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ABSTRAKT 

Cílem předložené bakalářské práce je vypracovat analýzu vývoje starostenství ve Zlíně, 

srovnat činnosti jednotlivých starostů, předsedů Národních výborů a primátorů města a na-

vrhnout možnosti využití příkladů z působení Tomáše Bati a Dominika Čipery ve funkci 

starostů pro dnešní veřejnou správu. 

Teoretická část je zaměřena na podrobné vysvětlení pojmů veřejné správy. V prvé řadě po-

pisuji regionální strukturu České republiky, tzn., že vysvětluji pojmy jako je stát, kraje, regi-

ony, města a obce. V druhé polovině teoretické části se zabývám administrativním uspořá-

dáním v České republice. Představuji zde funkce zastupitelstva, rady, úřadů a starosty obce 

a hejtmana kraje. Dále je zde nastíněno rozdělení Správy na soukromou a veřejnou, která je 

dále rozdělena na státní správu a samosprávu. 

Praktická část je zaměřena na starosty, předsedy Národních výborů a primátory města Zlína 

od roku 1850 do roku 2008. Zaměřuji se zde na Tomáše Baťu a Dominika Čiperu. Srovná-

vám zde činnosti starostů, předsedů a primátorů města Zlína navzájem a v neposlední řadě 

navrhuji, podle vzorů Tomáše Bati a Dominika Čipery, využití příkladů ve funkci starosty 

v současné době. 

 

Klíčová slova: stát, kraj, okres, obec, veřejná správa, státní správa, samospráva, starosta, 

starostenství.   

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve světovém jazyce  

 

Keywords: country, region, division, municipality, public service, civil service, autonomy, 

mayor, mayoralty. 
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ÚVOD 

V předložené bakalářské práci analyzuji vývoj starostenství města Zlín od roku 1850 do 

roku 2008 a zaměřuji se zde především na období starostenství Tomáše Bati a Dominika 

Čipery. 

Téma, popisující vývoj starostenství v letech uvedených výše, jsem si vybrala z několika 

důvodů. Jednak se mi toto téma jevilo jako málo probádané, potom mě lákalo studovat no-

vé, někdy až historické informace a v neposlední řadě jsem se chtěla věnovat tématu úzce 

spjatému s Tomášem Baťou, protože mne jako podnikatel, úředník i jako člověk velice 

kladně oslovil. 

Práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části vysvětluji významy 

základních teoretických pojmů týkajících se správy České republiky. Popisuji zde správní i 

administrativní členění České republiky. V praktické části se věnuji charakteristice starostů, 

předsedů NV a primátorů města Zlín v období od roku 1850 do současnosti. Pro zpracování 

bakalářské práce jsem použila metody analýzy. 

Cílem předložené bakalářské práce je vypracovat analýzu vývoje starostenství ve Zlíně, 

srovnat činnosti jednotlivých starostů, předsedů Národních výborů a primátorů města a na-

vrhnout možnosti využití příkladů z působení Tomáše Bati a Dominika Čipery ve funkci 

starostů pro dnešní veřejnou správu. 
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I.  TEORETICK Á ČÁST 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI REGIONÁLNÍ 

STRUKTURY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Česká republika (dále jen ČR) je stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na severu s Polskem, 

na západě s Německem, na jihu s Rakouskem a na východě se Slovenskem (viz obr. 1). 

Plošná rozloha České republiky činí přes 78 tisíc km², na kterých žije bezmála 10 milionů 

obyvatel. Hlavním městem je Praha. Administrativně se dělí na 14 krajů včetně hlavního 

města Prahy, 76 okresů, 586 měst, 6 249 obcí, 179 městysů a 5 485 vesnic. [25] 

Obr. 1 – Česká republika se sousedními státy[26] 

1.1 NUTS 

Zkratka NUTS doslova znamená Nomenklatura územních statistických jednotek. Pochází 

z francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique (dále jen NUTS). 

NUTS byla zavedena Statistickým úřadem Evropských společenství pro potřeby ustálení 

jednotné struktury územních jednotek. Využívá se k monitorování a k analýzám ekonomic-
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ké a sociální situace v regionech. NUTS obsahuje šest úrovní, jednotlivé úrovně jsou pod-

míněny počtem obyvatel a rozlohou. 

V České republice vstoupila v platnost 1.1.2000 Klasifikace územních statistických jednotek 

CZ – NUTS. V této aktualizované klasifikaci došlo k nejdůležitější změně, a to zrušení 

NUTS 4 (okresy). 

Od 1.1.2008 je systém statistické klasifikace územních struktur v ČR rozdělen na dvě části. 

1) Klasifikace CZ – NUTS 

2) Systém Local Administrative Units (dále jen LAU) 

Ad 1) CZ – NUTS 

Je to klasifikace popisující územní struktury do úrovně krajů NUTS 3. Má právní základ 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady. Změny v klasifikaci NUTS jsou prováděny for-

mou nařízení Komise v tříletých intervalech podle pravidel daných nařízením Evropského 

parlamentu a Rady. 

Ad 2) LAU 

Systém LAU je určen zejména pro potřeby statistiky regionů. Na rozdíl od systému NUTS, 

který je postaven na právním základě, LAU legislativní oporu nemá. Z hlediska statistiky 

mají LAU závazný charakter. LAU mají dvě úrovně: 

− LAU 1 (dřívější NUTS 4) jsou v ČR tvořeny okresy. Územní jednotky na úrovni 

LAU 1 přebírají kódy od dřívějších jednotek NUTS 4. 

− LAU 2 představují obce. 

Oba statistické systémy, CZ-NUTS i LAU, jsou vzájemně propojeny vazbami (viz Příloha 

I). [27] 

 

1.2 Stát 

Stát je instituce, jehož území je vymezeno státními hranicemi, má své obyvatelstvo, kulturu, 

státní symboly a řídící orgány, které napomáhají k udržení ochrany veřejných zájmů či obča-

nů. Stát může vydávat závazné předpisy a právní normy a může vytvářet vlastní zákony, 

pomocí nichž udržuje právní jednání obyvatelstva. 
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Stát vystupuje, jako organizační uspořádání lidské společnosti, pohromadě jej udržují složky 

politické, hospodářské a společenské instituce. Stát vykonává výkonnou, zákonodárnou a 

soudní moc. Na venek se stát vyznačuje znaky a symboly sobě vlastními. Udržovat stát po-

hromadě jak situačně, tak společensky napomáhají složky policie a armády, ozbrojené síly, 

dále státní moc a mocenské a administrativní aparáty. Stát disponuje vlastním právním řá-

dem, státním zastupitelstvím, soudy a vězeňskou a justiční stráží. 

Dne 1. 1. 1993 vznikla Česká republika jako demokratický stát, který má jednotnou sousta-

vu nejvyšších úřadních orgánů a jednotnou ústavu (viz obr. 2). Občan České republiky, za 

dodržování právních norem, má právo na jistotu uskutečněnou Zákonem č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod. [28] 

Česká republika vstoupila mezi členské země Evropské unie 1. 5. 2004. 

Obr. 2 – Česká republika[29] 

 

1.3 Kraje ČR 

Dnešní krajské zřízení na území ČR bylo zavedeno dne 1. ledna 2008 a představuje zcela 

odlišný typ správní jednotky, než jak tomu bylo v minulosti. Vždy se ale jedná o správní 

celky stojící mezi panstvím a zeměmi. 
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1.3.1 Historie krajů 

Počátky krajského zřízení spadají do 2. poloviny 13. století. Od 15. století do roku 1714 

bylo v Čechách vedeno 14 krajů. 

Zvláštní postavení měly kraje Loketský, Kladský, Trutnovský a Tachovský. Mimo krajské 

zřízení stálo Chebsko a Ašsko. 

Roku 1714 bylo Česko znovu rozděleno na 12 krajů. 

Od roku 1751 do roku 1848 bylo v Čechách zřízeno 16 krajů (s mimořádným postavením 

Chebska a Ašska), Morava se dělila na 6 krajů a Slezsko pouze na 2 kraje. 

Tab. 1 – Rozdělení krajů od 15. stol. do roku 1848 [30] 

Rok 
Od 15. stol. 

do roku 
1714 

1714 - 1751 
1751 - 1848 

Čechy Morava Slezsko 

Kraj 

Bechyňský Bechyňský Berounský Brněnský Opavský 
Boleslavský Berounský Boleslavský Hradišťský Těšínský 
Čáslavský Boleslavský Budějovický Jihlavský 

  

Hradecký Čáslavský Bydžovský Olomoucký 
Chrudimský Hradecký Čáslavský Přerovský 
Kouřimský Chrudimský Hradecký Znojemský 
Litoměřický Kouřimský Kouřimský 

  

Plzeňský Litoměřický Litoměřický 
Podbrdský Plzeňský Loketský 
Prácheňský Prácheňský Plzeňský 
Rakovnický Rakovnický Prácheňský 
Slánský Žatecký Rakovnický 
Vltavský 

  
Táborský 

Žatecký Žatecký 
Celkem 14 12 14 6 2 

 

V letech 1850 – 1855 měly Čechy 7 krajů se 79 okresními hejtmanstvími, Morava měla 2 

kraje s 25 okresními hejtmanstvími a Slezsko mělo pouze 7 okresních hejtmanství. 

V letech 1855 – 1868 měly Čechy 13 krajů s 207 okresními úřady a Morava měla 6 krajů se 

76 okresními úřady. Později byly krajské správní jednotky zrušeny a země se dělila pouze na 

okresy. 
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V letech 1923 – 1928 byly české země rozděleny na 15 žup, které však nebyly zavedeny do 

praxe.  

1.3.2 Geografické rozdělení krajů v ČR 

Dnešní podobu rozdělenou na 14 krajů získala ČR dne 1. ledna 2000. 

Tab. 2 – Administrativní dělení krajů od roku 2000 [31] 

č. Kraj Krajské město Počet okresů 
v kraji 

Počet obcí v 
kraji 

1 Středočeský Praha 12 1147 
2 Jihočeský České Budějovice 7 623 
3 Plzeňský Plzeň 7 510 
4 Jihomoravský Brno 6 675 
5 Vysočina Jihlava 5 729 
6 Moravskoslezský Ostrava 6 324 
7 Ústecký Ústí nad Labem 7 354 
8 Olomoucký Olomouc 5 394 
9 Královéhradecký Hradec Králové 5 448 
10 Pardubický Pardubice 4 453 
11 Zlínský Zlín 4 304 
12 Karlovarský Karlovy Vary 3 132 
13 Liberecký Liberec 4 216 
14 Praha Praha 1 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Administrativní rozdělení krajů [32] 
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Přehled krajských územních samospráv a obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností. 

(viz Příloha P III). 

1.3.3 Administrativní uspořádání krajů ČR 

1.3.3.1 Zastupitelstvo kraje 

Členové zastupitelstva se volí ve volbách do krajských zastupitelstev. Počet členů zastupi-

telstva je stanoven, podle počtu obyvatel kraje (viz tab. 3). 

Tab. 3 – Počet členů zastupitelstva kraje podle počtu obyvatel kraje 

Počet obyvatel kraje Počet členů zastupitelstva 
kraje 

    do 600 000 45 

    nad 600 000 do 900 000 55 

    nad 900 000 65 
 

Funkce členů zastupitelstva jsou funkcí veřejnou. Podmínky vzniku a zániku mandátu člena 

jsou stanoveny ve zvláštním zákoně. Člen zastupitelstva má právo navrhovat zastupitelstvu, 

výborům a komisím návrhy k projednání, vznášet dotazy na jednotlivé členy a předsedy vý-

borů. Je povinen účastnit se zasedání a plnit úkoly, které mu budou uloženy. 

Pravomoci zastupitelstva kraje 

Zastupitelstvo rozhoduje jen ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje. Zastupi-

telstvo kraje předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, a pokud si myslí, že právní 

předpisy jsou v rozporu se zákonem, předkládá návrh Ústavnímu soudu. Zastupitelstvo kra-

je může vydávat obecně závazné vyhlášky kraje a schvaluje program rozvoje územního ob-

vodu kraje. Díky podílení se na rozvojových programech Evropské unie, může zastupitel-

stvo volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti. Zastupitelstvo schvaluje 

rozpočet a závěrečný účet kraje, volí a odvolává hejtmana, náměstka hejtmana a další členy 

rady. 

Jednání zastupitelstva 

Hejtman svolá a řídí schůzi zastupitelstva, která se koná podle potřeby, nejméně ale jednou 

za tři měsíce. K usnesení rozhodnutí je nutná nadpoloviční účast všech členů zastupitelstva. 
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Pokud se nesejde nadpoloviční většina všech členů, je povinen předsedající ukončit zasedání 

s návrhem nového termínu, který proběhne v následujících15 dnech. Zasedání zastupitelstva 

je veřejné, pořizuje se zápis o průběhu schůze, který nakonec podepíše hejtman nebo ná-

městek hejtmana a zvolení ověřovatelé. Ministerstvo vnitra může zastupitelstvo kraje roz-

pustit a vyhlásit nové volby, pokud se do 6 měsíců zastupitelé nesejdou. 

