměřené na sniţování hmotnosti), Uncle Tobys (müsli 

tyčinky, cereálie, popcorn aj.) a Delta Ice Cream (zmrzlina). V roce 2007 byly připojeny 

firmy Novartis Medical Nutrition (léčivé přípravky, péče o zdraví), Gerber (specialista na 

dětskou výţivu) a Henniez (minerální vody).
100

 V loňském roce koupil koncern Nestlé 

divizi mraţené pizzy firmy Kraft Foods a ovládl tak největší a nejvýnosnější trhy mraţené 

pizzy na světě – kanadský a americký.
101

  

Nelze vyjmenovat všechny aktivity Nestlé. Z předchozích kapitol je jasné, ţe jich 

bylo (a je) velmi mnoho. Vizí současného vedení Nestlé je být nejlepší společností na světě 

v oboru potravin a nápojů s předním postavením v oblasti výţivy, zdraví a zdravého 

ţivotního stylu. Nestlé uplatňuje koncept Good Food, Good Life (dobré potraviny pro 

dobrý ţivot), čímţ spotřebitelům garantuje poskytování potravin a nápojů nejvyšší kvality. 

Po roce 2000 bylo vytvořeno několik strategických dokumentů, kterými se Nestlé řídí při 

své podnikatelské činnosti, např. dokumenty týkající se vyuţívání vodních zdrojů, 

získávání základních surovin, ochrany zdraví při práci, péče o zákazníka aj. Dodrţováním 

těchto „kodexů“ se Nestlé snaţí podnikat společensky odpovědným a udrţitelným 

způsobem a dodrţovat právní a průmyslové standardy. Mezi další strategické cíle Nestlé 

patří inovace a renovace výrobků, snaha o dokonalost v podnikání pouţíváním nejlepších 

postupů a procesů, vyuţívání potenciálu vlastněných značek, dostupnost výrobků, 

poskytování sluţeb zákazníkům a péče o zaměstnance.
102

 

Zásady podnikatelské činnosti Nestlé se budou i nadále vyvíjet a přizpůsobovat 

měnícímu se světu, ale vţdy v nich budou obsaţeny základní myšlenky slušnosti, čestnosti 

a všeobecné péče o lidi, jak by si to Henri Nestlé jistě přál. Tyto zásady Nestlé zpřístupnila 
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jak veřejnosti, jejíţ zájem o společenskou odpovědnost firem roste, tak i všem 

zaměstnancům. Stejně tak jsou veřejně dostupné i Zásady řízení společnosti Nestlé, které 

odráţí a vyzdvihují trvající závazek zajistit nejvyšší úroveň zodpovědného chování ve 

všech oblastech činnosti společnosti.
103

 

Závěrem uvádím údaj o dosaţeném zisku v roce 2010. Koncern Nestlé S.A. 

za loňský rok vydělal 34,2 miliardy švýcarských franků, tj. 640,5 miliardy českých korun. 

V roce 2009 měl zisk zhruba třikrát menší. K lepším výsledkům mu dopomohlo zejména 

odstoupení zbývajícího podílu ve firmě Alcon, který činil 52 % akcií. Tyto akcie koupila 

od Nestlé farmaceutická firma Novatris za přibliţně 502,6 miliard Kč. Společnosti Nestlé 

Česko, s. r. o. vzrostl čistý zisk o 34 milionů Kč na 501,8 milionu Kč. Paul Bulcke, 

generální ředitel Nestlé S.A., se vyjádřil, ţe firma Nestlé  vstoupila do roku 2011 

s dobrými základy a připravena čelit nejistému prostředí, které ji čeká, včetně nestálých 

cen surovin.
104
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3 Český a československý čokoládovnický 

průmysl 

Výroba čokolády a cukrovinek má na českém území dlouholetou tradici. 

V současné době ovládá tuto výrobu firma Nestlé, která zajišťuje více neţ 70 % trhu. 

Z předchozího výkladu je známo, ţe u nás začala působit aţ koncem 19. st., kdy ještě ani 

nevyráběla čokoládu. Prameny neuvádějí, ţe by s její výrobou na českém území začala 

ještě před znárodněním průmyslu, a tak lze říct, ţe s významnější rolí firmy Nestlé se na 

československém, resp. českém a slovenském čokoládovém trhu setkáváme aţ po roce 

1989.
105

 Do té doby ovšem prošel český průmysl čokolády a cukrovinek více neţ 170letým 

vývojem. Název třetí kapitoly napovídá, ţe jejím jádrem bude právě tento vývoj. 

První písemná zpráva o sladkostech v našich zemích se dochovala uţ z počátku 

12. st., kdy se u nás o existenci cukru ještě nic nevědělo. Tato zpráva svědčí o snahách 

vyrábět sladké pečivo z medu. Pekařské řemeslo je povaţováno za předchůdce řemesla 

cukrářského, které se na českém území začalo rozvíjet sice uţ na počátku 16. st., avšak 

velmi pozvolně. Produkci prvních cukrovinek totiţ značně brzdil drahý cukr. Teprve 

přenesení pěstování cukrové třtiny do zámořských kolonií poskytlo Evropě tuto surovinu 

levněji. Třtinového cukru byl však nedostatek, a tak jeho cena zůstávala stále relativně 

vysoká. Hledaly se proto i jiné zdroje. Během první poloviny 19. st. byly v českých zemích 

zakládány řepné cukrovary. V roce 1840 jich bylo uţ 53 a produkce domácího řepného 

cukru převládala nad dovezenou třtinovou moučkou. Levnější řepný cukru umoţnil 

rozmach ve výrobě cukrářských výrobků a jejich rozšíření mezi lidové vrstvy obyvatelstva. 

Aţ do roku 1883 si Rakousko-Uhersko udrţovalo pozici předního evropského producenta 

„bílého zlata“, coţ předznamenalo pozdější úspěšnou průmyslovou výrobu čokolády.
106

 

                                                             
105

 Do této své úvahy nezahrnuji Tuzex, ve kterém byly čokolády a jiné sladkosti od Nestlé dostupné jiţ 

dříve. Tuzex byl fenoménem československého zahraničního obchodu. Předmětem podnikání tohoto 

podniku, zaloţeného v roce 1957 se sídlem v Praze, byl domácí a zahraniční prodej zboţí všeho druhu 

(v drobném) za cizí měny devizovým cizincům i devizovým tuzemcům. Podrobněji GERŠLOVÁ, J.; 

SEKANINA, M. Lexikon našich hospodářských dějin – 19. a 20. století v politických a společenských 

souvislostech. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 488 s.; s. 395. 
106

 KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 18-19. 



35 

 

3.1 Vznik průmyslu čokolády v českých zemích 

a vývoj do roku 1918 

Počátky českého čokoládovnictví lze nalézt jiţ v první polovině 19. st., ale k jeho 

skutečnému rozvoji došlo aţ během druhé poloviny. Výroba čokolády byla původně 

zařazena mezi necechovní řemesla. Od roku 1819 uţ spadali čokoládníci do společného 

cechu s cukráři. Koncentrace výroby čokolády v Praze a tradiční česká zručnost byly 

dobrým základem pro přechod k manufakturní a později k tovární výrobě. Vznikající 

průmysl se drţel na úrovni menších či větších dílen, ve kterých převládala ruční práce. 

S nástupem kapitalismu byla výroba mechanizována zaváděním strojů. Ve 40. letech 19. st. 

působilo v Praze jiţ šest výrobců čokolády a jejich počet i v dalších letech narůstal. 

„Důležitým mezníkem v podnikání byl rok 1859, kdy byly cechy zrušeny a vyšel nový 

živnostenský řád o svobodném podnikání.“
107

 Po celých českých zemích se pak čile 

organizovala odborná Společenstva, která sdruţovala příbuzné ţivnosti, např. čokoládníky, 

cukráře, oplatkáře aj. 

Lunu, nejstarší českou čokoládovnu zaloţenou v roce 1839, jsem uţ zmiňovala. 

Pro zajímavost dodávám, ţe snad hnědá barva čokolády, či moţná kníţky o indiánech, 

které si J. F. Černoch pročítal, ho inspirovaly k tomu, aby svůj první výrobek nazval 

Čokoláda s Indiánem. Po roce 1840 se pak spustila zakladatelská vlna průmyslových 

továren a postupně vznikaly největší české čokoládové podniky jako Th. Fiedor v Opavě 

(1840), J. Kluge v Praze (1861), Ph. Kneisl (později Sfinx) v Holešově (1863), Velim ve 

Velimi (1869), A. Maršner (později Orion) v Praze (1896) a Zora v Olomouci (1898). Tím 

se vytvořil určitý národní trh čokolády a cukrovinek, pro který bylo příznačné heslo „svůj 

ke svému“. Významné byly i pobočky zahraničních firem, např. Stollwreck v Bratislavě 

(1896) a tři firmy v Podmoklích u Děčína – Jordan a Timaeus (1854), Hartwig a Vogel 

(1893) a Otto Rüger (1896).
108

 Nutno podotknout, ţe rakousko-uherský trh ovládaly 

především rakouské podniky (prostřednictvím svých filiálek) a továrny působící na našem 

území byly ve srovnání s nimi spíše podniky středního rozsahu.
109
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Přestoţe měl průmysl čokolády v Rakousko-Uhersku poměrně širokou výrobní 

základnu, rakouskému vývozu se příliš nedařilo. Čokoláda byla oproti cukrovinkám drahá, 

coţ pramenilo z vysoké ceny základních surovin – cukru a kakaových bobů. Nabízený 

čokoládový sortiment nebyl příliš bohatý a obaly zely jednoduchostí. Monarchie byla navíc 

zaplavena zboţím dováţeným ze Švýcarska, Francie a Německa. V 90. letech 19. století se 

postavení čokolády změnilo. Počet nabízených druhů se rozšířil, zvýšila se kvalita a obaly 

se začaly vyznačovat větší propracovaností. Od roku 1891 se u nás ve velké míře rozšířilo 

také pití kakaa.
110

 

Budu-li sumarizovat dosavadní poznatky, tak docházím k závěru, ţe ve druhé 

polovině 19. století byl rakousko-uherský trh s čokoládou, kakaem a cukrovinkami ovládán 

německými, rakouskými a švýcarskými firmami, které mezi sebou válčily o zákazníky. 

„České továrny se v této době teprve rozvíjely a ve srovnání s výše uvedenou konkurencí 

byly podniky druhořadými. Ve své produkci se soustřeďovaly především na regionální trhy, 

kde hlavní jádro odběratelů tvořily lidové vrstvy, a až ke konci 19. st. začaly intenzivněji 

vyvážet, zejména na Balkán.“
111

 

Teprve na začátku 20. století lze o některých našich větších továrnách hovořit 

jako o srovnatelných s výše uvedenou konkurencí. Během prvního desetiletí uţ pronikaly 

české a slovenské výrobky na trhy ostatních zemí monarchie bez problémů a jejich 

konkurenceschopnost postupně rostla. Podniky vzniklé v době první zakladatelské horečky 

tvořily před válkou nosné pilíře československého průmyslu čokolády a cukrovinek 

a přibyla k nim ještě mladší generace. Nejvýznamnějšími novými podniky byly Standard 

bratři Kroupové Praha (1903), Oriental v Brně (1905), Kolinea v Kolíně a Figaro v Trnavě 

(1906), Merkur v Českých Budějovicích (1911), Koukol a Michera v Kutné Hoře (značka 

Lidka, 1912), Rupa v Praze (1916),
112

 Union v Olomouci (1919), Küfferle v Hodoníně 

(1920) a Ego v Přelouči (1922).
113
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První světová válka vývoj českého čokoládovnictví zabrzdila. Na dovoz 

kakaových bobů byla uvalena blokáda a systém zásobování značně selhával.
114

 Uţ v roce 

1915 byly staré zásoby vyčerpány a celý průmysl musel přejít na válečnou náhraţkovou 

výrobu, která spočívala zejména ve zpracovávání ovoce. Dále se vyráběly ovocné, 

fondánové a agarové cukrovinky, avšak ve značně omezeném mnoţství, neboť příděly 

cukru se kaţdým rokem sniţovaly o 50 %.
115

 V průběhu války trpěly nedostatkem surovin 

a pracovních sil také ostatní továrny na habsburském území, a ačkoliv byla poptávka po 

cukrovinkách bouřlivá, ani rakouské podniky ji nebyly schopné uspokojit. Rozdíl 

v konkurenceschopnosti mezi výrobky, které produkovala monarchie, a zboţím z okolních 

států se tak ještě více prohloubil v neprospěch rakousko-uherského exportu.
116

 

3.2 Čokoládovnictví za první republiky117 

Po skončení války Habsburská monarchie zanikla a s ní i řada odbytišť. Na straně 

druhé však způsobil vznik samostatného československého státu změnu v dosavadních 

poměrech mezi domácími a rakouskými podniky. Nově vzniklé hranice totiţ radikálně 

omezily dovoz rakouského zboţí do Československa. Problém ztracených odbytišť pak 

záhy po válce odboural všeobecný hospodářský vývoj, který poháněla zejména zvýšená 

vnitřní spotřeba. Naše továrny dokázaly chybějící zahraniční trhy z velké části 

kompenzovat zásobováním tuzemské obchodní sítě, neboť domácí poptávka po běţných 

cukrovinkách a čokoládě byla v prvních poválečných letech vysoká. V období 1918–1919 

byl uvalen zákaz na dovoz kakaových bobů, a tak mohl být čokoládový průmysl naplno 

nastartován aţ v roce 1920.
118

 

Rozpad monarchie znamenal pro československé továrny určitý stimul, neboť 

dostaly příleţitost vybudovat od základu vlastní konkurenceschopný průmysl čokolády 
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a cukrovinek. Díky husté síti domácích podniků bylo na čem stavět, ale před výrobci stály 

dva nelehké úkoly. V první řadě museli modernizovat zaostalé strojní vybavení, v řadě 

druhé bylo nutné uzpůsobit československé výrobky pro vývoz a prosadit je pod novou 

značkou Made in Czechoslovakia na zahraničních trzích. Aby mohly naše továrny 

profitovat, potřebovaly získat nejenom bývalou klientelu vídeňských podniků, která byla 

schopná platit za luxusnější zboţí, ale především české konzumenty. To byl zpočátku tvrdý 

oříšek, ale v následujících letech se zákazníky podařilo přesvědčit o tom, ţe čokoládové 

zboţí vyráběné československými producenty je stejně dobré a kvalitní jako to rakouské.
119

 

„Obliba sladkostí a k tomu poválečná konjunktura vyvolaly další zakladatelskou 

horečku.“
120

 Vzniklo přes 60 nových továren na cukrovinky, čokoládu a trvanlivé pečivo. 

Největší koncentrace čokoládového průmyslu se nacházela u severních hranic Čech a ve 

významných průmyslových centrech (Praha, Brno, Bratislava, Kolín, Olomouc aj.). 