1.3.3.2 Rada kraje 

Rada kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada je odpovědná 

zastupitelstvu kraje. Radu kraje představuje hejtman, náměstek nebo náměstci hejtmana a 

další členové rady. Počet členů rady závisí na počtu obyvatel kraje (viz tab. 4). 

Tab. 4 – Počet členů rady kraje podle počtu obyvatel kraje 

Počet obyvatel kraje Počet členů rady kraje 

    do 600 000 9 

    nad 600 000 11 
 

Hejtman a jeho náměstci se zvolením do svých funkcí stávají automaticky i členy rady kraje. 

Schůze rady se schází podle potřeby, není stanovena doba, za jakou se musí rada sejít. 

Schůze rady jsou neveřejné. Nejpozději do 10 dnů se pořizuje zápis o průběhu schůze, který 

obsahuje počet přítomných členů rady, program schůze, výsledek hlasování a přijatá usne-

sení. Zápis podepisuje hejtman, náměstek hejtmana s pověření ověřovatelé. 

Rada kraje zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu. Jmenuje a odvolává ve-

doucí odborů krajského úřadu, návrh však podává ředitel krajského úřadu. Zřizuje a ruší 

komise rady. 

1.3.3.3 Hejtman 

Hejtman zastupuje kraj navenek, musí být občan České republiky. Hejtmana a jeho náměst-

ky volí zastupitelstvo, jehož členy vybírá z členů zastupitelstva. Hejtman odpovídá za svou 

činnost zastupitelstvu. Hejtman podepisuje právní předpisy kraje, svolává a řídí zasedání 

zastupitelstva a rady a podepisuje zápis o průběhu schůze. V době nepřítomnosti hejtmana 

jej zastupuje náměstek hejtmana, kterého zvolí zastupitelstvo kraje. Náměstek hejtmana také 
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zastupuje hejtmana, pokud je hejtman ze své funkce odvolán a není ještě zvolen jeho ná-

hradník. 

1.3.3.4 Krajský úřad 

Krajský úřad je orgánem kraje pro přenesenou působnost, tvoří ji ředitel a zaměstnanci kra-

je, člení se na odbory a oddělení. Krajský úřad přezkoumává rozhodnutí, která jsou vydaná 

orgány obce ve správním řízení, plní úkoly, které mu v samostatné působnosti uložilo zastu-

pitelstvo nebo rada a pomáhá v činnosti výborům a komisím, provádí dozor nad výkonem 

samostatné a přenesené působnosti obcí podle zvláštního zákona. Ředitel je za svou činnost 

odpovědný hejtmanovi kraje. Ředitel má právo účastnit se zasedání rady a zastupitelstva. [1] 

1.4 Regiony ČR 

Region je vymezené území, jehož rozloha a hranice se určují podle určitých kritérií. Tyto 

kritéria mohou mít například podobu fyzického, kulturního či společenského charakteru. 

Hranice regionu se mohou určovat například podle linií řek a pohoří. Takovému určení ří-

káme hranice fyzicko-geografické. Pokud se hranice určují na základě lidské činnosti (tzn. 

hranice společenské), je toto rozdělení například podle politického zaměření regionu nebo 

podle správních hranic regionu. 

Česká republika je rozdělena do 6 regionů a hlavního města Prahy (viz obr. 4). Region má 

více než 1 milion obyvatel, většinou je tvořen z území více krajů. 

 

Obr. 4 – Rozdělení regionů v ČR[33] 
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1.4.1 Makroregiony, mezoregiony, mikroregiony 

Jedná se o hierarchii, řády regionů, které lze dělit na jednotlivé stupně. 

Makroregiony 

Mají přirozené geografické členění. Geografická situace rozdělení makroregionů vyplývá 

z linie povodí hlavních řek. Na území České republiky se rozprostírají dva velké a jeden 

menší přirozený celek, jejichž názvy jsou: 

• Čechy – polabský makroregion, 

• Morava – podunajský makroregion, 

• České Slezsko – pooderský makroregion. 

Česká republika je makroregion vyššího stupně, Čechy a Morava s Českým Slezskem jsou 

dva makroregiony nižšího stupně. Čechy jsou mononodální (tzn.: území s jediným význam-

ným centrem) s výraznou dominancí hlavního města Prahy, Moravsko-slezský makroregion 

je polynodální (tzn.: území tvořené dvěma nebo více významnými středisky) s dominancí 

center Brna a Ostravy. 

Mezoregiony 

Jsou rozsáhlé územní oblasti, které jsou charakteristické například nedenní dojížďkou za 

prací nebo migrací obyvatelstva. Mezoregiony pokrývají svými vztahy 40% – 60% plochy 

České republiky. 

Mikroregiony 

Jsou územní celky, v jejich rámci jsou uzavřeny vztahy mezi bydlištěm, pracovištěm a kom-

plexem základních služeb. Do mikroregionů je integrováno více než 90% území České re-

publiky. [2] 
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Tab. 5 – Makroregionální, mezoregionální a mikroregionální centra v ČR [3] 

č. Rozdělení Centra 

1. Metropole mezinárodního významu Praha - hlavní rozvojové centrum v Čechách i v 
ČR 

2. Regionální metropole I. řádu Brno - hlavní rozvojové centrum na Moravě 
3. Regionální metropole II. řádu Ostrava - rozvojové centrum na severní Moravě 
4. Mezoregionální centrum I. řádu Plzeň - rozvojové centrum jihozápadních Čech 

5. Mezoregionální centra II. řádu 

Olomouc (střední Morava), Liberec (severní 
Čechy), Hradec Králové a Pardubice (východní 
Čechy), Ústí nad Labem (severozápadní Čechy), 
České Budějovice (jižní Čechy), Zlín (východní 
Morava), Karlovy Vary (západní Čechy) 

6. Významná rozvojová mikroregionální 
centra 

Mladá Boleslav, Opava, Uherské Hradiště, Jih-
lava, Cheb, Jablonec nad Nisou, Tábor - Sezi-
movo Ústí, Kolín a další 

 

 

1.5 Okresy 

Okresem se vyznačuje územně-správní jednotka, která má rozlohu menší než kraj, ale větší 

než obec. Dnešní okresy vznikly postupným vývojem z okresů Československa. Česká re-

publika je rozdělena do 77 okresů. (viz Příloha P IV) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 

 

 

Obr. 5 – Rozdělení okresů v ČR [34]

1.6 Města 

Městem se nazývá obec, která má více jak 3000 obyvatel. Titul město je udělován za splnění 

stanovených podmínek předsedou Poslanecké sněmovny, po předchozím vyjádření vlády. 

Těmito podmínkami jsou např.: obec musí mít ve středu obce soustředěnu zástavbu 

s náměstím, které má zpevněný povrch, v centru musí převažovat vícepodlažní zástavba, 

všechny ulice musí být pojmenovány, v obci musí být základní škola, zdravotnické zařízení a 

lékárna, pošta, společenský sál a sportoviště. Po splnění těchto kritérií vydá vláda stanovis-

ko, že se obec může stát městem. 
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1.7 Obce 

Obec je území, které je vymezeno hranicí, a na kterém pobývá určitý počet občanů. Obcemi 

se většinou nazývají menší vesnice s přilehlými územími s počtem obyvatel do 3 000. Obec 

je právnickou osobou, jejíž vznik je upraven v zákoně. Jako právnická osoba může obec 

nabývat práv a povinností, ale také může jako právnická osoba zaniknout – pouze způso-

bem uvedeným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. 

1.7.1 Geografické rozdělení obcí v ČR 

Některé obce mohou být za splnění určitých podmínek prohlášeny za městys, město nebo 

statutární město. Zvláštní postavení potom má Hlavní město Praha. Obec s pověřeným 

obecním úřadem jsou obec s širší působností státní správy (neoficiálně se jedná o obec II. 

stupně – ve většině případů se jedná o města), obce s rozšířenou působností mají větší roz-

vah působnosti (neoficiálně obec III. stupně – ve všech případech jde o města). 

Obec může vzniknout sloučením dvou nebo více obcí, které spolu sousedí, nebo oddělením 

jedné či více místních částí od obce. Nově vzniklá obec následkem oddělení, musí splňovat 

určité podmínky. Obec musí mít vlastní katastrální území, více jak 1000 obyvatel a nový 

název. Toto rozdělení obce je možné pouze na základě výsledků místního referenda. Pod-

mínky zániku obce stanoví příslušné zákony. Obec většinou zaniká sloučením s obcí jinou. 

1.7.2 Administrativní uspořádání obcí v ČR 

Hlavními orgány obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec zastupuje starosta, 

který stojí v čele obecního úřadu. U měst jsou názvy orgánů obdobné, zastupitelstvo města, 

rada města, starosta a městský úřad (viz Příloha V). [4] 

1.7.2.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce se skládá ze starosty, místostarosty a dalších členů zastupitelstva. Počet 

členů zastupitelstva musí být vždy lichý, proto se tento počet pohybuje v rozmezí mezi 5 až 

55 členy. Výkon člena zastupitelstva je veřejnou funkcí a mandát člena vzniká zvolením. 

Člen zastupitelstva má právo předkládat návrhy zastupitelstvu, komisím či výboru a právo 

na informace, může nahlížet do účetnictví zastupitelstva, do smluv, rozpočtu obce a násled-

ně se k daným informacím vyjádřit. Člen zastupitelstva má i své povinnosti. Musí se účastnit 
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zasedání zastupitelstva, má povinnost plnit zadané úkoly svěřené orgánem, hájí zájmy obča-

nů obce a má také povinnost zříci se hlasování ve věci, ze které by mohl mít následně pro-

spěch. 

Pravomoci zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo má pravomoci volit a odvolávat starostu a místostarostu, členy výboru a ko-

misí, schvalovat návrh rozpočtu obce a následně také závěrečný účet obce. Má pravomoc 

zakládat a rušit právnické osoby, vydávat obecně závazné vyhlášky týkající se například 

rušení nočního klidu, odpadů nebo bezpečnosti obce. Zastupitelstvo vydává nařízení obce 

jen, pokud není zřízena rada obce – pak má vydávání nařízení v pravomoci ona. Zastupitel-

stvo dále zřizuje a ruší obecní policii a má možnost vyhradit si i další pravomoci. 

Fungování zastupitelstva 

Členové zastupitelstva obce se musí scházet minimálně jednou za tři měsíce. Aby se mohlo 

jednat a usnášet se rozhodnutí, musí se zúčastnit na jednání nadpoloviční většina všech jeho 

členů. Pokud se nadpoloviční většina nesejde, musí být do 15 dnů svoláno náhradní zasedá-

ní. Jednání zastupitelstva je veřejné. 

1.7.2.2 Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem, který realizuje to, co zastupitelstvo schválí. V oblasti 

přenesené působnosti vydává nařízení obce. Rada je tvořena starostou, místostarostou a 

dalšími členy rady. Počet radních stanoví zastupitelstvo, tento počet musí být ale vždy lichý 

a činí nejméně 5 a nejvíce 11 členů. Rada obce se nevolí v případě, kdy zastupitelstvo obce 

má méně než 15 členů. Jednání rady obce je neveřejné. Rada obce se schází podle potřeby, 

k usnášení musí být přítomna nadpoloviční většina rady, k rozhodnutí musí být nadpoloviční 

většina přítomných. Rada obce stanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadě a zřizuje 

komise. Rada obce má zbytkovou působnost vůči zastupitelstvu, tzn., pokud si dané pra-

vomoci zastupitelstvo nevyhranilo nebo je nemá dle zákona. 

1.7.2.3 Starosta 

Starosta, občan České republiky, je nejvyšší představitel místní samosprávy, zastupuje obec 

navenek a je odpovědný zastupitelstvu, které ho také volí. Starosta svolává a řídí zasedání 

rady a zastupitelstva a zodpovídá za zveřejňování informací například na úřední desky, jme-
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nuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obce a stanoví mu plat 

podle zvláštních předpisů, odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok, rozhoduje o majetkových úkonech a rozhoduje o záležitostech ze samostat-

né působnosti obce, které mu svěří rada. Pokud v obci není zřízena rada, jmenuje a odvolá-

vá vedoucí odboru. 

1.7.2.4 Obecní úřad 

Obecná úřad je institucí veřejné správy, je orgánem obce a jeho povinnosti a pravomoci mu 

vymezuje zákon. Vykonává samostatnou i přenesenou působnost obce. Na obecním úřadu 

vykonávají svou činnost starosta, místostarosta, tajemník a ostatní zaměstnanci úřadu. U 

větších obcí může obecní rada zřídit odbory a oddělení, které vedou zaměstnanci úřadu. 

Každý obecní úřad má povinnost podávat informace žadatelům, plnit úkoly, které jsou mu 

svěřeny radou obce nebo zastupitelstvem, může pomáhat výborům a komisím v jejich čin-

nosti a má povinnost zřídit úřední desku na veřejném místě. 