Podniky zaloţené před válkou se rozšiřovaly a modernizovaly. S rozvojem průmyslu 

čokolády se vyvíjely také speciální strojírenské obory. „Československé strojní podniky 

dokázaly vyrábět kvalitní výrobní stroje, nástroje a formy a díky tomu se tuzemským 

továrnám podařilo téměř osvobodit od dřívější závislosti na německých výrobcích.“
121

 

ČSR rychle dostihla zahraniční konkurenci v oblasti technologií i know how a zařadila se 

mezi nejprůmyslovější státy světa. Ani v dovozu kakaových bobů nezůstávala pozadu, 

např. v  roce 1924 se jich na naše území dopravilo 865 vagonů, a tak Československo 

poprvé v historii předstihlo švýcarský čokoládový průmysl.
122

 

Počátkem 20. let 20. st. byla v ČSR výroba čokolády a cukrovinek pokládána za 

perspektivní. Do nově vzniklých podniků se proto vkládal nemalý kapitál. Přírůstek 

soutěţitelů vyvolal na československém trhu výrazné zostření konkurence. Velké továrny 

byly natolik zaměstnány konkurenčním bojem, ţe se nemohly plně soustředit na expanzi za 

hranice státu. Vývoz zaostával, coţ je ostatně jeden z důvodů, proč nebyl československý 

čokoládovnický průmysl ve 20. a 30. letech 20. st. stále ještě srovnatelný např. právě se 

švýcarským. Dalším důvodem byla skutečnost, ţe naše tovární podniky se od samého 

počátku netěšily státní podpoře (zatímco ve Švýcarsku bylo čokoládovnictví váţeným 
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průmyslem). Naše tehdejší vlády nakládaly s cukrem a s dalšími surovinami potřebnými 

pro výrobu čokolády a cukrovinek jako s hlavními vývozními artikly (vyváţely se aţ dvě 

třetiny domácí produkce cukru) a na tuzemské výrobce vůbec nebraly ohled. Ačkoliv stát 

samozřejmě nechtěl průmysl čokolády a cukrovinek zlikvidovat, pomocnou ruku mu 

v době, kdy to nejvíc potřeboval, také nepodal.
123

 

Po zrušení vázaného hospodářství došlo sice v roce 1921 k uvolnění cukerní 

politiky a cukru byl dostatek, ale v podstatě od vzniku první republiky kupovali cizinci 

československý cukr bez omezení a mnohem levněji neţ domácí producenti. Tento trend 

setrvával po celá 20. léta a uvalil československé podniky do začarovaného ekonomického 

kruhu. Vysoké ceny základních surovin se totiţ zákonitě musely projevit v cenách 

finálních výrobků. Za neúspěchem československého vývozu stály ale i další faktory. Na 

mysli mám především značné daňové zatíţení výroby čokolády a cukrovinek (vysoké daně 

přímé i nepřímé, a zejména pak daň přepychová), vysoká cla uvalená na dovoz kakaových 

bobů, disparity ve výrobních podmínkách a uvolnění dovozu zahraničních čokolád 

(především švýcarských) a kakaa po roce 1925.
124

 „Na rozdíl od zahraniční konkurence 

byl základním odbytištěm domácích továren tuzemský trh. Export byl až do druhé poloviny 

30. let minimální.“
125

 

Všechny výše uvedené okolnosti vytvářely silné tlaky na domácí firmy, které 

nezřídka bojovaly o přeţití. S problémy typu insolvence, jednání nekalé soutěţe, dluhy aj., 

se setkávaly daleko častěji neţ jejich zahraniční konkurenti. Situace na tuzemském trhu 

byla v rámci konkurenčního boje velmi často vyhraněná. Kdyţ po roce 1921 mohly velké 

továrny získat tolik cukru, kolik jen chtěly, začaly likvidovat malé podniky 

prostřednictvím nízkých cen, které mnohdy klesaly i pod hranici samotných výrobních 

nákladů. Těmto cenám nemohli drobní podnikatelé konkurovat a ve velkém počtu zanikali. 

Vyhrocený stav si ţádal nalezení společného postupu, který by zabraňoval vzájemné 

likvidaci podniků. Aby bylo moţné prosazovat kolektivní zájmy daného oboru, bylo nutné 

vytvořit náleţitý zastupitelský orgán. Za tímto účelem se v roce 1918 ustavil Ústřední svaz 

československých průmyslníků v Praze (ÚSČSP).
126
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Druhou organizací s celorepublikovou působností byl Spolek průmyslu čokolády 

a cukrovinek (SPČC), který byl zaloţen v roce 1925 se sídlem rovněţ v Praze. U zrodu této 

organizace stálo 54 továren na čokoládu a cukrovinky a v roce 1933 měla jiţ 80 členů.
127

 

Ne všechny firmy spadající do čokoládového odvětví byly členy Spolku – mezi 80 členy 

v roce 1933 byl jen ty největší továrny, přičemţ zhruba ve stejnou dobu se na území 

Československa odhadoval počet větších i menších cukrovinkářských podniků na 180. 

Výroba čokolády a cukrovinek zaměstnávala na 20 000 osob. „Z dvanácti našich 

největších čokoládoven bylo 6 českých a 6 německých. Kapitálové zastoupení vypadalo 

následovně: 50 % český, 40 % německý a 10 % ostatní zahraniční kapitál.“
128

 

Světová hospodářská krize (1929–1933) zasáhla ČSR později neţ většinu 

průmyslových států, za to však udeřila silněji a trvala delší dobu. Kulminačního bodu u nás 

dosáhla na podzim 1932, kdy se průmyslová výroba sníţila o 56 %. Všeobecně poklesl 

export v ČSR z 20 mld. Kč v roce 1929 na 2,77 mld. Kč v roce 1933, kdy se u nás navíc 

počet nezaměstnaných vyšplhal na 692 100.
129

 Konkrétně na průmysl čokolády 

a cukrovinek měla krize následující dopad: Výrobci čokolády zaváděli řadu úsporných 

opatření (např. otvírali tovární prodejny), avšak na zvyšující se ceny surovin ani to 

nestačilo. Výroba se tedy orientovala na levnější zboţí niţší jakosti. Konkurenční boje 

vedly k poklesu našich cenových indexů aţ do takové míry, ţe cenový vývoj se ocitl na 

úrovni úplné cenové deruty.
130

 Nehledě na to, ţe odvětví čokolády a cukrovinek 

procházelo vleklou krizí způsobenou vysokou nadprodukcí z dob konjunktury (hlavně 

v roce 1930). Třebaţe byly československé výrobky po kvalitativní stránce srovnatelné se 

zahraničními, cenou jim konkurovat nedokázaly.
131

 

Jak vyřešit celkovou situaci našeho čokoládového průmyslu odkázaného pouze na 

malé území a minimální export bylo často kladenou otázkou. Aby mohl průmysl fungovat, 

bylo třeba podporovat stabilní pozici všech podniků, které se na něm podílely. Praxe však 

byla taková, ţe velké továrny v době krizí účelově likvidovaly veškerou konkurenci. 

„V roce 1935 se intenzivně uvažovalo o tzv. kontingentaci (tj. stanovení pevné hodnoty či 
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množství), jakožto o spravedlivé brzdě proti neřízené konkurenci.“
132

 Počáteční návrhy, 

pomocí kterých mělo dojít k regulaci trhu, přišly vniveč. Další úvahy pak směřovaly ke 

kontingentaci surovin, ale vzhledem k tomu, ţe některé cukrovinky (např. cukr a sirup) 

byly surovinami „volnými“ (nepodléhaly státní kontrole), nešlo na ně tento mechanismus 

aplikovat jako na celek. Ke kontingentaci tak nakonec došlo jen u kakaových bobů. Systém 

se zakládal na tom, ţe výrobci v daném odvětví obdrţeli pevný kontingent a nemohli např. 

zvyšovat odbyt na úkor odbytu jiných výrobců. Při poklesu odbytu se sníţil příděl surovin 

a naopak, takţe systém zůstával flexibilní.
133

 

Spekulativní nákupy kakaových bobů byly dalším činitelem, který narušoval 

plynulý chod československého čokoládového oboru. V roce 1935 byl ustaven provizorní 

čokoládový kartel, který měl negativní vlivy těchto nákupů regulovat. Účelem kartelové 

dohody byla úprava rozsahu výroby na podkladě kontingentace nákupu bobů, kontroly cen, 

jakosti a standardizace zboţí. V roce 1937 byla kontingentace zavedena úředně 

a rozdělováním zahraničních surovin byl pověřen SPČC.
134

 V letech 1936–1937 se v ČSR 

spotřebovalo 1100 vagonů kakaových bobů ročně (tím pádem došlo k výraznému zvýšení 

exportu), coţ představovalo 2,5 % světové produkce. ČSR si tak udrţela páté místo 

v Evropě a sedmé místo na světě.
135

 

Kontingentace ve svém důsledku znamenala redukci dovozu kakaových bobů 

o 15 %. Na druhou stranu částečně vyřešila vyhrocené konkurenční boje tak, ţe Kakaová 

ústředna v podstatě stanovila konečný počet továren v republice a zamezila vzniku jakéhokoliv 

nového podniku tím, ţe mu jednoduše nepřidělila ţádné boby. Továrny pak kolektivně 

zvyšovaly ceny svých výrobků, přičemţ očekávaly celkové zvýšení svých trţeb. A tak 

směřoval československý průmysl čokolády a cukrovinek na konci 30. let 20. století 

k celkové centralizaci své výroby prostřednictvím kartelů a dohod o cenách.
136
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V roce 1937 byl největším podnikem co do počtu zaměstnanců Orion, který 

zaměstnával průměrně 1424 lidí (v sezóně dokonce aţ 2173). Kolem jednoho tisíce 

zaměstnanců pracovalo v továrnách Zora a Rupa. Do skupiny s průměrným počtem 400 aţ 

500 zaměstnanců patřily podniky Hartwig a Vogel (se značkou Diana), Velim nebo 

Küfferle. 100 aţ 200 pracovníků měly např. firmy Olfedo,
137

 Union, Kolinea, Oriental, 

Jitřenka,
138

 Kluge nebo Hela.
139

 Téměř 40 evidovaných čokoládoven zaměstnávalo na 

11 300 osob.
140

  

Sociální postavení dělníků v průmyslu čokolády a cukrovinek však bylo obecně 

povaţováno za jedno z nejhorších. Bídné výdělky, které se v tomto odvětví nabízely, 

mnohdy nedosahovaly ani tehdejšího ţivotního minima. V ţádném jiném průmyslovém 

oboru se nevyuţívaly pracovní síly tak hrubým způsobem. Odborové organizace usilovaly 

řadu let o nápravu špatných mzdových a pracovních podmínek, ale jejich snahy přicházely 

vniveč, neboť továrníci návrhy ke kolektivnímu vyjednávání zcela bojkotovali. Nepomohla 

ani podpora SPČC, jenţ schválil v roce 1938 uzavření celkem devíti tzv. oblastních smluv, 

které upravovaly mzdové a pracovní poměry v daných regionech. Odboráři byli nuceni 

obrátit se na centrální státní úřady s poţadavkem bezodkladného zásahu. Snahy o další 

jednání však zmařil rychlý sled politických událostí v letech 1938–1939.
141

 

3.3 Válečné hospodářství a poválečná léta 

Po odstoupení části českého území Německu lze ČSR nazývat druhou republikou 

(téţ pomnichovskou republikou).
142

 Na pohraničním území zabraném Němci zůstalo 
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41 továren (zajišťujících cca 18 % výrobní výkonnosti) z celkového počtu 138. Tuzemský 

trh byl v té době nasycen zvýšeným zásobováním čokoládou i kakaem. Ceny čokolád se 

zvýšily a výrazně kolísaly. K jejich ustálení došlo aţ po vydání zákona o povinné 

organizaci průmyslu.
143

 

Po odtrţení Slovenska a okupaci zbytku českých zemí, z kterých byl 15. 3. 1939 

vytvořen Protektorát Čechy a Morava, se zavedlo válečné hospodářství. Volný prodej 

zboţí nahradil lístkový systém. Na konci roku 1939 bylo hospodaření s kakaovými boby, 

cukrovinkami a jemným pečivem upraveno vyhláškou, která svěřovala vedoucí pravomoci 

Společnému výboru hospodaření (SVH). Tento orgán produkci celočokoládových výrobků 

a čistého kakaa zakázal. Vyrábět se směly pouze plněné čokolády do 40 % kakaových 

sloţek, a to v balení, které nepřesáhlo 100g.
144

 

V období okupace se ještě dovezlo a zpracovalo 857 vagonů kakaových bobů, 

protoţe obchodní styk se Slovenskem a Sudetami zatím nebyl zcela přerušen. Z tohoto 

mnoţství bobů se u nás pak vyrobilo 1740 vagonů čokoládových výrobků, 130 vagonů 

kakaa a 1730 vagonů ostatních cukrovinek (především kanditů). Celkový obrat dosáhl 

částky 460 milionů korun. Přibliţně polovina vyrobeného mnoţství, spotřebované práce 

a dosaţeného obratu představovala produkci 10 největších továren.
145

 

Příděly surovin se během války neustále zmenšovaly, coţ průmysl značně 

omezovalo. V roce 1941 vydal SVH zákaz výroby mikulášského a vánočního zboţí 

a zákaz výroby kakaa s obsahem tuku nad 16 %. Rovněţ byl znemoţněn prodej 

čokoládového zboţí občanům ţidovské národnosti. Strojový park našich továren rychle 

zastarával, protoţe nebylo moţné investovat do jeho obnovy. Přesto se produkce 

čokoládových výrobků, cukrovinek a jemného pečiva drţela na přijatelné výši aţ do roku 

1944. Literatura se shoduje v tvrzení, ţe to byl vcelku obdivuhodný výkon. V kaţdém 

případě fungoval systém zásobování mnohem lépe neţ za první světové války.
146

 

Radikální zhoršení situace nastalo aţ na začátku roku 1945. V převáţné většině 

továren se zastavila výroba, zbytku byla povolena pouze tzv. studená cesta. Kvalita zboţí 

se sníţila a dodávky byly omezeny na děti do 18 let. Aţ osvobození Československa 
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přineslo zvrat ve všech průmyslových oborech. Pro průmysl čokolády a cukrovinek se 

s pomocí ministerstva výţivy podařilo zabezpečit suroviny (prozatím jen domácího 

původu) a jiţ na podzim roku 1945 se vyrobil aţ desetinásobek posledních válečných 

měsíců. Na dosaţení předválečné úrovně to ale kvůli omezeným surovinovým moţnostem 

nestačilo. Cukrovinkami se podařilo zásobit jiţ všechno obyvatelstvo, přičemţ hodnotná 

čokoláda a kakao byly přednostně určeny mladistvým ve věku od 14 do 20 let, protoţe ti 

byli válečným hospodářstvím poškozeni nejvíce.
147

  

Po osvobození republiky stála vláda před úkolem obnovit válkou poškozené 

hospodářství. „Svou činnost soustředila především na realizaci myšlenky znárodnění, na 

zajištění majetkových hodnot nepřátel státu a na řešení účasti pracovníků na správě 

a kontrole hospodářské činnosti podniků.“
148

 Struktura cukrovinkářského průmyslu 

doznala řady změn. Do podniků Němců, Maďarů a kolaborantů, jakoţ i do všech ostatních 

podniků, které si vyţadovaly plynulý chod, byly jmenovány národní správy (jako dočasná 

forma řízení). Na podzim 1945 bylo v rukou národních správců 45 % českých 

průmyslových podniků a postupně byl zveřejňován soubor zákonných norem, které měly 

podobu dekretů prezidenta republiky. Záměr vyloučit potravinářský průmysl z procesu 

znárodňování a organizovat ho prostřednictvím tzv. zdruţstevňování, zůstal nenaplněný.  