Pověřený obecní úřad vykonává vedle přenesené působnosti i další přenesenou působnost, 

kterou mu navíc stanoví zvláštní zákon. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává vedle své přenesené působnosti a pře-

nesené působnosti stanovené zákonem ještě další přenesenou působnost v rozsahu stanove-

ném zvláštními zákony. Na tyto obecní úřady s rozšířenou působností totiž přešla většina 

působnosti zaniklých okresních úřadů. 

Funkce tajemníka je součástí obecního úřadu. Zřizuje se vždy v obci s pověřeným obecním 

úřadem a v obci s rozšířenou působností, v obcích ostatních se funkce tajemníka zřídit mů-

že, ale není to povinnost. Tajemníka jmenuje a odvolává starosta obce, musí ale požádat o 

souhlas ředitele krajského úřadu, jinak je toto jmenování či odvolání neplatné. Tajemník je 

odpovědný za úkoly, které plní obecní úřad v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník 

se zúčastňuje zasedání zastupitelstva a rady obce, nemá však právo hlasovat o usnesení, má 

právo předstoupit s hlasem poradním. [5] 

1.8 Městys 

Obec se stane městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny 

po vyjádření vlády. Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž jednaje městysem, je nově vznik-
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lá obec městysem. Oddělí-li se část obce, pak obec, které zůstane název městyse, je i nadále 

městys [6] (viz Příloha II). 

1.9 Vesnice 

Vesnice je sídlo, ve kterém hranice počtu obyvatel nepřekročí 2 000 obyvatel. Vesnice se 

vyznačuje z pravidla zástavbou rodinnými domy, převažuje zde zemědělství a většina obyva-

tel za prací a za centrem všech služeb dojíždí do okolních měst. [35] 

 

Tab. 6 – Označení orgánů obce podle typu obce [7] 

Obec Městys Město Statutární město 

Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo městysu Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města 

Rada obce Rada městysu Rada města Rada města 

Obecní úřad  Úřad městysu Městský úřad Magistrát 

Starosta Starosta Starosta Primátor 

Zvláštní orgán obce Zvláštní orgán městysu Zvláštní orgán města Zvláštní orgán města 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI VEŘEJNÉ 

SPRÁVY 

2.1 Správa 

Správu můžeme vyjádřit jako cílevědomou společenskou činnost, která naplňuje a dosahuje 

daný cíl a ten má veřejný nebo soukromý charakter. Správní právní odvětví vymezuje obsah 

a charakter správy a správní řád vymezuje rámec působení správy a její rozsah činnosti. 

Činnosti správy můžeme shrnout do funkce kontrolní, organizační, zajišťovací, plánovací, 

administrativní, koordinační a informační. 

Správu můžeme členit podle spravujícího objektu, tzn. na veřejnou správu a soukromou 

správu. Veřejnou správu uskutečňuje státní správa nebo samospráva. Soukromou správu 

pak uskutečňují soukromé organizace. Hlavním rozdílem mezi soukromou a veřejnou sprá-

vou je, že veřejná správa má své cíle stanovené zákonem a může dělat jen to, co je zákonem 

povoleno, naopak správa soukromá si své cíle určuje sama v souladu se zákonem a může 

činit vše, co není zákonem zakázáno. [8] 

Tab. 7 – Rozdělení správy[9] 

Správa 

Veřejná správa 
Soukromá 

správa                                   
Státní správa Samospráva 

Vnitřní státní 
správa 

Územní státní 
správa 

Zájmová samo-
správa 

Územní samo-
správa 

 

2.1.1 Veřejná správa 

Veřejnou správu chápeme jako správu lidské společnosti ve státním zřízení. Veřejnou sprá-

vou se rozumí správ území státu, krajů a obcí, správa věci, ke které má veřejnost vlastnická 

práva (věci movité a nemovité), správa veřejných financí (veřejné rozpočty), správa veřej-

ných záležitostí a správa užívání veřejných objektů a zařízení. 

Veřejná správa disponuje funkcí mocenskou, ochrannou, organizační, regulační a funkcí pro 

služby veřejnosti. 
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Systém veřejné správy 

Veřejnou správu chápeme jako společenský systém, který je tvořen vnějším a vnitřním pro-

středím. Zahraničními a mezinárodními službami je realizováno vnější prostředí a činnost 

systému s vazbami ve státě a společnosti je tvořeno vnitřním prostředím. 

a) Systém institucí  

Instituce je subjekt, úřad nebo organizace, která se člení na organizační složky, tzn. odbory 

a referáty, a která dbá na dodržování právních norem. Instituce veřejné správy jsou lokali-

zovány a umístěny v konkrétních krajích a obcích. K výkonu veřejné správy jsou pověřeny 

orgány a instituce jako například ústřední orgány, krajské a regionální instituce a orgány 

nebo místní instituce veřejné správy. 

b) Systém personální 

Personální systém je samozřejmě složen ze zaměstnanců institucí veřejné správy. Zaměst-

nanci vytvářejí v instituci personální strukturu s pracovními místy. Tito zaměstnanci mají 

s institucí uzavřen pracovně-právní vztah, buď pracovní, nebo služební poměr. Služební 

poměr se uzavírá u zaměstnanců v armádě a ozbrojených sil, u policie a celní správy a u 

vězeňské a justiční stráže. Naopak pracovní poměr je uzavírán na základě pracovní smlouvy 

či dohody, volbou či jmenováním. 

c) Systém správních činností 

Zaměstnanci ve veřejné správě vytvářejí tzv. obecný algoritmus, to znamená, že vykonávají 

činnosti, které se neustále opakují a vyvíjejí. Tyto činnosti tvoří plánování, organizování, 

rozhodování, řízení a následná kontrola. 

d) Systém nástrojů řízení veřejné správy 

K řízení společnosti a státu používají instituce veřejné správy nástroje typu akta a dokumen-

ty, informace verbální a neverbální, peněžní prostředky a materiální a technické prostředky. 
[10] 
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2.1.1.1 Státní správa 

Tab. 8 – Členění státní správy 

Státní správa České republiky 

Územní státní správa Vnitřní státní správa 

Regionální a oblastní státní správa 

Státní instituce 
vnitřní správy 

Instituce s rozšířenou 
a přenesenou působ-
ností výkonu státní 

správy 

Krajská státní správa 

Okresní státní správa 

Obecní a místní státní správa 

 

Státní správa je součástí veřejné správy. Česká republika má svůj vlastní správní systém. 

Pramenem jsou v první řadě právní normy ústavního práva. 

Výkon státní správy je realizován ústředními orgány státní správy a podřízenými státními 

institucemi regionálního, krajského a místního charakteru. Státní správa vydává správní ak-

ta, která jsou právně závazná a v přijatelných mezích udržují požadovaný stav regulační 

prvky státu. Cílem státní správy, která je zaměřena na realizaci státního systému, je fungo-

vání a zabezpečování činnosti tohoto státního systému. Hlavní činnost státní správy je zamě-

řena na fyzické a právnické osoby, ve prospěch společenského zřízení. Činnost státní správy 

slouží veřejným zájmům společnosti, službě veřejnosti, službě a ochraně občanů a obraně 

státu. 

Působnost územní státní správy pokrývá celé území České republiky a je prováděna centrál-

ně. V České republice podléhají jednotlivá území centrální státní správě a spravující subjekt 

zastupuje státní instituce, které připadají instituce v regionech, krajích, okresech a obcích. 

Správa regionální je prováděna pro statistické, hospodářské a finanční činnosti Evropské 

unie. Krajská státní správa realizuje správu na pověřených územích, v určitých krajských 

institucích, například krajské soudy, Krajská policejní správa a Krajské státní zastupitelství 

nebo finanční ředitelství. Okresní státní správa je uskutečňována okresními institucemi, na-

příklad Okresní státní zastupitelství, Okresní soud nebo Okresní policejní správa. Místní 

státní správa je konána na území obce za určitých podmínek obce, které závisí na počtu 

obyvatel, velikosti území obce nebo rozsahu činností obce. 
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Vedle státní správy územní, je státní správa vnitřní, která jedná v působnosti Ministerstva 

vnitra. Vnitřní státní správu vykonávají státní a samosprávní instituce pověřené výkonem 

státní správy. [11] 

Tab. 9 – Přehled orgánů státní správy [12] 

Ústřední orgány státní správy České republiky 

Prezident 
České 

republiky 

Vláda České republiky 
Místopředsedové vlády 

Výkonné ústřední orgány státní 
správy Ministři 

Ministerstva 
Orgány a úřady ministerstev Výkonné instituce 

 

Prezident České republiky zastupuje stát navenek, je hlavou státu. Prezident je volen Parla-

mentem České republiky na období 5 let, které se může protáhnout znovu zvolením na další 

volební období. Prezident České republiky musí být starší 40 let. 

Vláda České republiky je sestavena z předsedy, místopředsedy a ministrů. Je vrcholovým 

orgánem výkonné moci. Předsedu vlády jmenuje prezident České republiky a následně na 

jeho návrh stanoví ostatní členy vlády. Tyto členy prezident pověřuje řízením ministerstev a 

jiných úřadů.  

2.1.1.2 Samospráva 

Veřejnou správu doplňuje vedle státní správy samospráva, která je součástí veřejné moci.  

Samospráva je organizace, která lze provádět pouze v demokratickém zřízení státu, samo-

správa uskutečňuje a ovlivňuje společenský život, samospráva řídí jak své vlastní záležitosti, 

tak záležitosti veřejného zájmu. Je vykonávána vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 

vlastními prostředky.  

Vnitřní vztahy samosprávy jsou regulovány správním řádem, stanovami a členy samosprávy, 

kteří své funkce nabudou zvolením. Samospráva, dle schváleného rozpočtu, hospodaří se 

svým majetkem. Naopak vliv na vnější prostředí samosprávy, ovlivňují vnější vztahy. Samo-

správa hájí své vlastní záležitosti, řídí se zákony státu, právními předpisy a vyhláškami. [13] 
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Tab. 10 – Přehled členění samosprávy [14] 

Samospráva 
Územní samospráva Zájmová samospráva 

Územní samospráva krajů a 
Územní samospráva Hlavního 

města Prahy 

Samospráva 
profesní 

Samospráva 
zájmových 
sdružení 

Obecní územní samospráva Ústřední správa zájmových 
organizací 

Statutární 
město s  
úřadem  

magistrátu 
 
 

 

 
Obec s úřadem 

výkonu 
rozšířené 

působnosti 
 
 
 

 
Obec s úřadem 

výkonu  
přenesené  
působnosti 

 
 
 

Obec s  
úřadem  

samosprávní 
funkcí 

 
 
 

Oblastní, regionální,  
krajská správa zájmových 

organizací 
Okresní správa zájmových 

organizací 
Samospráva zájmové 

Organizace 
 

 

Samosprávu členíme na zájmovou samosprávu a územní samosprávu. 

Zájmová samospráva 

Zájmová samospráva je spjata s určitou lidskou činností. Zájmovou samosprávu zastupují 

občané, kteří mají společné zájmy, cíle nebo profesi. Zájmová samospráva volí své předsta-

vitele, jako prezidenta, předsedu, představenstvo a výbor. Zájmová samospráva se řídí podle 

svých stanov, má vymezenou oblast svého působení a zodpovídá jak sama za sebe, tak i za 

své členy. Zájmová samospráva spadá pod kompetenci Ministerstva vnitra a rozděluje se 

dále na samosprávu profesní, která má povinné členství osob určité profese, na samosprávu 

zájmových sdružení, která je složena z osob bez nucené příslušnosti a na akademickou sa-

mosprávu vysokých škol. 

Územní samospráva 

Územní samospráva je vymezena v Zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a je spja-

ta s určitým územím. Stát člení území státu na obce jako základní územní samosprávné cel-

ky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky. Jejich právo je podrobně vymezeno 

v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. 

Územní samospráva krajů. Česká republika je členěna na 14 samosprávných krajů, včetně 

Hlavního města Prahy. 
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Územní samospráva obcí. Obec se spravuje sama, obec volí obecní zastupitelstvo a má sa-

mosprávní instituci, obecní úřad. Ten je pověřen výkonem některých činností vnitřní státní 

správy. [13] 

2.1.2 Soukromá správa 

Soukromou správu vykonávají subjekty v soukromém zájmu, které usilují o to, aby sou-

kromá správa z vlastní vůle dosáhla vlastního soukromého cíle. Spravujícím subjektem je 

soukromá organizace, například soukromý podnik nebo kapitálová nebo osobní společnost, 

spravujícím subjektem může být i jednatel společnosti, předseda, prokurista, strávní rada 

nebo představenstvo. Tento subjekt hospodaří se soukromými materiálními a finančními 

prostředky správy. 
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3 ZLÍNSKÝ KRAJ 

3.1 Geografické rozdělení Zlínského kraje 

Zlínský kraj leží ve východní až jihovýchodní části ČR. Zlínský kraj je obklopen ze severu 

Moravskoslezským krajem, ze severozápadu Olomouckým krajem, z jihozápadu Jihomorav-

ským krajem a z východu Trenčianským a Žilinským krajem na Slovensku.  

 

 

Obr. 6 – Mapa krajů České a Slovenské republiky 36 

 

Území Zlínského kraje je z převážné většiny kopcovité. Na západě kraje ční kromě zalesně-

ného pohoří Chřiby také severní polovina Dolnomoravského úvalu a jižní část Hornomorav-

ského úvalu. Hranice kraje tvoří na východě Bílé Karpaty s nejvyšší horou Velká Javořina 

(970 m), směrem k severu přecházejí Bílé Karpaty v Javorníky a Moravskoslezské Beskydy. 

Na severu kraje leží Hostýnsko-Vsetínská hornatina. 

Zlínským krajem protéká největší řeka Morava, z menších toků jsou to například Bečva, 

Olšava, Senice, Vlára a Dřevnice. 

Zlínský kraj se může pyšnit dvěma chráněnými krajinnými oblastmi (dále jen CHKO). Jsou 

to Beskydy, ve kterých rostou původní pralesovité porosty a Bílé Karpaty, kde se nachází 

na sedm set druhů rostlin. 

Obyvatelstvo Zlínského kraje je z velké části tvořeno venkovským obyvatelstvem, v kraji 

převažuje počet mladých lidí nad lidmi v důchodovém věku, což zaručuje dostatek pracov-
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ních sil pro dobrý rozvoj kraje. Nejvíce lidí je zaměstnáno v průmyslu, ve stavebnictví, 

v dopravě, v oblasti obchodu, pohostinství, ubytovacích služeb, oprav motorových vozidel a 

v obchodu s nemovitostmi. 

Zlínský kraj lze z hlediska zemědělství rozdělit do dvou částí. První část zahrnuje nížiny 

kolem řeky Moravy, kde se daří v pěstování náročných zemědělských plodin, ovoce a zele-

niny. Druhá část zahrnuje horská území, louky a pastviny, včetně CHKO Bílé Karpaty a 

Beskydy. Zde se uplatňuje například pastevectví. [37] 

Zlínský kraj je jedním ze 14 krajů ČR (viz tabulka 2). Zlínský kraj se rozděluje na 4 okresy – 

Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. V kraji se nachází 304 obcí. 

Tab. 11 – Počet obyvatel, rozloha a počet obcí ve Zlínském kraji [38] 

č. Název Počet obyvatel Rozloha Počet obcí 

1. Kroměřížsko 107 746 992 km2 80 

2. Uherskohradišťsko 145 188 799 km2 78 

3. Vsetínsko 146 898 1 143 km2 59 

4. Zlínsko 197 071 1 030 km2 87 

Zlínský kraj celkem 596 903 3 964 km2 304 
 

Sídlem Zlínského kraje je statutární město Zlín. Rozloha Zlínského kraje je 3 964 km2 a 

počet obyvatel je 596 903 (aktuální k datu 22.11.2002). Obcí s rozšířenou působností je 13 

a obcí s pověřeným obecním úřadem je 25. [39] 

Tab. 12 – Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem ve Zlín-

ském kraji [40] 

č. Rozdělení Obce 

1. Obce s rozšířenou působností 

Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačo-
vice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské 
Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské 
Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín 

2. Obce s pověřeným obecním úřadem 

Bojkovice, Brumov-Bylnice, Bystřice pod Hostýnem, 
Holešov, Horní Lideč, Hulín, Chropyně, Karolinka, 
Koryčany, Kroměříž, Luhačovice, Morkovice-Slížany, 
Napajedla, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Slavi-
čín, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 
Uherský Ostroh, Valašské Klobouky, Valašské Meziří-
čí, Vizovice, Vsetín, Zlín 
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3.2 Administrativní uspořádání Zlínského kraje 

 

Obr. 7 – Schéma orgánů Zlínského kraje [41] 

 

 

3.2.1 Zastupitelstvo Zlínského kraje 

Zastupitelstvo Zlínského kraje má 45 členů a je voleno na čtyřleté funkční období. Členové 

zastupitelstva volí radu kraje. Zastupitelstvo se schází jednou za tři měsíce a jeho jednání 

jsou veřejná. Zastupitelstvo kraje předkládá návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, vydává 

obecně závazné vyhlášky kraje, schvaluje programy rozvoje a zajišťuje jejich realizaci, roz-

hoduje o mezinárodní spolupráci, koordinuje rozvoj územního obvodu, schvaluje rozpočet 

kraje a závěrečný účet kraje, zřizuje a ruší příspěvkové organizace, zřizuje výbory atd. 

3.2.2 Rada Zlínského kraje 

Rada Zlínského kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada 

kraje má devět členů, které volí zastupitelstvo kraje. Radu tvoří hejtman, náměstci hejtmana 

(3) a členové rady (5). Jednání rady jsou neveřejné. Rada Zlínského kraje připravuje návrhy 

a podklady pro jednání zastupitelstva, rada může kontrolovat a zabezpečovat hospodaření 

podle schváleného rozpočtu, jmenuje a odvolává vedoucí odborů, zřizuje komise rady, vy-

dává nařízení kraje atd. 
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3.2.3 Hejtman Zlínského kraje 

Hejtman Zlínského kraje zastupuje kraj navenek. Hejtman pro-

vádí úkony, které schválilo zastupitelstvo, případně rada kraje. 

Hejtman jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu, odpovídá 

za informovanost občanů o činnostech kraje apod. Hejtman 

kraje svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady. 

MVDR. Stanislav Mišák (viz foto 1) se stal hejtmanem Zlínské-

ho kraje dne 12. listopadu 2008. [42] 

 

 

 

3.2.4 Krajský úřad Zlínského kraje 

Krajský úřad Zlínského kraje plní úkoly v samostatné působnos-

ti, které mu uloží rada a zastupitelstvo, pomáhá v činnosti výbo-

rů zastupitelstva a komisí rady. Krajský úřad se člení na odbory 

a oddělení. V jeho čele stojí ředitel krajského úřadu, jenž je za 

plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi. 

Ředitelem Krajského úřadu Zlínského kraje je od roku 2003 

Ing. Vladimír Kutý (viz foto 2).  [43] 

Organizační struktura Krajského úřadu ve Zlíně (viz Příloha VI). 

Foto 1 – Stanislav Mišák 

Foto 2 – Vladimír Kutý 
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4 VÝVOJ MĚSTA ZLÍNA 

Nejstarší zpráva o Zlíně je z roku 1322, kdy byly sepsány dvě latinské listiny (28. února 

1322 a 12. prosince 1322), které byly obsahem stejné. Jednalo se v nich o prodeji jihomo-

ravské Hustopeče s přilehlými vesnicemi a také „městečkem Zlínem“. Tyto statky prodali 

bratři Fricek a Vilém z Egerberga královně Elišce Rejčce. Z těchto dokumentů proto víme, 

že Zlín v roce 1322 již existoval. Kolem roku 1349 se objevila také zmínka o Herbortovi ze 

Zlína, to znamená, že zlínské panství tehdy náleželo novému majiteli, i když prameny neu-

vádějí, kdy a jakým způsobem Herbort panství nabyl. Díky výhodné poloze městečka, na 

křižovatce cest, měla původní vesnická osada příhodné podmínky pro roli hospodářského 

střediska, tedy tržiště. Další zmínka pochází z roku 1358, kdy majetek převzali Šternberko-

vé, také ale nevíme, od koho tento majetek získali. 

Protože Šternberkové byli velmi mocný rod, svými pevnými hradbami, rozsáhlými statky i 

vlivné hodnosti v zemské správě, si zajišťovali postavení mezi předními feudály na Moravě. 

Šternberkové měli Zlín v rukou po 80 let a postupně se v jeho držení vystřídaly tři větve 

tohoto rodu. Šternberkové se během husitské revoluce v 15. století dostali do finanční tísně 

a po skončení válečných operací začali rozprodávat své statky, mezi nimi také Zlín. Roku 

1437 odkoupil Petr Roman z Vítovic městečko Zlín s tvrzí, dvorem a mlýny, ves Příluky, 

Březnici, Mladcovou, Čepkov, Prštné, Zbožnou, půl Želechovic a ves Boněčko, louku zva-

nou Okrouhlá (u Příluk), les Dubový díl, horu Tlustou a Lysou a louky zvané Žákovy lou-

ky. Tímto Šternberská vláda na Zlíně skončila. 

Vláda Petra Romana na Zlíně trvala bezmála 40 let, do roku 1472. Po jeho smrti, majetek 

připadl královské koruně, protože po Romanovi nezůstali žádní dědicové. Majetek ale ne-

zůstal dlouho královské koruně, krátce po roce 1472 se zlínské panství stalo majetkem 

uherského krále Matyáše Korvína, který byl tehdy pánem Moravy. Ten zlínské statky daro-

val jako odměnu za válečné služby Vilému Tetourovi z Tetova, přednímu ze svých polních 

hejtmanů. Tetour vládl na Zlíně již v roce 1478. Jeho vláda trvala skoro sto let. 

Za vlády Tetoura, v dobách míru, městečko, středisko trhu a řemesel vzkvétalo a rozvíjelo 

se. Zlín dospěl do podoby velkého, hospodářsky důležitého střediska, to mělo za následek i 

vzestup v označování Zlína. Kolem roku 1490 se začal Zlín označovat jako „město“, z pů-

vodního „městečko“. Po několik desetiletí, ale označení kolísalo. Až roku 1550 se natrvalo, 

důsledkem vývoje, ustálilo označení jako město. 
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Koncem 16. století (kolem roku 1592) čítal Zlín asi 200 – 250 usedlostí, ve kterých žilo asi 

1400 – 1500 obyvatel. Počtem usedlostí se Zlín tehdy řadil za Hranice, Holešov nebo Va-

lašské Meziříčí. 

Od roku 1620 Zlín prožíval těžké časy strádání a ničení v důsledku třicetileté války. Tehdy 

měla město Zlín v rukou Anna Cedlarová z Hofu, která krátce po vypuknutí války zemřela 

bezdětná. Zlín zůstal tedy v roce 1622 do roku 1630 bez vlastního pána, správu vedli úřed-

níci, výnos patřil věřitelům. Roku 1630 převzal statky (Zlín, Veselíčko, Bartošovice) Kryš-

tof Karel Podstatský z Prusinovic. Nedožil se ale konce války, statky zdědili jeho čtyři sy-

nové. Ti svěřili zadlužené statky roku 1653 zvláštní komisi a ta roku 1655 prodala zlínské 

panství Gabrielu Šerénimu za 52 000 zlatých. 

Šeréniové prodali panství roku 1712 baronu Janu Leopoldu Rotalovi. Ten zvelebil Zlínský 

zámek k bydlení, ale roku 1716 prodal panství svým příbuzným, Rotalům z napajedelské 

větve. Zlín byl tedy majetkem Adama Jáchyma Rotala. Rotalové vládli do roku 1763, pak 

panství převzali Khevenhüllerové, ti vládli do roku 1804. Od roku 1804 vládl na zlínském 

zámku baron Klaudius Bretton. Do vyrovnaného životního stylu venkovského města vnesly 

rozruch revoluční události roku 1848. Zlínští obyvatele představili petici o „zrušení podda-

nosti, aby každý občan stejná práva měl“. Pro zdůraznění touhy po svobodě utvořili obyva-

telé města měšťanské národní stráže (gardy). Touto revolucí byla roku 1848 zrušena vrch-

nostenská správa. 

Zlínské panství koupil roku 1857 brněnský obchodník Jan Bergl, ale měl jej v držení pouze 

krátce, od ledna do září 1858. Prodal jej hraběti Bernardu Stolbergovi. Od něj pak koupil 

roku 1860 celý majetek brněnský továrník Leopold Haupt za 445 000 zlatých. Hauptové 

chtěli zřídit českou měšťanskou školu, jejich návrh byl však na radnici zamítnut a to ještě na 

dalších dvacet let. V roce 1893 úřady povolily zřízení české měšťanské školy ve Zlíně. Vyu-

čování bylo zahájeno roku 1896. 

Počet obyvatel města Zlína v roce 1900 byl 2 975. 

Hauptové drželi ve svých rukou Zlín do roku 1929. Roku 1927 prodal Haupt městu Zlín 

část lesů (Tlustá) a roku 1929 také zámek. Ostatní pozemky zlínského velkostatku koupil 

roku 1929 Baťův podpůrný fond. Tím se Zlín oprostil od dědictví starých feudálních dob. 

V květnu roku 1939 se stal Zlín sídlem německého správního orgánu a byla zde zřízena úřa-

dovna gestapa. [15] 
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Obr. 8 – Náměstí Míru ve Zlíně roku 1910 [44] 

 

Obr. 9 – Pohled na Zlín roku 2008 [45] 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 ANALÝZA VÝVOJE STAROSTENSTVÍ MĚSTA ZLÍNA OD ROKU 

1850 DO ROKU 2008 

5.1 Správa města Zlína do roku 1850 

První doklady o působení městské samosprávy pochází z roku 1463, kde je uveden 

purkmistr a rada města Zlína. Radu tvořili vedle purkmistra starší (radní páni, konšelé). 