Prezident Beneš podepsal dne 24. října 1945 čtyři vládou schválené dekrety. Jedním z nich 

byl dekret č. 101/405 Sb., o znárodnění podniků potravinářského průmyslu s počtem 

zaměstnanců nad 500 osob.
149

 „Znárodnění bylo slavnostně vyhlášeno na manifestaci na 

Václavském náměstí v Praze u příležitosti vzniku Československé republiky 28. 10. 1945 

(den znárodnění).“
150

 

V podnicích, které zajišťovaly výrobu čokolády a cukrovinek, byly k 31. 12. 1946 

prozatímní národní správy zrušeny a k 1. 1. 1947 se uskutečnila I. etapa znárodnění, ve 

které byly vyhlášeny tyto národní podniky: 

 Orion, továrna na čokoládu a. s. Praha; 

 Rupa, továrna na čokoládu, Rudolf Pachl, Praha; 
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 Velimská továrna na čokoládu, cukrovinky a kávové náhraţky, Praha; 

 Hartwig a Vogel, k. s., Podmokly nad Labem; 

 J. Körber, továrna na čokoládu, Chotyně; 

 Zora, akciová továrna na čokoládu a cukrovinky, Olomouc; 

 Česká akciová továrna na čokoládu (předtím J. Küfferle), Rohatec u Hodonína.
151

 

V březnu 1946 byly zřízeny ústřední státní orgány pro jednotlivé průmyslové 

obory. Průmysl čokolády a cukrovinek byl řízen jedním ze šesti hlavních orgánů 

potravinářského průmyslu. Tím orgánem se na počátku roku 1947 staly Československé 

čokoládovny, n. p. – Ústřední ředitelství národních podniků pro průmysl čokolády 

a cukrovinek se sídlem v Praze. Pod tento národní podnik spadalo i 126 továrních 

prodejen, které byly určeny k průzkumu trhu. Výše uvedené podniky byly postupně 

začleňovány do Československých čokoládoven pod těmito novými názvy:  

 Praţské čokoládovny, n. p. Praha (Orion + Rupa); 

 Továrna na cukrovinky a kávoviny Velim; 

 Severočeské čokoládovny, n. p. Děčín; 

 Podještědské čokoládovny, n. p. Chotyně; 

 Zora, n. p. Olomouc; 

 Jihomoravské čokoládovny, n. p. Rohatec.
152

 

Soukromé podnikání středního a malého rozsahu si v potravinářském průmyslu 

prozatím drţelo silné pozice. Řada menších podniků překvapivě začala uţ od roku 1946 

s vývozem, např. do Anglie a zemí Beneluxu. Export se uskutečňoval prostřednictvím 

Centrokomise, která byla výhradním vývozcem všech československých čokoládoven. 

Plán na rok 1947, který zahrnoval produkci průmyslových továren, cukrářských podniků 

a řemeslných výrobců, předpokládal vyrobit celkem 330 500 q cukrovinek a čokolády.
153

 

3.4 Vývoj v letech 1948–1990 

Znárodňovací proces byl vyřešen v únoru 1948. Na celostátním sjezdu závodních 

rad byly vytyčeny zásady pro II. etapu znárodnění, které byly zpracovány do 11 zákonů 
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(např. zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů 

v oboru potravinářském). Na rozdíl od I. etapy, kdy podniky pro znárodnění určovalo 

ministerstvo výţivy, byli ve II. etapě národní správci vyzváni vyhláškou ke spolupráci 

s ministerstvy, pro která v průběhu června vypracovali hlášení o stavu jednotlivých 

podniků.
154

 

3.4.1 Organizační uspořádání průmyslu čokoládu a cukrovinek 

Po zjištění stavu byly k 1. 1. 1948 zestátněny všechny průmyslové a jiné výrobní 

podniky v potravinářském oboru, které zaměstnávaly min. 50 osob, a to kdykoliv od 

1. 1. 1946. Činnost potravinářských podniků a závodů, jejichţ další provozování nebylo ve 

veřejném zájmu, byla radikálně ukončena. V zájmu koncentrace výroby docházelo (často 

i velmi neuváţeně) ke zrušení většího počtu původně znárodněných cukrovinkářských 

podniků, které byly označeny za nerentabilní.
155

 Pro zajištění zásobování obyvatel 

cukrovinkami a čokoládou pak vznikaly spojením firem stejného nebo příbuzného oboru 

další národní podniky. Jednoduše řečeno – k velkým továrnám se připojily menší podniky 

z okolí.
156

 Po všech těchto strukturálních změnách bylo kapitalistické vlastnictví 

v průmyslu čokolády a cukrovinek téměř zlikvidováno. Soukromý sektor tvořil na konci 

roku 1948 jiţ pouze 3,5 % z celkového počtu podniků. Vedení znárodněného 

cukrovinkářského a čokoládové průmyslu přebralo přímo Ministerstvo potravinářského 

průmyslu a výkupu. V roce 1949 bylo v novém organizačním uspořádání ustanoveno 

17 oblastních národních podniků, které se svými programy navzájem doplňovaly.
157

 

V následujícím výčtu uvádím pouze ty, které měly co dočinění s výrobou čokolády: 

 Praţské čokoládovny, n. p. se závody Orion, Rupa, J. Kluge a spol., Luna aj.; 

 Brněnský průmysl speciálních cukrovinek, n. p. s firmami Oriental, Würfel aj.; 

 Severočeské čokoládovny, n. p. se závody Diana, O. Rüger aj.; 

 Standard, n. p. Kutná Hora se závody Koukol a Michera, Jitřenka Hradec Králové, 

Ego Přelouč, Velim ve Velimi aj.; 

 Deli, n. p. Lovosice se závody Luka Slaný a Mars Ústí nad Labem; 

 Zora, n. p. Olomouc se závody Olfedo, Union aj.; 
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 Sfinx, n. p. Přerov se závody T. Hrubá a Hela Přerov, Ph. Kneisl Všetuly aj.; 

 Jihomoravské čokoládovny, n. p. Rohatec u Hodonína se závody J. Küfferle 

Rohatec, Jobis Břeclav aj.; 

 Merkur České Budějovice se závodem V. Čadek Písek; 

 Slovenské závody na čokoládu, cukrovinky a ovocné výroby, n. p. Trnava se 

závody Figaro a Wagner Trnava, Stollwreck Bratislava aj.
158

 

„V cukrovinkářském průmyslu pracovalo ve 180 závodech 14 352 zaměstnanců, 

celková produkce představovala 53 309 tun, z toho 16 600 tun čokoládových 

cukrovinek.“
159

 Organizace tohoto oboru se často měnila vinou neujasněné koncepce. 

Např. spojením sektoru cukru se sektorem cukrovinek se vývoj v odvětví výroby čokolády 

namísto předpokládaného rozkvětu spíše zpomalil. V letech 1951–1963 byly vlivem 

vzrůstající koncentrace a specializace rušeny další zastaralé provozy a ty, které ještě 

zůstaly zachovány, musely zuţovat či převádět výrobní programy. Likvidace zasáhla 

bohuţel i osvědčené exportní výrobce, kterými byly např. Ego Přelouč, Kolinea Kolín, či 

Koukol a Michera Kutná Hora.
160

 I přes tyto problémy se výroba v průmyslu čokolády 

a cukrovinek stávala efektivnější a hospodárnější. Další série reorganizací směřujících 

k úplnému znárodnění čokoládového a cukrovinkářského oboru byla ukončena v dubnu 

1958, kdy byly vytvořeny tyto tři národní podniky:
  

 České čokoládovny, n. p. s ředitelstvím v Praze-Modřanech a se závody Orion 

Praha, Diana Děčín, Lipo Liberec a Velim ve Velimi; 

 Moravské čokoládovny, n. p. s ředitelstvím v Olomouci a se závody Zora Olomouc, 

Maryša Rohatec, Sfinx Holešov a Ika Opava; 

 Figaro, n. p. Bratislava (bývalý Stollwreck) se závody Figaro Trnava a Paserín 

Piešťany.
161

 

K 1. 10. 1963 byly všechny tři stávající podniky spojeny v jeden mohutný 

koncern nazvaný Československé čokoládovny Praha, n. p. Ani ne o dva roky později se 

tento národní podnik stal podnikem oborovým. Taktéţ na Slovensku byl po vydání zákona 
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o federaci z roku 1968 zřízen oborový podnik, a to Cukrovinky a kávoviny Bratislava. Do 

této nové výrobně-hospodářské jednotky byly zařazeny závody Figaro Bratislava a Trnava 

a Pečivárne a kávoviny Sereď. Rok 1971 pak znamenal pro Slovensko další organizační 

změnu. Cukrovarnický obor byl sloučen s cukrovinkářským a vznikl nový oborový podnik 

nazvaný Cukor – Cukrovinky Bratislava, který sdruţoval 9 cukrovarů, závody Figaro 

Bratislava a Trnava, Potravinářský kombinát Trebišov a Pečivárne a kávoviny Sereď.
162

 

Na území ČSR se 1. 1. 1974 do oborového podniku Čokoládovny Praha přidruţili 

i výrobci trvanlivého pečiva. Tento kolos pak řídil celkem 14 výrobních jednotek (Orion, 

Zora, Diana, Velim, Lipo, Soja, Sfinx, Maryša, Meteor, Kolonáda, Deli, Lomnické 

suchary, Jitřenka a Opavia) a zaměstnával bezmála 8300 pracovníků. V roce 1987 se do 

ČSSR dovezlo 16,5 tisíc tun kakaových bobů a celkový objem produkce čokoládového 

zboţí dosáhl 56,5 tisíc tun.
163

 

Poslední organizační změna před sametovou revolucí proběhla 1. 7. 1988. 

K tomuto datu se stal oborový podnik Čokoládovny Praha státním podnikem 

s podřízenými kombinátními podniky. Slovenský oborový podnik Cukor – Cukrovinky 

Bratislava byl zrušen a místo něj byl ustaven státní podnik Cukrovinky (se sídlem 

v Bratislavě). Koncem roku 1989 u nás pak nastaly zásadní politické změny.
164

 

3.4.2 Situace uvnitř odvětví 

Z předchozího výkladu je evidentní, ţe organizační struktura průmyslu čokolády 

a cukrovinek se mnohokrát proměňovala, aţ nakonec dospěla do bodu úplného znárodnění. 

Jak ale centrální řízení ovlivnilo např. vývoj cen a exportu, šířku sortimentu, výrobní 

postupy a receptury, či obalové materiály? To se vynasnaţím zodpovědět v následujících 

odstavcích.
165

 

Po roce 1946 došlo k vymazání všech tradičních firem s výjimkou několika 

vybraných, které přeţily. Strojový park těchto firem byl značně zastaralý, tudíţ šla většina 

strojů do šrotu. Podobný osud postihl i obrovské mnoţství obalů, protoţe předválečné 
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přetisky se zuţitkovaly jen v zanedbatelném mnoţství. Nově vyráběné obaly byly díky 

kvalitnímu tisku v padesátých a šedesátých letech překvapivě na vyšší úrovni neţ v letech 

sedmdesátých a osmdesátých. „Na druhé straně se v pozdějších letech postupně vylepšoval 

vzhled například bonboniér a kolekcí, do kterých se navíc začaly vkládat praktické 

umělohmotné vložky.“
166

 

Zásobování surovinami občas vázlo. Stávalo se tak především kvůli nedostatku 

některých komodit z dovozu, hlavně kakaových bobů a suchých plodů, na které chyběly 

potřebné devizy. Staré receptury se samozřejmě pouţívaly dále, ale vzhledem k nedostatku 

kvalitních surovin bylo nutné vymýšlet náhraţkové produkty. To vedlo k sniţování 

kakaových sloţek v čokoládě a technologové museli vytvářet nové výrobky z náhradních 

surovin. Sójové, nugátové a arašídové pochoutky připomínaly čokoládu sice jen vzdáleně, 

ale díky nízké ceně si je mohl dovolit kaţdý. U některých druhů čokolády se stále dařilo 

udrţet vysokou kvalitu. 

V důsledku stoupající koncentrace výroby došlo k omezení sortimentu. I přes tuto 

okolnost se po celou dobu komunistické nadvlády dařilo udrţovat relativně širokou paletu 

čokoládových výrobků, která čítala počátkem 60. let na 220 poloţek. Přibliţně o 15 let 

později se počet poloţek stále ještě udrţoval na dvou stovkách. Základní sortiment se 

sestával z tabulkové čokolády, plněných tyčinek a pochoutek, čokoládových dezertů 

a kakaa. Nezbytnou součástí nabídky bylo také sezónní velikonoční a vánoční zboţí. 

Tradiční vánoční kolekce se staly fenoménem. K jejich masové produkci přispíval fakt, ţe 

na kaţdém pracovišti obdarovávaly odborové organizace kolekcemi děti svých dělníků. 

V 70. a 80. letech 20. st. se vedení Čokoládoven dařilo získávat potřebné devizy, 

které umoţnily realizaci restitučních a obnovovacích investic. Nákup nových strojů přispěl 

k výrazné modernizaci čokoládového a cukrovinkářského průmyslu. V posledních deseti 

letech komunistického reţimu bylo strojní zařízení na vysoké technické úrovni a z valné 

části byla odbourána ruční práce. Zlepšila se i vybavenost skladů a laboratoří, zatím 

v počátcích bylo vybavení výpočetní technikou, která se k nám dováţela z tehdejší NDR. 

Vývoz čokoládových výrobků sice nepřinášel dostatek deviz, ale za celých 40 let 

přerušen nebyl. Československé čokoládové výrobky byly oblíbené jak v zemích 

východního bloku, tak v zemích západní Evropy, i v zámoří. Např. značka Lidka si udrţela 
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svoji předválečnou tradici i těsně po válce. Vývoz do socialistického tábora, především do 

Sovětského svazu, se uskutečňoval prostřednictvím Koospolu – podniku zahraničního 

obchodu. Produkty putovaly z továren Orion, Maryša, Zora, Diana, Velim, Sfinx, Lipo 

a Figaro do více neţ 50 zemí. Exportní katalog Koospolu obsahoval několik stovek 

poloţek, hlavními vývozními artikly byly bonboniéry, ručně malované velikonoční 

a vánoční figurky, lentilky a čokoládové plakety (čtvercové čokolády). 