K roku 1612 a 1618 jsou jmenováni kromě purkmistra čtyři starší. Roku 1782 byla městská 

rada redukována na 6 osob. Purkmistr i rada vykonávali svůj úřad po dobu jednoho roku, 

potom byla rada se souhlasem vrchnosti obnovena. 

Zástupcem vrchnosti ve městě byl fojt (rychtář). Rychtář se postupem času stal ze zástupce 

vrchnosti výkonným orgánem městské rady, zejména ve věcech policejních. V 17. století byl 

již rychtářský úřad volený. Rychtář měl především kompetenci soudní, zejména v soudnictví 

sporném a soudnictví týkající se nemovitostí. 

Sídlem městské samosprávy byla radnice (radní dům). Roku 1568 byl jako chudinské zaří-

zení založen špitál, na nějž dohlíželi městští starší. 

5.2 Správa města Zlína od roku 1850 do roku 1945 

Po zrušení patrimoniálního zřízení 7.9.1848 vyvstala nutnost reorganizace celého správního 

systému. Města a obce získala větší pravomoci v rozhodování o svých záležitostech. Obča-

né mohli volit své zástupce na radnici, tím pak následně vzešel správní orgán, který byl za-

stupován radními a starostou. 

První obecní volby se ve Zlíně konaly roku 1850. Do čela obce byl zvolen 16-ti členný 

obecní výbor, který ze svého středu volil představenstvo – purkmistra (od roku 1855 je titul 

změněn na „představený“, od roku 1877 je titul změněn na „starosta“) Josefa Šťastu a dva 

radní. Doba působnosti obecního výboru byla 3 roky. 

Po osvobození Zlína Rudou armádou 2. 5. 1945 vystupovali jako zástupci obecní správy 

bývalý starosta Zlína Dominik Čipera a jeho náměstkové Josef Zavrtálek a Antonín Kvas-

nička. 
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5.3 Správa města Zlína od roku 1945 do roku 1990 

Po osvobození na jaře roku 1945 se začaly budovat a vnikat do popředí Národní výbory, 

které měly své orgány – plénum, radu a předsedu. Označení starosta nahradilo označení 

předseda, který se stal vrcholovým představitelem města Zlína a v letech 1945 – 1949 před-

sedou místního národního výboru, v letech 1949 – 1954 předsedou jednotného národního 

výboru a v letech 1954 – 1990 předsedou městského národního výboru (dále jen MNV). 

S nastoupením socialismu (1948 – 1989) bylo 23. listopadu 1948 město Zlín přejmenováno 

na město Gottwaldov. Úředně ale tento název nabyl platnosti 1. ledna 1949. Město Got-

twaldov se stalo krajským městem. Dne 27. listopadu 1989 se konala velká demonstrace na 

náměstí Míru v Gottwaldově, kde občané města lobovali za navrácení městu název Zlín. 

Přání občanů se vyplnilo a od 1.1.1990 nese město opět název Zlín. Po převratu v listopadu 

1989 došlo k zániku soustavy národních výborů. 

5.4 Správa města Zlína od roku 1990 do roku 2008 

Dne 24.11.1990 proběhly volby, ve kterých byla uzákoněna nová struktura správy a samo-

správy – Úřad města Zlína, zastupitelstvo, rada a primátor. Voliči zvolili sedmdesátičlenné 

městské zastupitelstvo Zlína. V tomto období Zlín získal charakter statutárního města v čele 

s primátorem. Městské zastupitelstvo převzalo odpovědnost za dění ve městě. Dne 

11.12.1990 byl zvolen první primátor města Zlína. Od roku 1990 se ve veřejné správě pou-

žívá označení „primátor“ města Zlína. Toto označení se vyskytuje na stejné úrovni jako 

označení „starosta“ města. Označení „primátor“ města se však používá v městech, která se 

stala městy statutárními. [16] 
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5.5 Starostové Zlína 1850 – 1945 

Od roku 1850 do roku 1945 vládli městu Zlínu starostové (viz tab. 13), jejichž označení se začalo 

používat až v roce 1850. Před tímto rokem se používalo označení „purkmistr“. 

Tab. 13 – Starostové Zlína 1850 - 1945 

Období Starostové Zlína 
1850 - 1861    Josef Šťasta 
1861 - 1863    Tomáš Macháň 
1864 - 1871    Tomáš Tlusták 
1871 - 1881    Mikuláš Kašpárek 
1881 - 1885    Vincenc Kašpárek 
1885 - 1899    Mikuláš Kašpárek 
1899 - 1908    Antonín Batia 
1908 - 1919    František Štěpánek 
1919 - 1923    František Novák 
1923 - 1932    Tomáš Baťa 
1932 - 1945    Dominik Čipera 

 

 

JOSEF ŠŤASTA 

Starosta v období: 1850 – 1861 

V letech 1849 – 1850 byl purkmistrem. Po zrušení vrchnosten-

ské správy, kdy města a obce získaly větší pravomoci při správě 

svých záležitostí, byl v letech 1850 – 1861 voleným starostou 

(ve Zlíně se pro tuto funkci dlouho užíval název představený). 

V roce 1849 došlo ve Zlíně k velkému požáru, kterému padla za 

oběť fara, škola a 138 domů. Nejnáročnějším úkolem ve funkč-

ním období starosty Josefa Šťasty bylo postavit novou budovu 

zlínské školy vedle kostela, které byla otevřena v roce 1857, a 

náklady na výstavbu činily 11 477 zlatých. Po odchodu z funkce starosty ještě řadu let vy-

konával na radnici funkci obecního písaře. 

 

 

Foto 3 – Josef Šťasta 
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TOMÁŠ MACHÁŇ 

Starosta v období: 1861 – 1863 

V čele zlínské radnice působil téměř 3 roky. Starostou byl v letech 1861 – 1863. Během 

svého starostování musel řešit finanční otázky okolo doplácení účtu na stavbu a vybavení 

školy, neboť její novostavba příliš zatížila městský rozpočet. V době jeho působení se opra-

voval kostel a začalo se jednat o úpravě řeky Dřevnice proti povodním. V archivech či ji-

ných dokumentech nebyla nalezena žádná informace, fotografie ani popisek o tomto staros-

tovi Zlína. 

 

TOMÁŠ TLUSTÁK 

Starosta v období: 1864 – 1871 

Narodil se 20.6.1817 ve Zlíně. Živil se jako rolník. Byl obecním 

radním, do funkce starosty Zlína byl zvolen v dubnu 1864 a 

setrval v ní do 4.5.1871. V době jeho starostování byly ve městě 

opraveny ulice a most přes Dřevnici, zřízena lékárna, jednalo se 

o stavbě špitálu a nové fary. V této době usilovalo město Zlín o 

umístění správních úřadů, tyto snahy však zůstaly bezúspěšné. 

Tomáš Tlusták zemřel ve Zlíně dne 9.9.1897. 

 

 

Foto 4 – Tomáš Tlusták 
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MIKULÁŠ KAŠPÁREK 

Starosta v prvním starostenském období: 1871 – 1881 

Starosta ve druhém starostenském období: 1885 – 1899 

Narodil se 5.12.1839 ve Zlíně. Byl obchodníkem. Jeho manželka 

byla dcerou Tomáše Tlustáka. Starostou Zlína byl zvolen dva-

krát. První starostenské období trvalo od 4.5.1871 do 

22.9.1881. Zasazoval se o zřízení české měšťanské školy, jeho 

snaha ale nebyla úspěšná. 

Jeho druhé období ve funkci starosty Zlína trvalo od 8.1.1885 

do 28.10.1899, kdy Mikuláš Kašpárek ve Vídni zemřel. I za své-

ho druhého starostování se snažil o zřízení české měšťanské školy, tentokrát úspěšně. 

V roce 1893 bylo její zřízení povoleno, v roce 1896 začalo vyučování a v roce 1897 se měš-

ťanka přestěhovala do novostavby velké školní budovy (nyní je v budově umístěna Krajská 

knihovna Františka Bartoše). V roce 1894 založili ve Zlíně svůj obuvnický podnik souro-

zenci Baťovi. V roce 1899 byl Zlín napojen na železniční trať (Otrokovice – Zlín – Vizovi-

ce). 

 

VINCENC KAŠPÁREK  

Starosta v období: 1881 – 1885 

Narodil se 22.1.1834 ve Zlíně. Byl kupcem a také měl za man-

želku dceru Tomáše Tlustáka. Ve funkci starosty Zlína vystřídal 

svého bratra Mikuláše 22.9.1881. I on se neúspěšné zasazoval o 

zřízení měšťanské školy. Podařilo se mu ale v roce 1884 zřídit 

Živnostenskou školu, o jejíž založení se zasloužili představitelé 

města spolu s místními živnostenskými společnostmi. Jeho půso-

bení na zlínské radnici skončilo 8.1.1885. Vincenc Kašpárek 

zemřel ve Zlíně dne 9.4.1906. 

 

 

Foto 5 – Mikuláš Kašpárek 

Foto 6 – Vincenc Kašpárek 
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ANTONÍN BATIA 

Starosta v období: 1899 – 1908 

Narodil se 24.3.1839 ve Zlíně. Byl majitelem zámečnické firmy. 

V době starostování Mikuláše Kašpárka byl členem městského 

zastupitelstva a zástupcem starosty. Do funkce starosty Zlína 

byl zvolen 9.11.1899. Patřil ke konzervativnímu bloku, který 

ovládal radnici a jehož představiteli byli měšťané a živnostníci. 

Podporu zlínských obyvatel však v době jeho starostování stále 

více získávali pokrokáři, přívrženci strany národně sociální a 

sociální demokraté, kteří hájili české národní požadavky. Obec-

ní volby, které se měly uskutečnit v roce 1906, se pro průtahy ze strany radnice uskutečnily 

až v září 1908 (po interpelaci poslance Tomáše Garigue Masaryka v parlamentu). Volby 

vyhráli pokrokáři. Antonín Batia odešel z funkce starosty 6. 10. 1908. 

Za jeho éry se zakládaly další obuvnické továrny a město Zlín se postupně stávalo průmys-

lovým střediskem. Antonín Batia zemřel ve Zlíně 8.3.1917. 

 

FRANTIŠEK ŠTĚPÁNEK 

Starosta v období: 1908 – 1919 

Narodil se 16.1.1872 v Luběnicích (okres Olomouc). Do Zlína 

přišel jako učitel, i když neměl pedagogické vzdělání. Měl matu-

ritu na reálce v Prostějově a prošel jen abiturientským kurzem. 

František Štěpánek se spřátelil s Tomášem a Antonínem Baťo-

vými a v době, kdy se rozvíjel jejich závod, vypomáhal jim 

v kanceláři jako účetní a prokurista. Později, po neshodách 

s Tomášem Baťou, se v roce 1907 osamostatnil a založil svou 

vlastní továrnu na výrobu obuvi. Velkým zlomem pro Štěpán-

kovu obuvnickou firmu byl rok 1914, kdy spolupracoval s Tomášem Baťou na jeho první 

důležité zakázce. Jednalo se o vyrobení 50 000 párů vojenské obuvi. Tomáš Baťa se 

s Františkem Štěpánkem a ostatními majiteli obuvnických továren rozdělili o tuto zakázku. 

Foto 7 – Antonín Batia 

Foto 8 – František Štěpánek 
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Díku tomu, mnoho dělníků nepřišlo o práci. Štěpánkovi se tak za války zvýšil počet zaměst-

nanců na 600 a v jeho továrně byla zřízena i vlastní koželužna. 

Jako představitel pokrokářů, kteří vyhráli volby v září 1908, byl zvolen 6.10.1908 starostou 

Zlína. Hned po zvolení město Zlín získalo telefonní spojení. Za jeho éry se řešili naléhavé 

potřeby rozrůstajícího se města – posílení městské pošty (1910), půjčka na regulaci Dřevni-

ce (1911), rozšíření telefonní sítě (1912), subvence na výstavu kanalizace. Rozhodujícím 

průmyslovým činem bylo zahájení provozu městské elektrárny (1913). František Štěpánek 

bojoval za realizaci elektrifikace města již v roce 1909, ale kvůli neshodám radních se poda-

řilo vše realizovat až o 4 roky později. Rok od roku nabývala na významu železnice, a to jak 

při přepravě osob (denně 360 osob), tak i nákladů (80 – 90 tun za den). Město Zlín mělo 

v té době kolem 3 200 obyvatel. V roce 1913 byl František Štěpánek zvolen poslancem 

moravského zemského sněmu. Ve stejném roce byl Zlín určen jako sídlo nově zřízeného 

soudního okresu. Starostenství, vedení vlastní obuvnické továrny a také poslanecký mandát 

v moravském zemském sněmu, bylo na jednoho člověka hodně. František Štěpánek proto 

v září 1913 ohlásil městskému zastupitelstvu svou rezignaci, která ale nebyla přijata a Ště-

pánek byl ve funkci starosty města Zlína ještě dalších 6 let, do 28.6.1919. Později se přestě-

hoval do Prahy, kde měl továrnu na obuv. Zemřel dne 23.4.1934. 