Dalším a neopomenutelným podnikem zahraničního obchodu byl Tuzex, jehoţ 

název vznikl zkrácením slov tuzemský export. Tuzex vlastnil síť prodejen, kde bylo 

k dostání převáţně dováţené zboţí, které se v normální obchodní síti běţně neprodávalo. 

Platilo se tuzexovými poukázkami nebo valutami. Do Tuzexu dodávaly kvalitní a cenově 

dostupné zboţí také Čokoládovny, zatímco běţnou maloobchodní síť zásobovaly pouze 

zboţím standardní kvality. V Tuzexu se prodaly tuny oblíbených čtvercových čokolád 

Lidka, tradičních dezertů Lidka Kabinet, čokolád na vaření, kakaa a dalších produktů. 

Občas se na trhu objevily čokolády švýcarské, italské, řecké či rakouské, které byly 

výborné a kvalitní, ale pochopitelně také výrazně draţší. 

Ceny československých čokolád se od padesátých let příliš neměnily. Čtvercová 

čokoláda Lidka stála v tomto období asi 14 Kč. Běţná hořká čokoláda byla k dostání za 12 

Kč. V průběhu šedesátých let došlo ke zlevnění – Lidka se prodávala za 11 Kč, hořká 

čokoláda za 9 Kč. Na této úrovni se ceny čokolád drţely prakticky aţ do roku 1989. 

Mám-li sumarizovat poznatky z této a předchozí podkapitoly a dodat jim patřičný 

závěr, ztotoţním se přitom s míněním autorů Krámského a Feitla: „Ve zpětném pohledu 

nelze období komunismu hodnotit nijak negativně, protože se přes veškeré těžkosti podařilo 

díky zkušeným odborníkům a později jejich nástupcům udržet československý čokoládový 

a cukrovinkářský průmysl na slušné úrovni.“
167

 

3.5 Vývoj po roce 1990 – konce a nové začátky 

Od roku 1990 začala nová éra v průmyslu čokolády a cukrovinek. Po více neţ 

40 letech skončil monopol jednoho výrobce a objevil se zde prostor i pro další firmy a také 

pro dovozce. První dovozy čokoládového zboţí směřovaly do Česka ze sousedních zemí, 
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především z Německa a Rakouska.
168

 Později se přidaly i vzdálenější lokality, např. 

Turecko. Poptávka po zahraničních výrobcích byla bouřlivá, a tak mnohdy nevadila ani 

jejich horší kvalita. Český trh s čokoládou se začal postupně globalizovat, kdyţ jej 

obohatila čokoláda švýcarská, italská, holandská, španělská a dokonce i čokoláda ze 

zámoří, např. argentinská, brazilská, či egyptská. V souvislosti s tímto vývojem začaly 

vznikat speciální velkoobchody a nové české firmy vybudované na zelené louce.
169

 

3.5.1 Privatizace průmyslu čokolády a cukrovinek 

Státní podnik Čokoládovny Praha z roku 1988 se stal v roce 1991 akciovou 

společností stoprocentně vlastněnou státem. Přitom si zachoval svoji původní formu, 

tzn. všech 14 závodů. Dne 8. ledna 1992 vydala vláda České republiky usnesení 

o schválení privatizačního projektu na přímý prodej majetkové účasti státu na podnikání 

akciové společnosti Čokoládovny Praha. Vláda určila jako strategického zahraničního 

partnera konsorcium francouzské firmy BSN (Danone, výrobce trvanlivého pečiva), 

švýcarské firmy Nestlé (výrobce čokolády a cukrovinek) a Evropské banky pro obnovu 

a rozvoj (dále jen BNS-Nestlé-EBRD). Realizací schváleného privatizačního projektu byl 

pověřen Fond národního majetku České republiky, do kterého bylo převedeno 

1 802 042 ks akcií Čokoládovny Praha, a. s. v nominální hodnotě 1 ks akcie – 1000 Kčs 

s tím, ţe Fond prodá konsorciu BSN-Nestlé-EBRD celkem 1 045 185 ks akcií za prodejní 

cenu 1 ks akcie – 3119,66 Kčs, coţ představuje částku 3,260 mld. Kčs.
170

 V rámci původně 

navrhovaného privatizačního projektu se měla dalším nabyvatelem akcií v počtu 63 071 ks 

stát První investiční, a. s. (dále jen PIAS), ale usnesení vlády ČSFR z 8. ledna 1992 č. 4 

PIAS nezmiňuje. Úplné znění tohoto vládního dokumentu je čtenáři k dispozici v příloze 

č. 1. Zprivatizovaný podnik, jehoţ hlavními akcionáři se staly zahraniční společnosti 

globálního významu, byl pojmenován Čokoládovny, a. s. 

Pro těsnější zapojení do celosvětové spolupráce s mateřskými firmami v jejich 

oborech došlo 1. 1. 1999 k rozdělení Čokoládoven a vznikly dvě nástupnické společnosti: 

Nestlé Čokoládovny, a. s. a Danone Čokoládovny, a. s. (od roku 2001 Opavia LU, a. s.; od 
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roku 2007 Kraft Foods). Prvně jmenovaná společnost je dnes největším českým výrobcem 

čokolády, čokoládových a nečokoládových cukrovinek. Druhá je leader na domácím trhu 

trvanlivého pečiva. Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 2.4, privatizace českého a slovenského 

průmyslu čokolády byla završena k 1. říjnu 2001, kdy se společnosti Nestlé Food, s. r. o. 

a Nestlé Čokoládovny, a. s. spojily do společnosti Nestlé Česko, s. r. o. a ke stejnému datu 

byla slovenská společnost Nestlé Food, s. r. o. přejmenována na Nestlé Slovensko, 

s. r. o.
171

 

Po privatizaci byly jednotlivé závody bývalých Čokoládoven Praha postupně 

zavírány. První na řadu přišly Jitřenka Hradec Králové a Meteor Praha. Následovala Velim 

ve Velimi a Diana Děčín. Zrušení posledně jmenovaného závodu se nesetkalo 

s pochopením. Závod byl údajně v poměrně dobrém stavu, ale především se jednalo 

o tradiční značku. Bohuţel zde nebyly předpoklady pro další inovace. Po roce 2000 byla 

nakonec uzavřena i továrna Maryša v Rohatci u Hodonína. Závody Soja Kolín a Lipo 

Liberec byly sice prodány, ale s Nestlé nadále spolupracují a dodávají jí vybraný sortiment. 

Do nového milénia vstoupila společnost Nestlé Česko, s. r. o. se třemi závody – Orion 

Modřany, Zora Olomouc a Sfinx Holešov.
172

 

Hvězda Orion se stala národní značkou pro čokoládu a čokoládové cukrovinky. 

Ještě v roce 1997 se velká část čokoládové produkce vyráběla v jejím domovském závodě 

Orion Modřany. Po reorganizaci výroby v roce 1999 se většina výrobků značky Orion 

začala vyrábět v závodě Zora. Modřanská továrna byla určena pro zpracování kakaových 

bobů a specializovala se na výrobu kakaa. Olomoucká Zora prošla po privatizaci rozsáhlou 

rekonstrukcí výroby. Byla postavena nová hala a ke slovu se dostaly nejmodernější 

technologie na výrobu vysoce jemných čokoládových hmot. V roce 1995 byla uvedena do 

provozu další linka na výrobu čokolád a čokoládových tyčinek. Jak jsem se jiţ zmínila 

o pár řádku výše, koncem 90. let byla do závodu Zora soustředěna výroba tabulkových 

čokolád a plněných čokoládových bonbonů rozličných druhů, které jsou součástí 
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bonboniér a vánočních kolekcí, přičemţ většina této produkce opouštěla továrnu pod 

značkou Orion.
173

 

V letech 2002–2003 došlo k dalším reorganizačním změnám cukrovinkářské 

výroby Nestlé v České republice. Vedení společnosti zaměřilo svůj restrukturalizační 

projekt na vybudování dvou vysoce výkonných center výroby cukrovinek, kterými se staly 

továrny Zora a Sfinx. V závodě Orion bylo v roce 2004 ukončeno zpracovávání kakaových 

bobů. Výrobní linky byly přestěhovány do Zory a Orion byl v říjnu toho roku uzavřen. 

O necelý rok později byla nevyuţitá továrna zbourána a na území modřanského 

průmyslového areálu byl vybudován moderní komplex kancelářských budov (Belárie 

park), přičemţ v jedné z nich sídlí právě společné vedení Nestlé Česko a Nestlé 

Slovensko.
174

  

Zora se po završení organizačních změn stala specializovaným závodem na 

výrobu širokého sortimentu čokoládových cukrovinek a výrazně zvýšila svou výrobní 

kapacitu. Novým domovem značky Orion se stala Olomouc. Mezi nejoblíbenější výrobky 

ze Zory patří Studentská pečeť (tradiční řada čokolád s přísadami), tyčinky Deli a Margot 

a rovněţ pochoutky pod obchodní značkou Zora. Závod Zora, jakoţto součást českého 

potravinářského průmyslu, vyuţívá rozsáhlé dodávky tuzemských zemědělských surovin, 

především cukru a sušeného mléka, a s přibliţně tisícovkou pracovních míst je také 

významným zaměstnavatelem. Značky Zora a Orion oslovují českého spotřebitele řadou 

cenově příznivých pochoutek.
175

 

Moravský závod se značkou Sfinx byl firmou Nestlé vytipován jako jeden 

z nosných závodů v oblasti nečokoládových cukrovinek pro evropský trh a záměr to byl 

úspěšný. Sfinx je v současné době nejrozšířenější značkou v tomto segmentu, z továrny 

Sfinx Holešov pocházejí např. pamlsky pro děti z řady Jojo, Bon Pari a Lentilky, tradiční 

mentolové cukrovinky a bonbony s účinkem proti vlivům chladného počasí pod značkami 

                                                             
173

 WALTER, M. Závod NESTLÉ „ZORA“ v Olomouci působí již 105 let - V roce 2004 se naplno zhostí své 

role specialisty NESTLÉ na výrobu čokolády ve střední Evropě [online]. 24. listopad 2003, [cit. 2011-03-29].  

Dostupný z WWW: <http://www.nestle.cz/tz_attach/zora105let.pdf> 
174

 WALTER, M. Nestlé Česko s.r.o. prodá své pozemky v Modřanech společnosti SEKYRA Group – 

V novém kancelářském areálu na břehu Vltavy se Nestlé stane prvním nájemníkem [online]. 17. únor 2004, 

[cit. 2011-03-29].  Dostupný z WWW: <http://www.nestle.cz/tz_attach/nestle_sekyra_cz.pdf> 
175

 WALTER, M. Závod NESTLÉ „ZORA“ v Olomouci působí již 105 let - V roce 2004 se naplno zhostí své 

role specialisty NESTLÉ na výrobu čokolády ve střední Evropě [online]. 24. listopad 2003, [cit. 2011-03-29].  

Dostupný z WWW: <http://www.nestle.cz/tz_attach/zora105let.pdf> 

http://www.nestle.cz/tz_attach/zora105let.pdf
http://www.nestle.cz/tz_attach/nestle_sekyra_cz.pdf
http://www.nestle.cz/tz_attach/zora105let.pdf


54 

 

Hašlerky a Anticol a oblíbenou řadu karamelových chutí Toffo. Tento holešovský závod je 

momentálně největším středoevropským výrobcem bonbónů v rámci Nestlé – významná 

část produkce nachází své zákazníky v zahraničí, a to jak pod domácími značkami, tak 

i pod značkami určenými pro daný trh.
176

 

Na výklad o privatizaci českého průmyslu čokolády a cukrovinek naváţu 

v kapitole 4.  

3.5.2 Nově vzniklé čokoládové podniky 

Nyní se vrátím k továrnám vybudovaným po roce 1990 na zelené louce. Jednou 

z prvních byla firma „Extr České Budějovice“. Ta začala v roce 1992 vyrábět stejnojmenné 

tyčinky, kterými konkurovala Zoretkám z olomoucké Zory. Malá moderní továrna firmy 

Extr dále vyráběla čokoládové polevy, a to převáţně ze zahraničních surovin. Bohuţel 

neměla dostatečně ošetřené distribuční smlouvy, a tak v divokých zakladatelských dobách 

doplatila na dluţníky. Přestoţe vyráběla kvalitní a konkurenceschopné výrobky, zanikla.
177

 

Naopak firma „Carla“, která byla zaloţena v roce 1992 se sídlem ve Dvoře 

Králové nad Labem, s pomocí zahraničního kapitálu na trhu uspěla a díky obratné prodejní 

politice se stala doslova štikou v konkurenci se společností Čokoládovny (později Nestlé).  

„Carla“ je ryze česká firma, kterou její majitelé vybavili špičkovou technologií 

a moderním strojním zařízením. Co se týče průmyslové výroby čokolád, v současnosti 

„Carla“ nabízí výbornou hořkou čokoládu s obsahem kakaových součástí aţ 70 %, dále 

čokoládu mléčnou a bílou a speciální čokoládu pro zmrzlináře. Sortiment maloobchodů 

rozšiřuje o sezónní výrobky (např. adventní kalendáře) a o více neţ 10 druhů 100g 

čtvercových tabulek čokolády. „Carla“ je úspěšná také v exportu svého zboţí. Vyváţí do 

okolních zemí a do zámoří, včetně košer výrobků do USA a Velké Británie.
178

 

Později, v roce 1998, zaloţil stavební inţenýr Jindřich Fikar firmu „Čokoládovny 

Fikar“ v Kuřimi. Po dokončené privatizaci čokoládového sektoru se na trhu vyskytla 

příleţitost prosadit se s čokoládovými figurkami. To se firmě podařilo během necelých 

deseti let a v současnosti patří „Čokoládovny Fikar“ k předním českým výrobcům tohoto 

                                                             
176

 Nestlé Česko, s. r. o. Historie na našem trhu [online]. 2008, [cit. 2011-03-06].  Dostupný z WWW: 

<http://www.nestle.cz/historie-na-nasem-trhu.asp> 
177

 KRÁMSKÝ, S.; FEITL, J. Kniha o čokoládě, c. d., s. 112. 
178

 Tamtéţ, s. 112, 115 a 116. 

http://www.nestle.cz/historie-na-nasem-trhu.asp


55 

 

zboţí. Kromě čtvercových tabulkových čokolád, dutých figurek, kolekcí a adventních 

kalendářů nabízí tato společnost i celou řadu čokoládových specialit pro reklamní účely. 

Důleţitými zákazníky jsou tedy mj. i reklamní agentury (včetně zahraničních). 

„Čokoládovny Fikar“ zásobují jak velké obchodní řetězce, tak nezávislé obchodníky. 

Prodej doplňuje nedávno spuštěný e-shop. Téměř polovina produkce firmy je exportována, 

a to především do zemí EU, ale také např. do Švýcarska.
179

  

V roce 2000 začíná historie společnosti „Candy Plus“, která vlastnila závod 

v Liberci (bývalá továrna Lipo). Původně byla většina produkce této firmy určena pro 

Nestlé. V roce 2001 se objem produkce „Candy Plus“ zdvojnásobil a jeho významná část 

byla exportována. V roce 2004 firma koupila od Nestlé bývalou továrnu Maryša v Rohatci 

u Hodonína, kam přemístila výrobu ze své továrny v Maďarsku a také i z Liberce. 

V současné době produkuje „Candy Plus“ cukrovinky pod značkou Fundy a pod privátními 

značkami.
180

 

V novém miléniu byly paralelně zaloţeny hned dvě firmy, kterým se podařilo 

dobýt český a slovenský čokoládový trh personálními čokoládami. První z nich dostala 

název „Chocogastro“ a sídlí v Pustiměři. Kromě zmíněných reklamních čokolád vyrábí 

neapolitánky, ručně balené pralinky, mandle v čokoládě, čokoládové puzzle, kalendáře, 

bonboniéry atd. Vedle tradičních zákazníků z oblasti reklamy a gastronomie firma úspěšně 

proniká i do oblasti lázeňství a cestovního ruchu. Tím druhým výrobcem je „Roggi Brno“. 

I tato firma oplývá širokou nabídkou reklamního čokoládového zboţí, a tak vyváţí do 

většiny zemí EU. Čokoládu má vynikající, neboť nakupuje čokoládovou hmotu od 

belgické firmy Barry Callebaut. Třetím hráčem v tomto zvláštním segmentu je společnost 

„Premier Sweet“, která se výrobě reklamního čokoládového zboţí věnuje uţ od roku 

1993.
181

 

Za zmínku jistě stojí také firma „Chocoland Quality Season Product“, která je 

klasifikována jako středně velký podnik a patří k našim nejvýznamnějším dodavatelům 

sezónního zboţí (adventní kalendáře, vánoční kolekce, čokoládové figurky). Kromě toho 

vyrábí oblíbenou čokoládu s burisony či ledovou čokoládu v kornoutu. Český trh 

obohacuje také dovozem čokolády firem „Hauswirth“ (Rakousko), „Sorini“ (Itálie), 
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„Arcor“ (Argentina) a „Sölen“ (Turecko). Své výrobky dodává z 80 % do velkých 

potravinových řetězců. Exportuje jednak pod vlastní značkou Chocoland, jednak pod 

privátními značkami (Ahold, Billa, Coop atd.), a to jak do zemí EU, tak i do zámoří (USA, 

Japonsko, Nový Zéland, Jiţní Afrika, Libanon).
182

 

Další „mladé“ české výrobce čokolády popíši uţ jen stručně. „Čoko klasik 

druţstvo Česká Třebová“ bylo zaloţeno v roce 1997 a je známé především bonboniérami 

plněných dezertů jednoho druhu (mj. také s obrázky Prahy, coţ ocení zejména turisté). 

Od roku 2002 působí na českém trhu Firma „Čoko Bonbon“ se sídlem v Lednici na 

Moravě, která se zabývá ruční výrobou čokoládových cukrovinek, polev a nugátových 

náplní. K nejmladším výrobcům čokolády u nás patří závod „Heinz Food, a. s.“ Zaloţen 

byl v roce 2006 ve Fulneku a specializuje se především na čokoládové figurky, které 

vyrábí z holandských, německých a belgických čokoládových hmot.
183

 

Je velice pozitivní, ţe se u nás objevilo i několik výrobců pralinek belgického 

typu, coţ je luxusní a vţdy velmi kvalitní zboţí. Mezi ty nejvýznamnější patří firmy 

„Koruna Pralinés – Nataša a Lubomír Bachurovi“ (Ostrov u Karlových Varů), „Bon Bon“ 

(Tábor), „T-Severka“ (České Budějovice), „Čokoládovna Carletti“ (Vizovice), „Choco 

Coeur“ (Kutná Hora) a „Kamila“ (Jihlava). Posledně jmenovaná firma vlastní jednu 

exkluzivitu – část sortimentu vyrábí podle receptur první republiky. V současnosti nabízí 

na 50 druhů pralinek a jako jediná u nás vyrábí takové druhy, jako např. Lázeňské ovoce, 

Manon aj. Višně v likéru vyrábí tradiční metodou, čili při výrobě pouţívá pouze přírodní 

konzervační látky, nikoliv chemické přísady.
184

 

3.5.3 Dovozci a zahraniční konkurenti 

Důleţitou součástí českého trhu s čokoládou jsou rovněţ dovozci. Specializovaný 

velkoobchod „Procházka – Čokoládové speciality“ dováţí vysoce kvalitní a luxusní 

čokoládové výrobky ze sousedního Německa. Tato firma se stala průkopníkem v dovozu 

drahých čokolád, které byly zpočátku dostupné jen v omezeném mnoţství, a jako první 

nabídla českým zákazníkům pravý německý marcipán v nejlepší kvalitě. Firma „Wissa“ 

Praha zásobuje většinu nadnárodních řetězců a dalších obchodních míst a nabízí široký 
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sortiment čokoládových výrobků a cukrovinek z více neţ 30 zahraničních firem. Několik 

významných tradičních podniků s dlouhou historií (Cote d´Or, Kästner, Italo-Suisse atd.) 

zastupuje firma „Hatex Praha“ a obohacuje tak český trh o desítky výrobků ve vyšší 

cenové relaci. Naopak ve velmi příznivé cenové relaci dováţí čokolády velkoobchod 

„Importex Czech, a. s.“ Tato firma je hlavním dodavatelem firem Rüberzahl Koch 

(Německo), Zaini (Itálie), Alprose (Švýcarsko) aj. Několik set druhů čokoládového zboţí 

a cukrovinek z více neţ 20 firem z celé Evropy dováţí společnost „Kaumy“. Na tuzemský 

trh dodává např. polské čokolády značek Baron a Wawel.
185

 

Ani zahraniční konkurenti na sebe nenechali dlouho čekat a záhy po hospodářsko-

politickém převratu se začaly objevovat prodejní a distribuční firmy. Některé společnosti 

u nás navíc zaloţily také výrobní továrny, např. německá firma „Riegelein“, která má od 

roku 2000 závod v Jablonci nad Nisou. Mezi další významné zahraniční investice patří 

nové továrny firem „Mars“ v Poříčí nad Sázavou a „Park Lane“ v Petřvaldu u Karviné. 

„Mars“ se řadí mezi největší, nejúspěšnější a nejstabilnější potravinářské společnosti na 

světě. Na náš trh vstoupila v roce 1992 a v roce 1998 otevřela zmíněnou továrnu v Poříčí. 

Je jménem, které stojí za celosvětově proslulými značkami Snickers, Mars, Twix, MM´s, 

Starburst, Uncle Ben´s, Whiskas, Pedigree, atd. Petřvaldská továrna „Park Lane“ 

produkuje především ţelé a ţelatinové výrobky, které vyváţí do více neţ 50 zemí světa.
186

 

Bez slavných značek jako Figaro, Milka, Diary Milk, Ferrero, Lindt, Storck 

a Fazer a  bychom byli ochuzeni o řadu našich oblíbených čokolád, bonboniér a jiných 

pochoutek. První a druhou vlastní světoznámý koncern „Kraft Foods“, který má svou 

kancelář v Praze. Značka Figaro je u nás velmi oblíbená, a tak směle konkuruje Orionu. 

Milka a Diary Milk patří mezi vůbec nejpopulárnější mléčné čokolády na světě. Diary Milk 

vlastní anglická společnost „Cadbury“, která vstoupila na český trh v roce 1998. O čtyři 

roky dříve u nás vzniklo obchodní zastoupení italské společnosti „Ferrero“, která dodává 

na český trh pochoutky jako Nutella, Raffaello, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Kinder 

Bueno, čokoládová vajíčka Kinder Surprise atd. V polovině roku 2008 u nás začala působit 

firma „Lindt  Sprüngli Czechia“ a její zboţí se pro české zákazníky stalo synonymem 

kvalitní švýcarské čokolády. Firma „Storck“ se na našem trhu prosadila na prahu druhého 

tisíciletí, a to zejména svými bonboniérami Merci a Toffifee. A protoţe zboţňuji čokoládu 
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Geishu, nemohu se nezmínit o jejím finském vlastníkovi – společnosti „Fazer“, která patří 

mezi nejváţenější značky nejen na skandinávském poloostrově, ale i mnohem dále. Své 

proslulé mléčné čokolády s oříšky vyrobí ročně více neţ 7,6 mil kg.
187
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4 Privatizace českých čokoládoven a její právní 

rámec 

Slovo privatizace jsem ve své práci skloňovala mnohokrát. V kapitole 3.5.1 jsem 

„nakousla“ průběh privatizace znárodněného průmyslu čokolády a cukrovinek, ale 

nezodpověděla jsem, co je to vlastně privatizace a proč ji bylo potřeba. Cílem této kapitoly 

je popsat smysl, kořeny, metody, institucionální a legislativní rámec českého 

privatizačního procesu na příkladu českých čokoládoven. 

4.1 Historický kontext 

U tématu privatizace je důleţité rozlišovat mezi privatizací a transformací. 

Transformace je systémová změna (tj. širší změna státního systému), kterou nelze 

uskutečnit bez přítomnosti privatizace.
188

 Pád komunismu postavil Českou a Slovenskou 

Federativní republiku (ČSFR) před úkol vytvořit z hospodářství, které bylo téměř úplně 

vlastněné a řízené státem, fungující trţní ekonomiku, a to co nejrychleji. Tento proces však 

nebyl jednoduchý. Ukázalo se, ţe opětná privatizace majetku je mnohem sloţitější neţ jeho 

vyvlastnění a znárodnění.
189

 K dosaţení transformačního cíle bylo nutné vytvořit nestátní 

a soukromé podnikatelské subjekty, proto muselo dojít k hromadné privatizaci státního 

majetku.
190

  

Změna vlastnictví v takovém rozsahu představovala obrovský experiment, který 

neměl v případě Československa historický precedens. Počáteční privatizační záměry tak 

byly jistou improvizací a všechno se dělo „za pochodu“, aby bylo rychle dosaţeno 

nějakých výsledků. Ekonomické, právní i politické změny probíhaly nesmírně rychle. Ne 

bez příčiny panuje názor, ţe ekonomové předběhli právníky. Transformace má totiţ 

určitou časovou stránku svých dimenzí, které se nesmí podcenit.
 
Změnu právního rámce 

lze sice uskutečnit během několika měsíců, ale kvalitní právní prostředí, které u nás 
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chybělo, se vytváří 5 aţ 10 let.
191

 Kritici českého způsobu privatizace tvrdí, ţe netrpělivost 

zvítězila nad rozumem a ţe právě legislativní oblast se dost podcenila. A tak se u nás 

privatizovalo na základě nevyzrálých norem, nedodělaných a chybových zákonů. Rovněţ 

kontrolní mechanismy nebyly dobře zabezpečeny (institucionální rámec), a tudíţ bylo 

získání majetků v rámci privatizace moţné často i neoprávněně, tj. na základě mocenského 

postavení a/nebo vyuţití právního vakua. Dodnes se diskutuje o tom, zda neměl  

být nejprve vytvořen kvalitní právní a institucionální rámec a aţ poté přikročit 

k privatizování.
192

 

Českou privatizaci lze definovat jako „proces převodu veřejného, případně 

státního majetku na vlastnictví soukromé (…); základní součást procesu transformace 

centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní a první krok k restrukturalizaci 

a modernizaci ekonomiky (…) na počátku 90. let 20. století.“
193

 Jednalo se 

o tzv. transformační privatizaci, která se týkala většiny postkomunistických zemí střední 

a východní Evropy. Přibliţně o deset let dříve byla politika privatizace jedním z nosných 

pilířů hospodářsko-politického programu zvaného Thatcherismus. V Anglii došlo 

počátkem 80. let 20. st. k privatizaci státních podniků v oblasti energetiky, těţby uhlí, 

letecké a ţelezniční dopravy aj. Tyto podniky sice v podmínkách trţní ekonomiky obecně 

fungovaly, ale byly málo efektivní.
194

 Smyslem takovéto privatizace byla optimální, ze 

všech moţností nejpříhodnější alokace zdrojů, které mohlo být dosaţeno jedině předáním 

části státního vlastnictví do rukou soukromých podnikatelů motivovaných ziskem. Je totiţ 

neoddiskutovatelným faktem, ţe „v podmínkách, kdy všichni vyrábějí pro všechny, aniž by 

se měřil a odměňoval konkrétní individuální výkon, není možné dosáhnout vysokého 

výkonu.“
195

 Tento výsledek dokumentovaly průzkumy britských státních podniků, které 

vykázaly, ţe podniky v soukromém vlastnictví prosperovaly vţdy lépe neţ podniky státní. 

Českou ekonomiku očekávala privatizace ve větší míře aţ po roce 1990 

a problematika i privatizační cíle zde byly zcela jiné neţ v případě etablovaných 

kapitalistických ekonomik. Na rozdíl od Velké Británie, která předala do soukromých 
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rukou jenom určitou malou část ekonomiky, se v našem případě jednalo o masový transfer 

státního majetku.
196

 Privatizační postupy známé ze západních zemí tak byly téměř 

nepouţitelné, neboť zahraniční investoři zaměřovali své aktivity do naší převratové 

ekonomiky, která byla toho času divokým mixem socialismu a kapitalismu, jen ve velmi 

omezené míře, s vědomím všeobecné nejistoty, rizik a mohutných investic, které si 

transformační hospodářství v absolutním přerodu vyţadovalo. Naše země trpěla absencí 

vyuţitelného soukromého kapitálu i dostatečných úspor obyvatelstva.
197

 Privatizace 

rozhodně nebyla triviální záleţitostí, vzorové řešení neexistovalo, a tedy bylo nesmírně 

důleţité zřetelně identifikovat, čeho se chce privatizací dosáhnout. 

Prosazované pojetí v ČSFR, resp. v ČR vymezilo privatizaci jako zvyšování 

podílu soukromého sektoru na fungování společnosti a jako hlavní nástroj restrukturalizace 

podniků „zdola“, která se měla postupně projevit i ve změnách struktury ekonomiky jako 

celku. Základním stavebním kamenem bylo přesvědčení, ţe změnou vlastnických vztahů 

se celospolečenský vývoj nastartuje k lepšímu. V zájmu republiky a všech jejich obyvatelů 

bylo provést privatizaci způsobem, který přispěje k rozvoji národního hospodářství, nikoliv 

k jeho likvidaci. Povinností vrcholných činitelů při privatizaci tedy bylo vnímat potřeby 

regionů a zaměstnanosti a dbát na zájmy českého průmyslu. V případě Čokoládoven bylo 

smyslem privatizace nalezení odpovědného vlastníka, který by rozvíjel, rozšiřoval 

a modernizoval výrobu, a tím prospíval i oblasti, ve které by podnikatelsky působil (zde 

mám na mysli především udrţení českých značek na světových trzích a zvýšení pracovních 

příleţitostí).
198

  

Privatizace se u nás sestávala ze tří částí:  

1. restituce majetku bývalým vlastníkům (tzv. reprivatizace, která byla pokusem 

o náhradu majetkových křivd z období po roce 1989); 

2. privatizace menších podniků v oblasti sluţeb, obchodu a nezemědělské výroby, 

nejčastěji formou veřejných aukcí (tzv. malá privatizace); 
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3. privatizace větších podniků, tj. přechod středně velkých a velkých státních podniků 

(příp. jejich částí) do Fondu národního majetku ČR (FNM ČR) a odtud do rukou 

konkrétních domácích, resp. zahraničních nabyvatelů (tzv. velká privatizace).
199

 

V listopadu 1990 byla zahájena restituce, v lednu 1991 malá privatizace a v srpnu 

1991 velká privatizace. Nutno podotknout, ţe v rámci malé privatizace byla privatizována 

pouze aktiva, kdeţto v případě velké privatizace se jednalo o aktiva i pasiva.
200

 Velká 

privatizace byla jádrem privatizačního procesu v celé společnosti, zejména pak v národním 

hospodářství. Jak jsem výše uvedla, týkala se zejména velkých průmyslových podniků 

(Čokoládovny Praha) a podniků působících v oboru zemědělství, dopravy a obchodu. 