 

FRANTIŠEK NOVÁK  

Starosta v období: 1919 – 1923 

Narodil se 26.1.1889 v Naloučanech (okres Třebíč). Původně 

byl dělníkem, později společníkem jedné menší obuvnické firmy. 

Starostou Zlína byl zvolen 28.6.1919 jako člen strany sociálně 

demokratické, která ve volbách získala 40% hlasů. V roce 1921 

se stal, spolu s ostatními poslanci své stany, členem nově zalo-

žené KSČ. V době jeho starostování, v srpnu 1922 se začala 

stavět nová budova radnice, na podzim roku 1923 byla ukonče-

na hrubá stavba a v létě roku 1924 byla radnice otevřena. V té 

době byly také přestavbou bývalého panského pivovaru získány prostory pro okresní soud 

(1923). František Novák opustil křeslo starosty města 29.9.1923. Zemřel ve Zlíně dne 

28.7.1952. 

Foto 9 – František Novák 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46 

 

TOMÁŠ BAŤA 

Starosta v období: 1923 – 1932 

Narodil se 3.4.1876 ve Zlíně. Do roku 1908 byl spolumajitelem 

největší zlínské továrny na obuv T. & A. Baťa, později se stal 

100% vlastníkem firmy Baťa. Před volbami se Baťa rozhodl 

k ráznému činu. Vstoupil do voleb s vlastní kandidátkou a hes-

lem: „Chci býti buď starostou, nebo nechci býti zvolen do za-

stupitelstva vůbec!“ Začal pořádat veřejné schůze a na jedné 

z nich řekl: „Vaše ruce si můžeme koupit, vaše srdce si však 

musíme získat.“ [17] V obecních volbách v roce 1923 získala ab-

solutní většinu ve zlínském zastupitelstvu – 17 mandátů – kandidátní listina zaměstnanců 

firmy Baťa a dne 29.9.1923 byl Tomáš Baťa zvolen starostou Zlína. Spolu s rozvojem 

Baťovských závodů se Zlín rozrostl do podoby významného průmyslového města. Mnoho-

násobně se zvýšil počet obyvatel a město bylo budováno dle urbanistických koncepcí jako 

zahradní město. Začalo období velkého rozmachu města, zvláště poté, kdy se podařilo od-

koupit od velkostatkáře Haupta pozemky důležité pro stavební rozvoj a také zlínský zámek 

(1929). Stavěly se nové byty, školy, obchodní a společenské budovy, široké moderní vo-

zovky, v roce 1927 se začala stavět netradiční pavilónová nemocnice. V obecních volbách 

v roce 1927 získala baťovská kandidátní listina 82% hlasů a 25 mandátů v městském zastu-

pitelstvu (KSČ získala 2 mandáty, strana živnostenská 1 mandát, strana lidová 1 mandát a 

strana národně socialistická také 1 mandát). Ve volbách roku 1931 bylo vítězství „baťovců“ 

téměř absolutní – ve 42 členném městském zastupitelstvu získali 41 mandátů (1 mandát 

připadl straně lidové). Tomáš Baťa by starostou města až do své tragické smrti 12.7.1932 

v Otrokovicích. (Podrobněji viz kap. 7.1) 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 – Tomáš Baťa 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 

 

DOMINIK ČIPERA 

Starosta v období: 1932 – 1945 

Narodil se 3.8.1893 v Praze. Původním povoláním byl bankovní 

úředník. Do funkce starosty Zlína byl zvolen 5.8.1932. I za jeho 

éry byl těsně propojen rozvoj města a firmy Baťa, protože Do-

minik Čipera byl jejím generálním ředitelem. Dále se stavěly 

byty, školy, sportovní zařízení i veřejné budovy – Památník 

Tomáše Bati (1933), Studijní ústavy (1936, 1938), stadion u 

elektrárny (1934), stadion Letná (1940), koupaliště na Januštici 

(1934) a koupaliště u továrny (1939), školy na Zálešné (1933, 

1938), škola na Dílech (1937). Bylo zřízeno gymnázium 

(1936), obchodní akademie (1937), průmyslová škola (1937) a 

Škola umění (1939). V roce 1935 se stal Zlín sídlem nově utvořeného politického okresu, 

který zahrnoval soudní okresy Vizovice a Zlín. V roce 1938 byl připojením pěti okolních 

vesnic (Kudlov, Louky, Mladcová, Prštné, Příluky) vytvořen Velký Zlín. Výstavba byla ří-

zena dle regulačního plánu a město se vyvíjelo jako centrum světové říše firmy Baťa. 

Funkci starosty zastával Dominik Čipera do 12.5.1945. Zemřel v kanadském Torontu 

3.9.1963. (Podrobněji viz kap. 7.2) 

Foto 11 – Dominik Čipera 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 

 

5.6 Předsedové NV ve Zlíně 1945 – 1990 

V roce 1945 začaly vnikat do popředí Národní výbory, které s sebou nesly i své orgány. Od 

tohoto roku nahradilo označení „starosta“, označení „předseda“. V letech 1945 – 1990 úřa-

dovali ve Zlíně Předsedové Národních výborů (viz tab. 14). 

Tab. 14 – Předsedové Zlína 1945 - 1990 

Období Předsedové Zlína 
1945 - 1945    Josef Vávra 
1945 - 1948    Vilém Morýs 
1949 - 1949    Emerich Místecký 
1949 - 1950    Rudolf Rédr 
1950 - 1952    Miloš Jakeš 
1952 - 1954    Vincenc Červinka 
1954 - 1960    Antoním Gistr 
1960 - 1964    Vincenc Červinka 
1964 - 1970    Antonín Huspenina 
1970 - 1978    Josef Vytrhlík 
1978 - 1988    Bohumil Musil 
1988 - 1990    Antoním Bartošek 
1990 - 1990     Jiří Kladníček 

 

 

JOSEF VÁVRA 

Předseda v roce: 1945 

Narodil se 29.10.1902 ve Lhotě u Malenovic. Původním povo-

láním byl učitel. Dne 12.5.1945 se ujal funkce předsedy nově 

ustaveného národního výboru, ve funkci však setrval jen velmi 

krátce. Dne 11.6.1945 podal demisi s odůvodněním, že byl 

pověřen jinými úkoly, a dne 19.6.1945 svou činnost ukončil. Za 

účast v komunistické akci Světlana byl v roce 1953 popraven. 

 

 

 

Foto 12 – Josef Vávra 
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VILÉM MORÝS 

Předseda v období: 1945 – 1948 

Narodil se 27.4.1904 ve Vítkovicích u Ostravy. Původním po-

voláním byl elektromontér. Po ustavení národního výboru 

v květnu 1945 se stal jeho členem za KSČ a dne 26.6.1945 byl 

zvolen předsedou Národního výboru Velkého Zlína. Za jeho éry 

se opět začaly ve Zlíně stavět byty (například v roce 1946 

v nové čtvrti Obeciny), budoval se přívod pitné vody 

z Tlumačova. V roce 1946 byly ve Zlíně zřízeny dvě nové pro-

fesionální scény – Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících. 

Vilém Morýs tragicky zahynul 3.12.1948. Jeho působení v čele města dodnes připomínají 

Morýsovy domy, které nechal postavit roku 1947 Miroslavem Drofou. 

 

EMERICH MÍSTECKÝ 

Předseda v roce: 1949 

Narodil se 16.10.1919. Původním povoláním je strojník. Ke dni 

1.1.1949 byl změněn název města Zlín na Gottwaldov a 

k městu byly připojeny obce Jaroslavice, Malenovice, Tečovice, 

Kvítkovice a Otrokovice. Nové plénum Místního národního 

výboru (dále jen MNV) v Gottwaldově bylo jmenováno Okres-

ním národním výborem (dále jen ONV) v Gottwaldově dne 

2.1.1949. Emerich Místecký byl členem pléna a 5.1.1949 byl 

jmenován předsedou Místního národního výboru. Ve funkci 

setrval jen do 26.6.1949, protože v důsledku reorganizace státní správy splynul k tomuto 

datu MNV s ONV v Jednotný národní výbor v Gottwaldově. Emerich Místecký byl jmeno-

ván jeho místopředsedou. Později působil na Krajském národním výboru v Gottwaldově ve 

funkci referenta školství a osvěty. 

Foto 13 – Vilém Morýs 

Foto 14 – Emerich Místecký 
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RUDOLF RÉDR 

Předseda v období: 1949 – 1950 

Narodil se 9.9.1901 v Přílukách. Původně byl dělníkem u firmy 

Baťa. Na ustavující schůzi Jednotného národního výboru 

v Gottwaldově dne 26.6.1949 byl zvolen jeho předsedou, do té 

doby zastával funkci předsedy ONV v Gottwaldově. V této do-

bě pokračovala ve městě výstavba bytů ve čtvrti Obeciny (1947 

– 1949), byly dostavěny dva bytové Morýsovy domy (1947 – 

1950). Kolektivní dům (1949 – 1950) a skupina věžových domů 

(1950). Ve stejném roce byl otevřen Stadion mládeže a Zimní 

lázně s 25m plaveckým bazénem. Ke dni 30.9.1950 Rudolf Rédr na svou funkci rezignoval. 

Důvodem byl jeho odchod do Prahy na ministerstvo vnitra na post náčelníka požární služby 

ČSR. Zemřel v roce 1967. 

 

MILOŠ JAKEŠ 

Předseda v období: 1950 – 1952 

Narodil se 12.8.1922 v osadě České Chalupy (obec Nová Ves, 

okres Český Krumlov). V roce 1937 přišel do Zlína a jako 

baťovský mladý muž se vyučil elektrotechnikem. V baťově to-

várně pracoval od roku 1937 do roku 1950. V roce 1948 půso-

bil ve veřejných funkcích – byl členem ONV Zlín a členem rady 

MNV Gottwaldov. Na plenárním zasedání Jednotného národní-

ho výboru v Gottwaldově dne 20.9.1950 byl zvolen do funkce 

předsedy s účinností od 1.10.1950 a zastával ji do 3.9.1952, kdy 

přešel do Prahy na místo tajemníka Ústředního výboru Českého svazu mládeže. Miloš Jakeš 

byl představitelem města Zlín v době, kdy byly velice úzce spojeny správní a politické funk-

ce Komunistické strany Československa. Na vysokých politických postech zůstal až do lis-

topadu 1989. Ještě toho roku se ale Jakeš vzdal svého poslaneckého mandátu, který zastá-

val od roku 1971 a odešel z politiky. V devadesátých letech bylo proti Jakešovi vzneseno 

několik obvinění za aktivitu při událostech v srpnu 1968. Nikdy však není Jakeš odsouzen. 

Dnes žije Miloš Jakeš v ústraní. 

Foto 15 – Rudolf Rédr 

Foto 16 – Miloš Jakeš 
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VINCENC ČERVINKA 

Předseda Jednotného národního výboru v Gottwaldově 

v období: 1952 – 1954 

Předseda Městského národního výboru v Gottwaldově 

v období: 1960 – 1964 

Narodil se 22.4.1901 ve Zlíně. V čele města stál ve dvou obdo-

bích. Předsedou Jednotného národního výboru v Gottwaldově 

byl zvolen 3.9.1952 poté, co jej Krajský národní výbor 

v Gottwaldově jmenoval členem pléna Jednotného národního 

výboru. Do té doby byl náměstkem předsedy Krajského národ-

ního výboru. Ke dni 24.5.1954 Jednotný národní výbor v Gottwaldově zanikl a skončilo i 

působení Vincence Červinky ve funkci jeho předsedy. Vincenc Červinka byl také poslancem 

Národního shromáždění ČSR. 

Podruhé byl zvolen předsedou Městského národního výboru (dále jen MěNV) Gottwaldov 

24.6.1960 a ve funkci setrval do 9.7.1964. V této době se začalo stavět velké panelové síd-

liště v Malenovicích, začalo také zastřešování zimního stadionu. Vincenc Červinka zemřel 

ve Zlíně 11.7.1982. 

 

ANTONÍN GISTR 

Předseda v období: 1954 – 1960 

Narodil se 13.5.1920 v Těmicích (okres Hodonín). Původním 

povoláním byl dělník, od roku 1950 byl vedoucím v n. p. Svit 

Gottwaldov. Po volbách do nově vzniklého Městského národ-

ního výboru v Gottwaldově, který měl i pravomoci okresního 

národního výboru, byl dne 24.5.1954 zvolen jeho předsedou. 