Cílem bylo provést co nejrychlejší odstátnění majetku a restrukturalizaci podniků nechat aţ 

na jejich nových majitelích. Do roku 1994 se ve velké privatizaci prodalo téměř 80 % 

veškerého majetku.
201

 V roce 1990 byl u nás podíl soukromé sféry na tvorbě HDP asi 

12 %, o deset let později to bylo 75 %.
202

 

4.2 Právní úprava velké privatizace 

Problematika převodu majetku a s ním spojeného převodu práv a závazků, 

souvisejících s tímto majetkem ve velké privatizaci, je stále ţivá a aktuální, neboť některé 

spory mezi nabyvateli privatizovaného majetku a jiţ zrušeným FNM ČR jako 

prodávajícím, zůstaly doposud nevyřešeny. Jedná se o právně obtíţnou problematiku, 

protoţe v těchto sporech je nutné řešit zejména poměr zvláštních privatizačních předpisů 

k obecným předpisům obchodněprávním, resp. občanskoprávním. Zvláštním předpisem je 

zde mnohokrát novelizovaný zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu 

na jiné osoby (obecně nazývaný zákon o velké privatizaci), který je v poměru 

k obchodnímu a občanskému zákoníku, jakoţto předpisům obecným, ve vztahu speciality. 

Právní otázky, vyplývající z tohoto poměru, je třeba posuzovat u kaţdého nároku, který 

vzniká (resp. vznikl) ať uţ na straně nabyvatele, anebo na straně FNM ČR.
203
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Právní úprava velké privatizace je tedy obsaţena především v zákoně Federálního 

shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. února 1991 

č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, který nabyl účinnosti 

dnem 1. dubna 1991. Tento zákon je stěţejní. V následujících podkapitolách ho proto 

rozeberu a aplikuji na případ Čokoládovny Praha. Dalšími zákony, které se velké 

privatizace přímo týkají, jsou zákon České národní rady ze dne 23. dubna 1991 

č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na 

jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky a zákon Slovenské národní rady 

ze dne 24. května 1991 č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve 

věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské 

republiky. Důleţitým právním předpisem je nařízení vlády ČSFR ze dne 5. září 1991 

č. 383/1991 Sb., o vydávání a pouţití investičních kupónů. Kromě toho všechny vlády 

vydaly zásady pro sestavení návrhu seznamů podniků a majetkových účastí státu na 

podnikání právnických osob určených pro privatizaci (usnesení Vlády ČSFR ze dne 

27. června 1991).
204

 

4.2.1 Předmět velké privatizace 

Zákon č. 92/1991 Sb. vymezuje předmět privatizace dvojím způsobem – pozitivně 

a negativně.  Pozitivní vymezení se týká určení rozsahu majetku, na který se velká 

privatizace vztahuje, negativní pak představuje stanovení výjimek, kdy je majetek 

z působnosti zákona výslovně vyloučen. Z hlediska pozitivního vymezení je třeba 

zdůraznit, ţe privatizaci podléhá zásadně státní majetek, nikoliv majetek druţstev, 

soukromých podnikatelů a fyzických osob.
205

 

Majetek státu v pojetí tohoto zákona v sobě zahrnuje dvě základní skupiny – 

majetek podniků a majetkové účasti státu na podnikání právnických osob. Pojem 

„majetek“ je v zákoně č. 92/1991 Sb. vymezen velmi obsáhle, neboť se jím rozumí nejen 

souhrn aktiv, ale také pasiv, resp. závazků. Majetková účast státu nebo podniku na 

podnikatelské činnosti jiné právnické osoby bude mít zpravidla povahu akcií u akciových 

společností. 
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Podle § 2 zákona do majetku podniku patří: 

a) věci a finanční prostředky, k nimţ má podnik právo hospodaření; 

b) práva a jiné majetkové hodnoty podniku, např. práva na peněţité plnění 

neuhrazených faktur, náhrada škody, obchodní jméno, ochranné známky, patenty, 

licence atd.; 

c) závazky podniku jak k peněţitému, tak i k nepeněţitému plnění (např. závazky 

z přijatých úvěrů, penále, úhrada škody aj.).
 206

 

4.2.2 Privatizační projekty a rozhodnutí o privatizaci  

O výběru majetku a majetkových účastí státu na podnikání právnických osob 

vhodných k privatizaci rozhoduje vláda. Převod majetku podle zákona o velké privatizaci 

se provádí podle rozhodnutí o privatizaci podniku či jeho části, nebo podle rozhodnutí 

o privatizaci majetkové účasti státu, vydaného na základě privatizačního projektu.
207

 

První etapu přípravy vlastní privatizace představuje sestavení seznamů podniků 

a majetkových účastí států, které budou zahrnuty do privatizace. Musí předcházet 

vypracování privatizačních projektů. Do seznamů majetkových účastí státu se zařazují 

všechny akciové společnosti, jejichţ jediným akcionářem v době zaloţení byl orgán státní 

správy. To byl případ Čokoládoven – privatizace byla provedena vloţením státního 

majetku do akciové společnosti a následným prodejem jejích akcií: s. p. Čokoládovny 

Praha z roku 1988 byl v roce 1991 transformován na a. s. Čokoládovny Praha, plně 

vlastněnou státem. FNM ČR byl nejprve zakladatelem této akciové společnosti, potom 

jejím hlavním akcionářem a nakonec akcie Čokoládoven prodával nebo převáděl.  

Privatizační projekt podniku je souhrn ekonomických, technických, majetkových, 

časových a dalších údajů, který obsahuje: 

a) označení podniku a vymezení privatizovaného majetku; 

b) údaje o tom, jakým způsobem stát privatizovaný majetek nabyl; 
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c) vymezení částí majetku nepouţitelných pro podnikatelské účely, např. 

nedobytné pohledávky, zásoby atd.; 

d) ocenění privatizovaného majetku; 

e) způsob převodu privatizovaného majetku včetně vypořádání nároků 

oprávněných osob; 

f) při zaloţení akciové společnosti způsob rozdělení akcií, jejich podíly, popř. 

druhy, jakoţ i údaje o tom, zda a v jakém rozsahu bude pouţito investičních 

kupónů;
208

 

g) při prodeji jeho způsob, stanovení ceny, platebních a dalších podmínek; 

h) způsob převodu práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud 

tato práva jsou majetkem podniku.
209

 

Zákon rozlišuje privatizační projekt podniku a privatizační projekt majetkové 

účasti státu na podnikání právnických osob. Z výkladu výše je zřejmé, ţe v případě 

Čokoládoven se jednalo o privatizační projekt na převod majetkové účasti státu na 

podnikání této společnosti. Pokud tedy jde o tento druh privatizačního projektu, platí 

o jeho vypracování a obsahových náleţitostech přiměřeně ustanovení upravující tyto 

otázky u privatizačního projektu podniku. Funkce privatizačního projektu je dvojí. Jednak 

má poskytnout informace budoucím zájemcům o privatizovaný podnik, jednak představuje 

vymezení rozsahu a způsobu privatizace, které je závazné pro příslušný fond národního 

majetku.
210

  

Za vypracování návrhu privatizačního projektu odpovídá zakladatel podniku, 

kterého se privatizace týká. Jemu také podnik vypracovaný návrh předkládá. Návrh 

privatizačního projektu vypracovává podnik, který má být privatizován, ale můţe to být 

i zakladatel nebo kdokoliv jiný (např. vypracování projektu na objednávku u odborné 

organizace). Zákon umoţňuje, aby zakladatel podniku stanovil přiměřenou lhůtu pro 

vypracování návrhu, obdobně můţe vůči zakladateli vystupovat ministerstvo. Lhůty 

                                                             
208

 Vládami schválené zásady pro sestavení návrhu seznamů podniků a majetkových účastí státu stanovily, ţe 

všechny akciové společnosti musí mít určeny akcie ve výši odpovídající 3 % základního kapitálu pro tzv. 

restituční fond. Vlády dále závazně určily, ţe všechny akciové společnosti musí mít určeno určité procento 

akcií pro kupónovou privatizaci. PLÍVA, S. Privatizace majetku státu, c. d., s. 126. 
209

 § 6 zákona č. 92/1991, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 
210

 V ČSFR působily 3 fondy národního majetku – 1 federální a 2 republikové. PLÍVA, S. Privatizace 

majetku státu, c. d., s. 123. 



66 

 

k předkládání návrhů privatizačních projektů stanoví ministerstvo.
211

  Zakladatel posuzuje 

všechny předloţené návrhy a předkládá je se svým stanoviskem ministerstvu v určené 

lhůtě (včetně návrhů, které nedoporučuje).
212

 

Návrh privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání právnických 

osob vypracovává zpravidla právnická osoba, jíţ se týká. Za vypracovaný návrh odpovídá 

orgán státní správy, který vykonává práva státu týkající se majetkové účasti na podnikání 

právnických osob.
213

 V případě Čokoládoven bylo tímto orgánem Ministerstvo pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci (MSNMP), které řídilo činnost FNM ČR. Návrh 

privatizačního projektu Čokoládoven podléhal schválení vlády. To proto, ţe k realizaci 

projektu mělo dojít mj. i metodou přímého prodeje akcií a v tomto případě zákon výslovně 

stanovuje, ţe rozhodnutí o privatizaci vydává vláda, a to na základě návrhu MSNMP. 

Projekt Čokoládovny byl zařazen do první vlny velké privatizace, a tak musel být 

zpracován nejpozději do 31. října 1991. 

Rozhodování o privatizaci je neveřejné a v jeho rámci se přihlíţí ke všem 

privatizačním projektům (včetně majetkových účastí států) předloţeným ve stanovené 

lhůtě. Rozhodnutí musí mít písemnou formu a musí být doručeno zpracovateli, jehoţ 

projekt byl vybrán k realizaci. Stejně tak zpracovatelé dalších privatizačních projektů, 

kterých se dané rozhodnutí týká, musí být písemně obeznámení s tím, ţe jejich projekt pro 

realizaci vybrán nebyl.
214

 Rozhodnutí o privatizaci podniku obsahuje: 

a) identifikaci projektu; 

b) označení schválené metody privatizace; 

c) účetní hodnotu privatizovaného majetku; 

d) případné další podmínky realizace privatizačního projektu (např. účetní 

hodnotu majetku nevyuţitelného pro podnikatelské účely, moţnost vzniku 

nových závazků vyvstávajících z privatizovaného majetku atd.).
215
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Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu obsahuje kromě výše uvedených 

náleţitostí ještě tyto údaje: 

a) způsob privatizace akcií vyjádřený procentními podíly jednotlivých metod 

privatizace akcií, příp. procentní podíly prodávané jednotlivým nabyvatelům; 

b) při prodeji akcií za dohodnutou kupní cenu musí být uvedena cena 1 ks akcie 

nebo dohodnutá celková cena.
216

 

V rozhodnutí, kterým se schvaluje privatizační projekt na účast, lze uloţit, ţe 

oprávněným osobám bude prodán (popř. vydán) majetek, na jehoţ vydání jim vznikl nárok 

podle zvláštních právních předpisů. Toto rozhodnutí zajistí ministerstvo, které v příslušné 

akciové společnosti vykonává jménem státu práva akcionáře.
217

 

4.2.3 Fond národního majetku ČR a způsob privatizace 

Schválený privatizační projekt majetkové účasti státu na podnikání a. s. 

Čokoládovny Praha byl podkladem pro realizaci vlastního odstátnění majetku státu, pro 

jeho přechod do vlastnictví právnických osob. První fáze procesu odstátnění spočívala dle 

zákona č. 92/1991 Sb. v přechodu majetku zahrnutého do schváleného privatizačního 

projektu na Fond národního majetku České republiky.
218

  

FNM ČR byl zřízen zákonem č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku 

České republiky. Vznikl za účelem technické realizace jednotlivých privatizačních 

rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci. FNM ČR byl 

v roce 2005 zrušen sněmovnou.
219

 Presidium jako nejvyšší orgán mělo 9 členů, kteří byli 

voleni Českou národní radou. Jeho předsedou byl přímo ze zákona ministr pro správu 

národního majetku a jeho privatizaci ČR (Tomáš Jeţek, 1990–1992; Jiří Skalický, 1992–

1996). Majetek Fondu netvořil součást státních rozpočtů a směl být pouţíván pouze 

k účelům stanoveným zákonem. Těmito účely se rozumělo uţití majetku:  
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a) k privatizaci způsobem určeným ve schváleném privatizačním projektu; 

b) k úhradě nároků oprávněných osob podle zvláštních předpisů; 

c) k plnění závazků podniků určených k privatizaci v určeném rozsahu a za 

podmínek stanovených MSNMP; 

d) k posílení zdrojů bank a spořitelen určených k poskytování úvěrů.
220

 

Druhá fáze procesu odstátnění spočívala ve své podstatě v tom, ţe FNM ČR 

převedl majetkovou účast státu na podnikání Čokoládoven na zahraniční (Nestlé, Danone, 

EBRD) a tuzemské (První investiční, a. s.) právnické osoby. Tak mohl učinit pouze 

způsobem obsaţeným ve schváleném privatizačním projektu. Zákon obecně připouští 

několik způsobů privatizace, a to: 

a) zaloţení obchodní společnosti a nakládání majetkovými účastmi na takové 

společnosti; 

b) prodej majetku podniku nebo jeho části; 

c) převod privatizovaného majetku na obec; 

d) převod privatizovaného majetku pro účely nemocenského a důchodového pojištění. 

U majetkové účasti státu na podnikání Čokoládoven přicházelo v úvahu jako 

způsob privatizace pouze nakládání s touto účastí Fondem národního majetku ČR (tedy 

první způsob). Vládami schválené zásady pro sestavení seznamů majetkových účastí státu 

výslovně stanovily, ţe při transformaci majetku podniku je dána přednost vytvoření 

akciové společnosti s povinným procentem akcií určených pro restituční fond a pro 

kupónovou privatizaci.
221

 Privatizace akcií Čokoládoven pak proběhla jednak standardní 

metodou přímého prodeje akcií za peníze předem vybraným zájemcům (zahraničním 

investorům a tuzemskému subjektu), jednak nestandardní metodou kupónové privatizace, 

která byla charakteristická pro „českou cestu“ transformace.
222

 Dle schváleného 

privatizačního projektu na přímý prodej majetkové účasti státu na podnikání a. s. 

Čokoládovny Praha a usnesení vlády ČSFR ze dne 8. ledna 1992 č. 4 (viz příloha č. 1) 

měla privatizace proběhnout následujícím způsobem: 

Na FNM ČR mělo být převedeno celkem 1 802 042 ks akcií a. s. Čokoládovny 

Praha v nominální hodnotě 1000 Kčs za akcii, s tím, ţe Fond prodá celkem 1 045 185 ks 
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akcií, tj. 58 % základního jmění, společenství BSN-Nestlé-EBRD (z toho 43 % joint 

venture Nestlé a Danone a 15 % EBRD), a to metodou přímého prodeje akcií. V rámci 

schváleného privatizačního projektu se stala dalším přímým nabyvatelem akcií v počtu 

63 071 ks, tj. 3,5% podíl na základním jmění, První investiční, akciová společnost 

(PIAS).
223

 Pro krytí uznaných i nerozhodnutých restitucí činil podíl akcií pro FNM ČR 

81 092 ks akcií, tj. 4,5% podíl na základním jmění. Zbývající počet akcií – 612 694 ks, 

tj. 34 % základního jmění, měl být určen pro kupónovou privatizaci.
224

 Záměrně uvádím, 

ţe privatizace „měla proběhnout“ tímto způsobem, neboť čtenář se v kapitole 4.3.1 dozví, 

ţe původně schválený projekt dodrţen nebyl. O tom ale aţ za chvíli. Nyní povaţuji za 

vhodné doplnit výklad o kupónovou privatizaci, neboť významná část akcií Čokoládoven 

byla privatizována právě touto metodou. 

4.2.4 Kupónová privatizace 

Zákon č. 92/1991 počítal při privatizaci také s vyuţitím metody neobvyklé, 

nestandardní. Za tuto metodu se povaţovala privatizace prostřednictvím investičních 

kupónů, tzv. kupónovou metoda. Vydávání a pouţití investičních kupónů bylo podrobně 

upraveno v nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a pouţití investičních 

kupónů. Podstata kupónové privatizace spočívala v tom, ţe akciové společnosti, jejichţ 

majitelem byl FNM, byly prodávány nikoliv za peníze, ale za investiční kupóny. Na tyto 

kupóny měli v určeném rozsahu občané nárok. Občanům byly kupóny poskytovány za 

stanovený, podstatně niţší poplatek, nikoliv za cenu odpovídající ceně akcií, které za ně 

bylo moţno získat. Takto byla poskytována moţnost účasti na privatizaci i těm občanům, 

kteří neměli potřebné volné prostředky pro uskutečnění standardních metod privatizace.
 225

 

Investiční kupóny představovaly zvláštní cenné papíry, které vydávalo Federální 

ministerstvo financí (FMF). Tyto cenné papíry musely znít na jméno a doba jejich platnosti 

byla stanovena na 10 měsíců od data vydání. Základními obsahovými náleţitostmi, které 

musel investiční kupón obsahovat, byly jméno a rodné číslo občana, nabývací cena, doba 
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platnosti, datum vydání a počet investičních bodů, pomocí nichţ majitel investičního 

kupónu uplatňoval svůj nárok na zakoupení akcií privatizovaných akciových společností. 

Investiční kupóny byly vydávány ve formě kupónové kníţky, jejíţ součástí byly registrační 

karty a vlastní kupóny, které měly podobu oddělitelných listů. Cena kupónové kníţky byla 

stanovena nařízením vlády ve výši odpovídající nákladům na její vytištění, distribuci 

a prodej, a to částkou 35 Kčs. Zakoupit ji mohl kdokoliv starší 18 let. Sama kupónová 

kníţka ještě neměla povahu investičního kupónu, který občana opravňoval účastnit se 

prodeje akcií za investiční kupóny. Tím se stávalo za podmínky, ţe došlo k registraci 

kníţky ve prospěch konkrétního majitele u FMF, a to v určitém časovém období, které 

FMF stanovilo. Při registraci byl majitel povinen zaplatit nabývající cenu investičních 

kupónů, která činila u jednoho občana 1000 Kčs. Občan mohl zásadně registrovat jen 

jednu kupónovou kníţku a k registračnímu místu byl povinen dostavit se osobně.
226

 

Vlastní kupónová privatizace byla rozdělena do tzv. privatizačních vln. V kaţdé 

vlně mělo být privatizováno větší mnoţství podniků. Privatizační vlna představovala určitý 

celek zahrnující výběr a vytvoření skupiny privatizovaných akciových společností, nabídku 

akcií těchto společností a jejich prodej novým majitelům. Začátek a konec privatizačních 

vlny určovalo FMF. První privatizační vlna byla zahájena počátkem roku 1992 a druhá 

v roce 1994. Privatizační vlny se skládaly z privatizačních kol. Privatizační kola 

představovaly časová období, ve kterých se prováděla vlastní nabídka akcií 

privatizovaných akciových společností majitelům privatizačních kupónů, objednávání 

těchto akcií a jejich prodej.
227

 

Občané mohli svoje investiční kupóny pouţít také k získání účasti na tzv. 

investičních privatizačních fondech. Jednalo se o akciové společnosti pro ten účel zvlášť 

zaloţené s předchozím souhlasem podle § 2 odst. 1 zákona č. 171/1991 Sb. Při objednávce 

akcií prostřednictvím investičního privatizačního fondu vlastně majitelé investičního 

kupónu předali zvolenému fondu všechny nebo část investičních bodů. Fond s jejich 

pomocí nakoupil pro majitele akcie privatizovaných společností, a to podle vlastní úvahy. 

Nakoupené akcie pouţíval ke zvýšení svého základního kapitálu. Majiteli pak vydával své 

akcie v hodnotě odpovídající zvýšenému základnímu kapitálu, a to v nominální hodnotě, 
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která odpovídala poměru počtu jím předaných investičních bodů k celkovému počtu 

investičních bodů odevzdaných investičnímu privatizačnímu fondu.
228

 

Platná právní úprava počítala také s tím, ţe kaţdý majitel investičního kupónu 

a kaţdý investiční privatizační fond měl být písemně vyrozuměn o tom, které jejich 

objednávky byly uspokojeny a v jaké lhůtě a jako formou měly být akcie předány. Tuto 

informační povinnost obstarávalo FMF. V návaznosti na toto vyrozumění byl pak 

investiční privatizační fond povinen do jednoho měsíce od převzetí zakoupených akcií 

oznámit písemně majitelům investičních kupónů, kteří pověřili fond zakoupením akcií, 

počet a nominální hodnotu svých akcií, na které měli tito majitelé investičních kupónů 

nárok.
229

 

4.3 Pohled zpátky 

Já, jakoţto zástupce mladé generace, sotva můţu hodnotit výsledky velké 

privatizace, a zejména pak kupónové metody, neboť jsem si v době, kdy byla aktuální, 

pravděpodobně hrála na pískovišti. Na základě získaných informací si však dovolím tvrdit, 

ţe etický rozměr privatizace je často kritizován. Zda zcela oprávněně si netroufám 

konstatovat, a tak v následujících podkapitolách umoţňuji čtenáři, aby si k této 

problematice vytvořil vlastní stanovisko a sám si vybral, k čemu se přikloní. Kladných 

i záporných myšlenek týkajících se velké privatizace jsem si přečetla desítky, ale tyto lze 

v podstatě sumarizovat na dva protichůdné názory – jedna strana tvrdí, ţe privatizace byla 

dobrým a do jisté míry vydařeným záměrem, druhá je toho názoru, ţe byla uvědomělým 

podvodem umoţněným notnou dávkou zkorumpovanosti. Jiţ víme, ţe Čokoládovny byly 

privatizovány přímým prodejem akcií a „na kupóny“, a tak podrobím kritice právě tyto 

metody. 

4.3.1 Přímý prodej akcií Čokoládovny Praha, a. s. 

Závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) z kontroly správnosti realizace 

privatizačních projektů a prodeje akcií a. s. Čokoládovny Praha Fondem národního 

majetku ČR byl vydán v prosinci 1994. Cílem kontroly bylo prověřit, zda prodej akcií této 
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společnosti, který prováděl FNM ČR, proběhl v souladu s usnesením vlády ze dne 8. ledna 

1992 č. 4, o schválení majetkové účasti státu na podnikání Čokoládoven.
230

 Kompletní 

znění kontrolního závěru dávám k dispozici v příloze č. 2. 

Senát NKÚ shledal pochybení FNM ČR při privatizaci a. s. Čokoládovny Praha 

v těchto bodech: 

1. Privatizační projekt Čokoládovny Praha a. s., který předloţilo MSNMP vládě, 

neobsahoval předepsanou náleţitost – kupní cenu u přímého prodeje akcií pro PIAS. 

Přesto ho vláda svým usnesením schválila. 

2. FNM ČR porušil při prodeji akcií ustanovení § 20 odst. 6 zákona č. 171/1991 Sb., 

o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM 

ČR, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., ve kterém je uvedeno, ţe ke změně 

privatizačního projektu je FNM ČR povinen vyţádat si souhlas vlády. V období mezi 

schválením privatizačního projektu a jeho vlastní realizací došlo ke změně údajů 

uvedených ve schváleném privatizačním projektu a usnesení vlády ČR z 8. ledna 

1992 č. 4. Dne 29. ledna 1992 FNM ČR jako valná hromada a. s. Čokoládovny Praha 

rozhodl o zvýšení základního jmění 1 802 042 tis. Kčs o částku 714 524 tis. Kčs na 

celkovou výši 2 516 566 tis. Kčs. Zvýšení základního jmění bylo kryto vydáním 

714 524 ks nových akcií v nominální hodnotě 1 ks akcie 1000 Kčs. FNM ČR na 

základě Dohody o prodeji akcií a akcionářích, která byla uzavřena 30. ledna 1992, 

odprodal ke dni 20. února 1992 společenství BSN-Nestlé-EBRD celkem 

1 459 608 ks akcií za prodejní cenu 2233,55 Kčs/1 ks akcie, coţ představovalo 

celkem 3,260 mld. Kčs. Oproti usnesení vlády tak došlo ke zvýšení počtu prodaných 

akcií o 414 423 ks a ke změně prodejní ceny akcie při zachování 58% podílu na 

základním jmění a zachování celkové hodnoty prodeje. Rovněţ při prodeji akcií 

PIAS došlo k odchylce od schváleného projektu – počet prodaných akcií PIAS byl 

o 25 009 ks vyšší, a tedy PIAS získala 88 080 ks akcií při zachování 3,5% podílu na 

základním jmění. K uvedeným změnám si však FNM ČR nevyţádal souhlas vlády. 
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3. FNM ČR porušil ustanovení § 5 zákona č. 92/1991 Sb. v tehdy platném znění, ve 

kterém je mj. uvedeno, ţe převod majetku se provádí podle schváleného 

privatizačního projektu majetkové účasti státu na podnikání. FNM ČR prodal PIAS 

akcie za nominální hodnotu, tj. za cenu, která nebyla stanovena v rámci projektu 

a nebyla určena ani usnesením vlády. V případě postupu dle závazné osnovy měla 

být prodejní cena akcií pro PIAS minimálně o 8 808 tis. Kčs vyšší. V Dohodě 

o prodeji akcií a akcionářích ze dne 30. ledna 1992 byla ujednána předností koupě 

zbylých 37 191 ks akcií, které se neprodaly v první vlně kupónové privatizace, pro 

joint venture BSN-Nestlé. Toto opční právo nebylo obsahem schváleného 

privatizačního projektu a ani nebylo obsaţeno v usnesení vlády z 8. ledna 1992. 

PIAS tak získala akcie a. s. Čokoládovny Praha velmi levně a mohla je později 

prodávat s obrovským ziskem, neboť Čokoládovny byly významným strategickým 

podnikem, jehoţ akcie byly povaţovány za jedny z nejlukrativnějších. Jak vyplývá 

z odůvodnění k bodu 3, NKÚ dospěl k závěru, ţe takováto privatizace způsobila škodu 

téměř 9 milionů korun. Tehdejší ministr privatizace Jiří Skalický předal výsledky kontroly 

NKÚ policii a státnímu zastupitelství. Úřady však konstatovaly, ţe pro stíhání konkrétních 

lidí chybí dostatek důkazů. Předseda výkonného výboru FNM ČR Tomáš Jeţek po této 

kauze rezignoval. 

Vláda Miloše Zemana ve svém volebním programu na rok 1998 slibovala mocné 

protikorupční taţení v rámci akce „čisté ruce“. Pro její realizaci byl zaloţen vládní Výbor 

na ochranu ekonomických zájmů ČR a jeho poradní orgán Koordinační a analytická 

skupina. Za průběh vyšetřování korupčních skandálů a hospodářských trestných činů 

odpovídal ministr bez portfeje Jaroslav Bašta. Časem se volební sliby ukázaly jako 

nereálné a akce se minula účinkem. Výbor byl v květnu 2000 rozpuštěn a odpovědnost za 

problematiku korupce převzali tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl a nejvyšší 

státní zástupkyně Marie Benešová.
231

 

Privatizace praţských Čokoládoven se měla stát prvním velkým případem, jenţ 

uvízl v síti akce „čisté ruce“, místo toho se ale stala prvním velkým debaklem. V lednu 

1999 označil Jaroslav Bašta, předseda vládního Výboru, za potenciálního viníka 
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někdejšího předsedu FNM ČR Tomáše Jeţka, který ho za tento výrok v roce 2001 

zaţaloval.
232

 

Tomáš Jeţek se k celé kauze, během které byl několikrát vyšetřován, vyjádřil 

v rozhovoru pro MF Dnes (9. 5. 2003) takto: „Rozsudek sice existuje, ale já jsem se 

odvolal. (…) Policie můj případ odložila. (…) Vyšetřovali to strašně dlouho, ale nic 

nenašli, protože tam prostě nic není. Jde o to, že projekt privatizace i s kupní cenou byl 

schválen na podzim 1991 a k prodeji došlo v únoru 1992. Od 1. ledna 1992 však začal 

platit nový předpis pro oceňování pozemků a nemovitostí. Takže v Čokoládovnách se 

nominálně zvýšila jejich cena. Tím pádem se musely dodatečně emitovat akcie, které vyšší 

cenu nemovitostí pokryly. Toho si všiml NKÚ, že jsme prodali větší počet akcií, než bylo 

uvedeno v projektu. Jenomže už si nevšiml toho, že se pouze naředil akciový kapitál, ale 

tržní cena zůstala stejná a byla řádně zaplacena. Policii jsme to vysvětlili, ale kauza už žila 

svým vlastním životem.“
233

 Za Baštovy nepravdivé a ničím nepodloţené výroky se Úřad 

vlády v roce 2004 Jeţkovi veřejně omluvil. 