V době jeho působení v nejvyšší funkci ve městě začala éra 

panelové výstavby (obytné domy na Padělkách, Bartošova 

čtvrť). Byl otevřen zimní stadion (1957), zřízen Pedagogický 

institut (1959), detašovaný ateliér pro design pražské Vysoké 

školy umělecko-průmyslové (1959) a detašované pracoviště Slovenské vysoké školy tech-

Foto 17 – Vincenc Červinka 

Foto 18 – Antonín Gistr 
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nické v Bratislavě (1960). Antonín Gistr odešel z funkce předsedy MNV dne 24.6.1960, 

nadále však na MNV působil jako náměstek předsedy. Zemřel v Otrokovicích 24.12.1990. 

 

ANTONÍN HUSPENINA  

Předseda v období: 1964 – 1970 

Narodil se 28.3.1919 v Kunovicích (okres Uherské Hradiště). 

Původním povoláním byl prodavač. Do funkce předsedy Měst-

ského národního výnoru Gottwaldov byl zvolen 9.7.1964. Před 

tím pracoval na Okresním národním výboru Gottwaldov. Za 

jeho působení navázalo město první partnerské vztahy – v roce 

1966 s italským Sesto San Giovanni a v roce 1967 

s francouzským Romans. V roce 1964 bylo dokončeno zastře-

šení zimního stadionu, byla dokončena nová budova Divadla 

pracujících (1967), začala výstavba sídliště Jižní Svahy (1968). Působení Antonína Huspeni-

ny ve funkci předsedy bylo ukončeno rozhodnutím pléna MNV dne 17.12.1970, v rámci 

širších změn ve vedení města. Po odchodu z radnice pracoval v hospodářských funkcích. 

Zemřel ve Zlíně dne 27.8.2000. 

 

JOSEF VYTRHLÍK  

Předseda v období: 1970 – 1978 

Narodil se 18.1.1920 v Krumvíři (okres Břeclav). Vyučil se 

obuvníkem. Do funkce předsedy MNV byl zvolen na plenárním 

zasedání, které v souvislosti s nastupující normalizací schválilo 

řadu personálních změn v radě MNV, dne 17.12.1970. Do té 

doby zastával vysokou odborovou funkci v n. p. Svit Gottwal-

dov. V době jeho působení na radnici pokračovala výstavba Již-

ních Svahů, kde byla v roce 1975 otevřena 13. základní škola, 

stavěly se byty na Podhoří, Kútech, ulici Přílucká. Byl otevřen 

Dům zeleniny Slušovice na Murzinově třídě (1977) – první 

z trojice velkých obchodních domů, sportovní hala na ulici 

Foto 19 – Antonín Huspenina 

Foto 20 – Josef Vytrhlík 
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Březnická (1977). Josef Vytrhlík ukončil svou činnost ve funkci předsedy MNV dne 

17.4.1978. Poté byl zaměstnán na Okresním národním výboru v Gottwaldově. Zemřel ve 

Zlíně dne 2.11.1994. 

 

BOHUMIL MUSIL 

Předseda v období: 1978 – 1988 

Narodil se 2.5.1929 v Jalubí (okres Uherské Hradiště). Původ-

ním povoláním byl strojní zámečník. Před příchodem do funkce 

předsedy MěNV byl tajemníkem okresního výboru KSČ 

v Gottwaldově. Předsedou MěNV Gottwaldov byl zvolen 

17.4.1978. Za jeho éry byl v roce 1982 dostavěn komplex tří 

obchodních domů na Murzinově ulici (nyní Dlouhá), jeden jako 

Dům zeleniny (dnes ČSOB), druhý jako Dům obuvi (dnes Baťa) 

a třetí jako Dům potravin. V dubnu 1978 zahájilo provoz zlín-

ské krematorium, byla postavena 16. základní škola na Jižních Svazích (1978) a 5. Základní 

škola na ulici Kvítková (1981), domov důchodců na Burešově (1984). Vlnou integrací se 

součástí města postupně stalo 23 obcí (1980). Bohumil Musil odešel z funkce předsedy 

MěNV na vlastní žádost dne 1.9.1988. Zemřel ve Zlíně 1.8.1994. 

 

ANTONÍN BARTOŠEK 

Předseda v období: 1988 – 1990 

Narodil se 25.6.1936 v Babicích (okres Uherské Hradiště). 

Předsedou MěNV Gottwaldov byl zvolen dne 1.9.1988. Do této 

funkce přišel z postu ředitele obuvnického závodu n. p. Svit. Za 

jeho působení byl městu navrácen název Zlín (1.1.1990). Byl 

posledním komunistickým předsedou. Volební období Antonína 

Bartoška bylo ukončeno revolucí. Na plenárním zasedání MNV 

dne 9.1.1990 podal, společně se všemi ostatními členy rady, 

demisi. 

Foto 21 – Bohumil Musil 

Foto 22 – Antonín Bartošek 
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JIŘÍ KLADNÍČEK 

Předseda v roce: 1990 

Narodil se 19.10.1932 ve Zlíně. Před příchodem na radnici pra-

coval jako bezpečnostní technik na generálním ředitelství Čes-

kých závodů gumárenských a plastikářských. Byl prvním a také 

posledním představitelem Zlína, který po „sametové listopadové 

revoluci“ zastával funkci předsedy MěNV. Do této funkce byl 

jako nestraník zvolen dne 9.1.1990. Za jeho působení začaly do 

samosprávy Zlína znovu pronikat demokratické principy a zača-

la postupná obměna zaměstnanců úřadu. Dne 24.11.1990 se 

konaly řádné komunální volby, jimiž celostátně skončila téměř půlstoletá činnost národních 

výborů všech stupňů a obnovila se činnost městských a obecních úřadů. Funkční období 

posledního předsedy MěNV Zlín skončilo zvolením prvního zlínského primátora dne 

11.12.1990. 

Foto 23 – Jiří Kladníček 
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5.7 Primátoři Zlína 1990 – současnost 

V roce 1990, kdy byl městu navrácen název Zlín, proběhly komunální volby, při kterých byla uzáko-

něna nová struktura správy a samosprávy města Zlína. Od roku 1990 do současnosti (2009) se pou-

žívá nové označení „primátor“ (viz tab. 15). 

Dnes se samozřejmě používá více název starosta, který s příchodem roku 1990 nezanikl, jen se rozší-

řil o název primátor. Primátor vlastně označuje starosty statutárních města, jako je Zlín. 

Tab. 15 – Primátoři Zlína 1990 - současnost 

Období Primátoři Zlína 
1990 - 1990    Rudolf Veselý 
1990 - 1994    Jaromír Schneider 
1994 - 1998    Vladimír Daťka 
1998 - 2002    Zdeněk Dostál 
2002 - 2006    Tomáš Úlehla 

2006 - současnost    Irena Ondrová 
 

 

RUDOLF VESELÝ 

Primátor v roce: 1990 

Narodil se ve Zlíně 5.9.1946. Jako chemický inženýr pracoval ve 

Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve 

Zlíně, před zvolením primátorem města jako náměstek ředitele. 

V listopadu 1990 byl zvolen členem Zastupitelstva města Zlín za 

Občanské fórum a 11.12.1990 byl zvolen primátorem. Z funkce 

primátora odstoupil dne 28.12.1990 po medializaci pozitivní 

lustrace. Po deseti letech byl tento signatář Charty 77 a spoluini-

ciátor založení Občanské fóra ve Zlíně definitivně očištěn výno-

sem Městského soudu v Praze v lednu 2000. 

 

 

 

Foto 24 – Rudolf Veselý 
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JAROMÍR SCHNEIDER 

Primátor v období: 1991 – 1994 

Narodil se 16.1.1940 ve Zlíně. Původním povoláním je elektro-

inženýr. Pracoval jako vedoucí projekčního oddělení Barum-

projektu. Členem Zastupitelstva města Zlína za Českosloven-

skou stranu lidovou byl zvolen v listopadu 1990, na mimořád-

ném zasedání zastupitelstva dne 10.1.1991 byl zvolen primáto-

rem města. Představitelé Zlína v tomto období cílevědomě usi-

lovali o zachování, resp. znovuobnovení typického baťovského 

vzhledu města. Části některých obytných čtvrtí i průmyslového 

areálu se staly památkovou zónou. Náměstí Míru bylo nově 

vydlážděno. Dům původně určený pro okresní sekretariát KSČ získal účelnější poslání, byl 

přebudován pro potřeby Fakulty technologické, která tehdy byla součástí brněnského Vyso-

kého učení technického. Přeměnou prošly městské organizace, např. dopravní podnik, tech-

nické služby či pohřebnictví. 

 

VLADIMÍR DAŤKA 

Primátor v období: 1994 – 1998 

Narodil se 27.8.1945 v Brně. Je chemickým inženýrem. Praco-

val hlavně v oblasti marketingu. V roce 1990 byl zvolen zastu-

pitelem za Občanské fórum, v roce 1994 za Občanskou demo-

kratickou stranu. V té době byl obchodním náměstkem výrob-

ního družstva Integra. Primátorem Zlína byl zvolen na ustavují-

cí schůzi nově zvoleného zastupitelstva dne 6.12.1994. 

V průběhu tohoto volebního období se zlepšila informovanost 

občanů o záležitostech jejich města. Radnice začala vydávat 

informační měsíčník Magazín Zlín, který byl zdarma distribuován do všech domácností. 

Vizuální a architektonická prezentace města vůči veřejnosti se projevila v novém mobiliáři. 

Foto 25 – Jaromír Schneider 

Foto 26 – Vladimír Daťka  
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V roce 1995 zahájila výuku nová Fakulta managementu a ekonomiky. Zlín v této době ne-

sporně patřil mezi dynamická centra české ekonomiky. Míra nezaměstnanosti dosahovala 

1,2%. Velkou zkoušku pro samosprávu i složky záchranného systému představovala povo-

deň v roce 1997. 

 

Informace a foto z kapitol 5.5, 5.6 a 5.7. [18] 

 

ZDENĚK DOSTÁL 

Primátor v období: 1998 – 2002 

Narodil se 6.5.1933 ve Zdounkách (okres Kroměříž). Původním 

povoláním je vysokoškolským pedagogem. V letech 1990 – 

1998 byl přednostou Okresního úřadu ve Zlíně. Ve volbách 

v listopadu 1998 byl zvolen do Zastupitelstva města Zlína za 

Zlínské hnutí nezávislých a po koaličním vyjednávání byl dne 

27.11.1998 zvolen primátorem. Bezprostředně po volbách bylo 

nutno soustředit pozornost na již probíhající vyjednávání o roz-

dělení České republiky na vyšší územně-správní celky. Reálné 

nebezpečí, že se Zlínsko stane periferním přívěskem jiného kraje, se naštěstí podařilo zvrátit 

a od roku 2000 je Zlín sídelním městem Zlínského kraje. V tomtéž roce se na základě záko-

na o obcích změnil Úřad města Zlína na Magistrát města Zlína a Město Zlín na statutární 

město Zlín. 

 

TOMÁŠ ÚLEHLA 

Primátor v období: 2002 – 2006 

Narodil se ve Zlíně 14.1.1965. Je ekologem. V letech 1991 – 

1994 byl vedoucím odboru životního prostředí Úřadu města 

Zlína, v letech 1994 – 1995 tajemníkem. V letech 1998 – 2002 

Foto 27 – Zdeněk Dostál [46] 

Foto 28 – Tomáš Úlehla [47] 
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byl zastupitelem za Občanskou demokratickou stranu a po volbách na podzim 2002 byl 

14.11.2002 zvolen primátorem města. Ke dni 1.1.2003 převzalo statutární město Zlín část 

agendy zrušeného Okresního úřadu ve Zlíně. V roce 2004 bylo odstraněno torzo obchodní-

ho domu na Čepkově a na jeho místě bylo postaveno nákupní středisko, byla zastavěna pro-

luka vedle pošty směrem na ulici Zarámí (2004). Mezi velké úspěchy daného období patří 

dlouho připravované zahájení prací na rozšíření životně důležité silnice 1/49 v úseku Louky 

– Malenovice. 

Bylo postaveno několik zajímavých objektů, například tropický pavilon Yucatan v areálu 

ZOO (2006). Podnikatelské inovační centrum ve 23. budově svitovského areálu (2006) či 

druhý zimní stadion PSG Aréna (2004). Ve volbách v červnu 2006 ukončil působení ve 

funkci primátora města Zlína. 

 

IRENA ONDROVÁ 

Primátorka od roku: 2006 

Narodila se 19.6.1949 v Chomutově. Vystudovala teorii kul-

tury na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1994 byla zvolena 

členkou Zastupitelstva města Zlína za Občanskou demokra-

tickou stranu a následně náměstkyní primátora. V této funkci 

působila do roku 1997. V letech 1996 – 2002 byla senátor-

kou za obvod Zlín, působila jako předsedkyně Výboru pro 

vzdělávání a kulturu. Po komunálních volbách v roce 2002 se 

opět stala náměstkyní primátora. Mezi její kompetence 

v tomto období patřily oblast kultury, sociální oblast, vztahy s univerzitou a zahraniční sty-

ky. Prosadila zejména výstavbu Domu pokojného stáří na Jižních Svazích (2006), přeměnu 

bývalé menzy v Kolektivním domě na Kulturní institut Alternativa (2003), rekonstrukci Ma-

lé scény (2006) či zahájení stavby Kongresového a univerzitního centra (2006). Po volbách 

v roce 2006 byla zvolena primátorkou města Zlína. Od roku 2003 je členkou České komise 

pro UNESCO, dále působí ve funkci členky Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a 

Správní rady Nadace Tomáše Bati. 