4.3.2  „Kupónovka“ 

Jiţ to bude 20 let, co se zrodila myšlenka kupónové privatizace. Tato metoda se 

od počátku setkávala jak s nadšeným souhlasem, tak i s naprostým odmítáním, jak je tomu 

dodnes. V době svého zrození byla „kupónovka“ mezi lidem velmi populární a velmi 

dobře vnímána, zatímco v současné době je spíše označována za zlodějnu tisíciletí. Dodnes 

se vedou spory o tom, jestli byla kupónová privatizace prostředkem jak převést státní 

majetek do soukromých rukou nebo velkým podfukem. 

 Kupónová privatizace byla dominantním československým fenoménem. Je třeba 

si uvědomit, ţe ale nebyla ani převládající metodou, ani samostatným procesem 

probíhajícím odděleně od jiných metod. Bylo obvyklé, ţe podnik (např. Čokoládovny 

Praha) byl zčásti privatizován „na kupóny“ a zčásti nějakou jinou standardní metodou. 

Význam kupónové privatizace spočíval v tom, ţe byla katalyzátorem celé privatizace 
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a zásadně ji urychlila. Kupónová privatizace dala kaţdému občanu moţnost získat 

„kousek“ ze státního majetku a naloţit s ním dle vlastního uváţení – ponechat si jej nebo 

prodat. Při realizaci kupónové privatizace se nevyplnila obava, ţe dojde k vytvoření příliš 

rozptýleného vlastnictví. Po skončení privatizačních vln naopak započal proces rychlé 

koncentrace vlastnictví.
234

  

V průběhu „kupónovky“ se však vyskytl jev, se kterým její autoři nepočítali. 

Předpokládalo se, ţe do této privatizace se zapojí jen malá část obyvatelstva (cca 10 %), 

a to zájemců, kteří si o ní něco nastudují a kteří budou se získanými akciemi následně 

aktivně pracovat. Kupónová privatizace nebyla provázena ţádnou masivní reklamou státu, 

a tak počáteční zájem odpovídal původním předpokladům. S investičními privatizačními 

fondy se v původních plánech prakticky nepočítalo. Jenomţe přišel „malý český člověk“ 

Viktor Koţený a rozjel nebývalou mediální masáţ. Lidem sliboval, ţe pokud budou 

investovat do jeho fondu, vydělají na tom minimálně desetinásobek. Brzy byl následován 

dalšími fondy s podobnými sliby. Většina občanů svěřila své kupóny investičním 

privatizačním fondům a ti, kteří investovali kupóny přímo do podniků, brzy své akcie 

prodali.
235

 

Stalo se, co se stát nemělo. Namísto mnoha soukromých investorů vzniklo cca 

10 velkých fondů, které do svých rukou dostaly 50 % akcií z kupónové privatizace (byť 

jako jeho správci, nikoliv majitelé), coţ představovalo přibliţně tři čtvrtiny veškerého 

majetku zahrnutého do velké privatizace. Jenomţe investiční fondy, a zejména pak 

Harvardské fondy Viktora Koţeného, které získaly i část akcií a. s. Čokoládovny Praha, 

svoje sliby nedodrţely. A tak ta část občanů, která svěřila své kníţky těmto fondům, 

dopadla špatně. Mezi fondy totiţ bylo nemálo těch, kteří přišli na to, ţe z podniků lze 

vyvést majetek. Kdyţ pak toto vyvádění začali uplatňovat v praxi, vţil se pro něj pojem 

„tunelování“. Ke vzniku obecného povědomí, ţe rozkrádání bylo na denním pořádku, 

přispívají zejména bohatě medializované kauzy a pochopitelně také postavy tzv. tunelářů, 
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kteří se na nás dodnes šklebí ze svých jachet na Bahamách a dávají nám najevo, jak unikli 

spravedlnosti.
236

 

Nemohu neupozornit na to, ţe představitelé státu investovat přes fondy nijak 

nedoporučovali. Kdo investoval sám, takřka nikdy neprodělal, průměrný výdělek se 

odhaduje na 15 tis. korun na jednu kníţku. Mezi nejperspektivnější nabídky patřily akcie 

prosperujících podniků (např. a. s. Čokoládovny Praha). Kupónová privatizace byla sice 

loterií, za to však velmi výhodnou. „Lidé v ní neinvestovali životní úspory, ale za 1000 Kčs 

dostali kupón směnitelný za akcie podniků v průměrné účetní hodnotě 30 000 korun na 

kupón.“
237

 Takové podmínky nenabízela ţádná sázková kancelář ani loterie. Nikdo ovšem 

nevěděl, kam investovat, resp. akcie kterých podniků nakoupit, a tak někteří vydělali a jiní 

prodělali. Stát nemohl nikoho zbavit rizika a zajistit mu pouze výnos – s tím byl kaţdý 

účastník kupónové privatizace dobře obeznámen.
238
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5 Závěr 

Moderní historie čokolády je jiţ spojená s industrializací. Čokoláda postupně 

pronikla v nejrůznějších formách do potravinářského průmyslu na celém světě a „nápoj 

bohů“ se stal součástí našeho všedního dne. Zatímco se téměř po celou dobu své existence 

čokoláda konzumovala jako drahý nápoj, dnes pro nás toto slovo označuje spíše sladkou 

tabulku, tyčinku anebo čokoládový bonbon za „pár drobných“.  Momentálně je čokolády 

všude dost, ale není to ještě ani tak dávno, kdy tomu tak nebylo. Teprve technický pokrok 

na konci 18. století, který umoţnil průmyslovou revoluci, znamenal převrat ve výrobě, 

vyuţití i v konzumaci čokolády. Přechod od manufakturní výroby k hromadné tovární 

velkovýrobě byl hlavním předpokladem pro rozšíření čokoládových cukrovinek mezi 

všechny vrstvy obyvatelstva. 

První české továrny čokoládu vznikaly od 40. let 20. století. Jednalo se však zatím 

pouze o podniky menšího a středního rozsahu, které nesměle konkurovaly svým 

zahraničním sousedům. A tak lze počátky českého čokoládovnictví označit za více neţ 

skromné. Dynamičtější rozvoj se ohlásil aţ během druhé poloviny 19. století, kdy byly 

zakládány nejvýznamnější české čokoládové podniky. Z těch si na tomto místě zasluhuje 

největší pozornost jednoznačně továrna Zora v Olomouci, která u nás působí jiţ více neţ 

110 let. Od 90. 20. století je tento závod součástí společnosti Nestlé a lze ho povaţovat jak 

za hlavní pilíř čokoládové výroby v České republice, tak za domov nejsilnější české 

značky, i za významného evropského exportéra. Kromě toho je s více neţ tisícovkou 

pracovních míst důleţitým zaměstnavatelem ve svém regionu. 

Prostřednictvím této diplomové práce jsme hlouběji nahlédli do zákulisí 

a fungování českého čokoládovnického průmyslu od jeho zrodu za podunajské republiky 

aţ po současný stav a poznali jsme ho se všemi jeho klady i zápory. Konkurenční boje, 

nekalá soutěţ, nepříznivá daňová politika, závislost na státním hospodaření se surovinami 

a časté střídání období konjunktur s recesemi – to byly hlavní problémy, s kterými se české 

čokoládovny potýkaly. Tato negativa se ovšem nevyhýbala ani jiným průmyslovým 

oborům. Čokoládovnictví bylo výjimečné obzvláště tím, ţe u něj bylo konjunktur daleko 

méně neţ u jiných odvětví průmyslu a trvaly kratší dobu. 
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Výroba čokolády byla ve svých počátcích vcelku opovrhovaným oborem a naplno 

se začala rozvíjet teprve ve 20. letech 20. století. Ani v té době se však českoslovenští 

výrobci ještě nedokázali vyrovnat zahraničním firmám, a tak se soustředili alespoň na 

domácí trh. Bohatá tradice tohoto odvětví a velké mnoţství domácích spotřebitelů pak 

umoţňovaly existenci několika desítek továrních podniků. Tento příznivý trend však 

neblaze poznamenala nejprve Velká hospodářská krize, pak druhá světová válka a období 

komunistické nadvlády. Zavedené a známé firmy, které měly po válečném útlumu všechny 

předpoklady ke zdárnému rozvoji, byly po vítězném únoru v roce 1948 v lepším případě 

znárodněny, v horším případě úplně zlikvidovány. Nicméně díky zkušeným odborníkům, 

kteří v našem čokoládovém oboru vţdy působili, se udrţela kvalita čokolády na vysoké 

úrovni aţ do 70. let 20. století. Poté se v důsledku nedostatku deviz na nákup kvalitních 

kakaových bobů kvalita zhoršila. 

Počátkem 90. let 20. století došlo k obrození ve výrobě čokolády a čtyřicetiletá 

absence soukromého kapitálu se stala minulostí. Státní činitelé nově vzniklé demokratické 

republiky zahájili největší hospodářsko-politický experiment v československé historii – 

privatizaci, která hrála ústřední roli v procesu transformace centrálně řízené ekonomiky na 

ekonomiku trţní. Tou dobou vstoupila do české cukrovinkářské výroby jiţ tehdy 

světoznámá firma Nestlé, která se stala jedním ze strategických investorů při privatizaci 

státního podniku Čokoládovny Praha, který se svými 14 závody v podstatě ovládal celý 

český průmysl čokolády. Téměř polovinu akcií privatizovaných Čokoládoven Praha získali 

zahraniční partneři Nestlé a Danone, kteří poté zaloţili společný podnik Čokoládovny, a. s. 

Neţ bylo toto partnerství v roce 1999 ukončeno, společenství BSN-Nestlé vlastnilo jiţ více 

neţ 90 % akcií bývalých Čokoládoven Praha. Firma Danone obhospodařovala především 

trh trvanlivého pečiva, Nestlé se specializovala na výrobu čokoládových a nečokoládových 

cukrovinek, jak je tomu dodnes. 

Privatizace Čokoládoven Praha byla na přelomu tisíciletí bohatě medializovaná. 

O míru splnění privatizačního cíle se dodnes vedou spory. Opomenu-li nejasnosti ohledně 

prodeje akcií, pak je nejčastěji kritizována skutečnost, ţe po předání Čokoládoven do 

rukou zahraničních vlastníků došlo v rámci restrukturalizace a modernizace výroby ke 

zrušení většího počtu závodů, které dle nových majitelů do budoucna nevykazovaly 

ţádnou perspektivu. To se přirozeně nesetkalo s pochopením, neboť likvidace podniků za 

sebou zanechávala stovky dělnic a dělníků bez práce. Dle mého názoru to ale byla 
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nevyhnutelná skutečnost, jeţ nutně provázela proces zefektivňování výroby. Rovněţ bych 

chtěla poukázat na to, ţe zánik pracovních míst byl vţdy zmírňován silným sociálním 

plánem Čokoládoven, a. s. (později Nestlé Čokoládovny, dnes Nestlé Česko), který 

umoţňoval přesměrování stávajícího pracovního zaměření bývalých zaměstnanců 

a pomáhal jim čelit zásadním změnám, přičemţ zacházel daleko nad rámec stanovený 

zákonem. 

Firma Nestlé je dále kritizována především za to, ţe v podstatě skoupila veškerou 

konkurenci v daném segmentu, aby si pojistila postavení trţního vůdce. Pro toto tvrzení 

nemám ţádný protiargument a uznávám, ţe do určité míry opravdu došlo k omezení 

soutěţe. Na druhou stranu však nelze opomíjet skutečnost, ţe společnost Nestlé od počátku 

svého působení investovala do výroby cukrovinek v České republice jiţ více neţ 

5 miliard korun. Ze své vlajkové lodi, kterým závod Zora bezpochyby je, vytvořila 

konkurenceschopného mezinárodního výrobce vysoce kvalitních čokoládových výrobků 

a značka Orion si zachovala pozici nejsilnější tradiční čokoládové značky na trhu. 

V neposlední řadě vnesla firma Nestlé do výroby čokolády nové technologie a vzácné 

know-how. 

Společnost Nestlé Česko, s. r. o. si dlouhodobě udrţuje postavení mezi předními 

českými značkovými potravinářskými společnostmi. Vedoucí pozici na českém trhu si 

zachovává především v oblasti cukrovinek, rozpustné kávy a kakaových nápojů, na trhu 

kulinářských výrobků je silnou dvojkou. Více neţ polovina trţeb pochází z tuzemského 

prodeje a z exportu čokoládových a nečokoládových cukrovinek, vyráběných v místních 

závodech Zora Olomouc a Sfinx Holešov. Mezi tradiční exportní trhy patří především 

Slovensko, Maďarsko a Polsko, ale české cukrovinky se dostávají také k zákazníkům 

v Británii, Řecku, Norsku, Pobaltí, Rusku, na Ukrajině a v Austrálii. Společnost Nestlé 

neustále inovuje šíři i podobu svého sortimentu, vyvíjí nemalé investiční aktivity, které 

souvisí se zvyšujícími se nároky na kvalitu a mnoţství zboţí, způsob řízení podniku 

i sociální zázemí svých závodů. Vedle moderního programového řízení výroby, se můţe 

pochlubit i propracovaným systémem péče o zaměstnance. Kaţdoroční rostoucí obrat mě 

usvědčuje v názoru, ţe ve své kategorii je Nestlé opravdovým odborníkem.  

Tuto společnost povaţuji za jednu z nejúspěšnějších a nejstabilnějších na světě 

a mám-li zhodnotit výše uvedené skutečnosti týkající se jejího podnikání na našem území, 

dovolím si tvrdit, ţe jde o jeden z případů dobře provedené privatizace. Tímto povaţuji 
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analýzu situace Nestlé a vystiţení zásadních ekonomických změn v českém 

čokoládovnickém průmyslu, které se odehrály po roce 1989, za kompletní a cíl práce za 

splněný. 
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Seznam zkratek 

AG Aktiengesellschaft (akciová společnost) 

Co. / co.  Company / company (společnost, spol.) 

BPW Beverage Partners Worldwide (joint venture Nestlé a Coca-Cola) 

ČR Česká republika 

ČSFR Česká a Slovenská Federativní Republika 

ČSR Česko-Slovenská republika (zkratka pro oficiální název státu, pouţívaného 

v diskusích před jeho zaloţením v roce 1918) 

 Československá republika (zkratka pro oficiální název státu v letech  

1918–1938 a 1945–1960) 

Česko-Slovenská republika (zkratka pro oficiální název státu, zbylého po 

odevzdání Sudet a dalších území, v letech 1938–1939) 

ČSSR Československá socialistická republika 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development  (Evropská banka pro 

obnovu a rozvoj) 

FMF Federální ministerstvo financí 

FNM ČR Fond národního majetku České republiky 

Inc. / inc. Incorporated / incorporated (veřejná obchodní společnost, označení v USA) 

MSNMP Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci 

PIAS První investiční, akciová společnost 

S.A.  société anonyme (akciová společnost) 

SPČC Spolek průmyslu čokolády a cukrovinek 

SVH Společný výbor hospodaření 

ÚSČSP Ústřední svaz československých průmyslníků 

VHJ výrobně-hospodářská jednotka
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