 

Foto 29 – Irena Ondrová [48] 
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6 ANALÝZA VÝVOJE STAROSTENSTVÍ TOMÁŠE BATI A 

DOMINIKA ČIPERY 

6.1 Tomáš Baťa 

 (∗ 3. 4. 1876, Zlín - + 12. 7. 1932, Otrokovice) 

Starosta v prvním období: 1923 – 1927 

Starosta v druhém období: 1927 – 1931 

Starosta ve třetím období: 1931 – 1932 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Továrník, obchodník a podnikatel 

Narodil se 3. dubna 1876 ve Zlíně jako šesté z dvanácti dětí chudého ševce. Protože šev-

covskému řemeslu se věnoval Tomášův otec, děda i praděda, bylo už předem dané, že To-

máš Baťa bude v této ševcovské tradici pokračovat. Každý den po skončení dopolední po-

vinné školní výuky, vstřebával Tomáš Baťa se svými sourozenci Annou a Antonínem v dílně 

svého otce taje ševcovského řemesla. 

Ve svých patnácti letech, v roce 1891, odešel Tomáš Baťa do učení do Vídně. Po skončení 

učení se vrátil do Zlína a nastoupil v otcově ševcovské dílně jako obchodní cestující. Už v té 

době přemýšlel o vlastní obuvnické továrně. Došlo mu, že většina obyvatel chodí bosa, na 

nové, drahé boty nemají peníze, proto je pro ně výhodnější stále dokola opravovat své staré 

boty, než si koupit nové. To chtěl Tomáš Baťa změnit, problém viděl v nízké produktivitě 

práce. I když ševci vyráběli kvalitní kožené boty, ušití jednoho páru bot jim trvalo čtyři dny. 

Tím stouply i výrobní náklady, od kterých se potom odvíjela vysoká cena bot. 

Foto 30 – Tomáš Baťa 
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Tomáš Baťa řekl: „Je úplně jedno, že děláte nejlepší boty na světě, když okolo vás není 

nikdo, kdo by si je mohl koupit.“ 

V roce 1894 založil spolu se svými sourozenci, Annou a Antonínem, Tomáš Baťa ve Zlíně 

obuvnickou živnost. Zavedl v podniku sériovou výrobu a pravidelnou pracovní dobu. Neu-

běhl však ani jeden rok od založení podniku a rodinný podnik se ocitl na pokraji krachu. 

Sourozeneckou firmu začala trápit neprosperita a velké dluhy. 

Obrat ve vývoji nabere firma až v roce 1897, když Baťa přišel na trh s novým typem plátěné 

obuvi – tzv. Baťovkou. Tato obuv byla pro občany cenově dostupná, protože kožené části 

na obuvi byly nahrazeny levným plátnem. Baťovi se s Baťovkami podařilo získat 80% trhu, 

protože lidé přestali své boty neustále nosit k ševci na opravu, ale začali si kupovat boty 

nové. 

Svou první tovární budovu postavil Tomáš Baťa v roce 1900, továrna se mohla pyšnit nej-

modernějšími obuvnickými stroji. V tom samém roce překročil počet zaměstnanců firmy 

Baťa první stovku. Produktivita práce se zvedla na 1 až 2 páry bot za den od jednoho za-

městnance. 

Tomáš Baťa o čtyři roky později odjel do USA a začal pracovat jako řadový dělník v jedné 

z tamních obuvnických továren. Po návratu zavedl ve své továrně ve Zlíně dvousměrný 

provoz a založil prodejní oddělení firmy Baťa. Zaměstnanci prodejního oddělení měli za 

úkol rozvoz bot klientům, propagaci značky Baťa, vyvěšovat plechové reklamní cedule, 

rozdával obyvatelům letáky a snažit se být v neustálém kontaktu se zákazníky. 

Bratr Tomáše Bati Antonín zemřel v roce 1908. I když byl Antonín Baťa oficiálním ředite-

lem firmy, fakticky firmu vedl Tomáš Baťa, takže se na vedení firmy nic zásadního nezměni-

lo. Filosofie Tomáše Bati o vedení firmy je: 

„Sloužit lidem.“ a „Továrna je jenom hromada cihel a železa. Život jí dávají lidé.“ 

Baťa se stal obuvnickým fenoménem. Zaměstnával 300 zaměstnanců a za den vyprodukoval 

3 000 párů bot. 

V roce 1911 odjel Tomáš Baťa do Spojených států na celý rok. Pracoval jako montážní 

dělník v automobilovém závodě Henryho Forda. Podle jeho vzoru později po návratu 

z USA ve Zlíně zavedl pásovou výrobu. Díky ní zvedl produktivitu práce a přitom udržel 

náklady na nízké úrovni. 
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V roce 1912 se Tomáš Baťa oženil s Marií Menšíkovou, která byla dcera ředitele Vídeňské 

knihovny. Za dva roky spolu měli první dítě Tomáše Johna Baťu, který se v budoucnu stal 

Tomášovým nástupcem. V roce 1914 propukla I. světová válka, což mělo za následek změ-

nu v chodu celé firmy i jejich zaměstnanců. 

Tomáš Baťa však dokázal využít válku ke svému prospěchu a angažoval se ve výrobě vo-

jenských bot pro rakousko-uherskou armádu. Díky tomuto činu zlínský obuvnický podnik 

přežil. V roce 1914 založil Tomáš Baťa stavební oddělení firmy, v roce 1916 vybudoval 

Baťovy strojírenské závody a o rok později vybudoval i elektrárnu a cihelnu. Dá se tedy 

říct, že během I. světové války firma Baťa rozkvétala. Ke konci války Baťa zaměstnával 

5 000 zaměstnanců, kteří vyprodukovali 10 000 párů bot denně. 

Očekávaná krize přišla s koncem války, kdy Baťa přestal dodávat obuv armádě. Několika-

miliónové dluhy u bankovních ústavů však dokázal vyrovnat v následujících dvou letech a 

opět začal vyvážet do celého světa. V roce 1920 založil reklamní a marketingové oddělení, 

které pomohlo v propagaci značky Baťa – reklamní plakáty a katalogy, firemní noviny, fi-

remní logo, Baťovské ceny končící devítkou, slevy například 20 – 50% a propagace baťov-

ských hesel jako například: „Náš zákazník, náš pán.“ 

Období obecních voleb v roce 1923 bylo pro Tomáše Baťu důležitou kapitolou v jeho živo-

tě. Nejen, že byl šéf největšího obuvnického závodu ve Zlíně, ale stal se i starostou města 

Zlína.  V roce 1924 zavedl ve firmě tzv. dílenskou samosprávu. Pro své zaměstnance vybu-

doval „nový Zlín“, což znamenalo postavení obytných domů, škol, nemocnic, kulturních 

zařízení nebo filmových ateliérů. 

V roce 1930 dokončil Tomáš Baťa výstavbu letiště v Otrokovicích. V tomtéž roce založil 

své výrobní podniky po celém světě – Německo, Anglie, Francie, Polsko, Švýcarsko, Indie, 

USA, Jugoslávie a Nizozemsko. Po vzoru Henryho Forda zavedl Baťa v podniku 40-ti ho-

dinový pracovní týden a dokázal produkovat 100 000 párů bot denně. 

Tomáš Baťa se věnoval i jiným ziskovým aktivitám, které neměli s jeho ševcovským řemes-

lem nic společného. Baťa investoval do pojišťovnictví, leteckého průmyslu, do výroby pne-

umatik, punčoch, strojů, plynových masek a gumových hraček. Při tom všem však nezapo-

mněl věnovat se potřebám svých zákazníků a zaměstnanců. 

12. července 1932 Tomáš Baťa tragicky zahynul i s pilotem ve svém letounu, který se krát-

ce po startu zřítil ve 150-ti kilometrové rychlosti k zemi. Vedení firmy přebral Tomášův 
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nevlastní bratr Jan Antonín Baťa, kterého krátce před vypuknutím II. Světové války vystří-

dal Tomášův syn, Tomáš John Baťa (Tomík). [19] 

6.1.2 Starosta města Zlína v období 1923 - 1932 

Roku 1921 se komunisté dostali na pozici nejsilnější politické strany ve Zlíně, jejím členem 

byl také tehdejší zlínský starosta František Novák a ostatní spolustraníci v městském zastu-

pitelstvu. V čele městské správy zůstala Komunistická strana až do příštích voleb roku 

1923. 

Za období vlády KSČ městská správa řešila různé otázky a problémy. Přestavbou zlínského 

bývalého panského pivovaru (1921 – 1923) se uvolnily prostory, kde mohl Okresní soud ve 

Zlíně 1. Října 1923 zahájit svou působnost. V srpnu 1921 zažila zlínská radnice tak velký 

požár, že se muselo ihned začít jednat o přestavbě. Základní kámen k novostavbě byl polo-

žen už v srpnu 1922, stavba pokračovala velmi rychle a tak v červnu 1924 byly dokončeny 

poslední úpravy. 

Působení městské správy KSČ se čím dál častěji začalo střetávat s názory vedení Baťova 

závodu. Před obecními volbami roku 1923 se strhla hlučná kampaň, kde zástupci KSČ a 

zástupci Baťových závodů přesvědčovali voliče o jejich pravdě. V září 1923 bylo jasno – 

komunisté skončili na druhém místě (454 hlasů), první místo získala kandidátní listina Baťo-

vých zaměstnanců (1322 hlasů). Baťovci získali se 17 mandáty absolutní většinu v třiceti-

členném obecním zastupitelstvu. Tomáš Baťa se stal starostou města Zlína. 

Tab. 16 – Výsledky voleb ve Zlíně v roce 1923 

č. Strana Počet hlasů Mandát 
1. Baťovci 1322 17 
2. Komunisté 454 6 
3. Českoslovenští socialisté 216 3 
4. Lidovci 188 3 
5. Živnostenská strana 157 1 
6. Sociální demokraté - - 

 

Vítězstvím baťovců začala pro vývoj města a pro občany města důležitá kapitola. Tomáš 

Baťa řídil jednou rukou obuvnický závod a druhou správu města. Dokázal obě tyto funkce 

dokonale propojit ve vzájemnou symbiózu. Tak to udržel Baťa po celý svůj život a dokázal 
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to stejně udržet i Baťův nástupce, Dominik Čipera, který léta byl čelný představitel Baťova 

koncernu a roku 1932 se stal novým starostou Zlína. 

Tomáš Baťa si do volebního období v roce 1923 – 1927 dal za úkol splnění několika slibů. 

Vypracoval proto Pracovní program o několika bodech, kterým na konci volebního období 

zahájil svůj projev nazvaný jako Splněný program. 

 

„Toto je náš nejširší pracovní program, o kterém jsme při volbách namluvili. Tento pro-

gram je těžší než volební. Předpokládá nové uvažování mužů a jiné uspořádání našich do-

mácností. Teprve pak může se naše město stát chloubou republiky, když četní návštěvníci 

Zlína budou obdivovat život našich zaměstnanců a všech občanů v naší obci.“ 

 

V našem programu z roku 1923 učinili jsme následující sliby: 

1. Opatřit obci půjčku na levný úrok 4 %. 

Stalo se. 

2. Zařídit na vlastní náklad pro Zlín a Paseky síť střídavého proudu. 

Stalo se. 

3. Přičinit se, aby ve Zlíně úřadoval co nejdříve silniční okresní výbor. 

Stalo se. 

4. Zřízení cest a kanalizací pro nové závodní čtvrti zaplatit sami. 

Stalo se. 

5. Starat se o čištění ulic na vlastní náklad. 

Stalo se. 

6. Každou smlouvu uzavřenou s obcí uveřejnit. 

Stalo se. 

7. Všichni ti, kteří budou zvoleni na kandidátku zaměstnanců firmy T. & A. Baťa, 
budou pracovat zdarma. 

Stalo se. 

8. Každý účet, který za naše dodávky podáme obci, uveřejnit. 

Nestalo se, protože jsme v obci všechno dodávali zdarma. 
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V obecních volbách roku 1927 získala baťovská kandidátská listina 82% hlasů a 25 mandá-

tů v městském zastupitelstvu. 

Tab. 17 – Výsledky voleb ve Zlíně v roce 1927 

č. Strana Počet hlasů Mandát 
1. Baťovci 4553 25 
2. Komunisté 326 2 
3. Živnostenská strana 228 1 
4. Lidovci 195 1 
5. Českoslovenští socialisté 155 1 
6. Sociální demokraté 69 - 

 

Další obecní volby roku 1927 opět vyhráli Baťovci. Opět si Tomáš Baťa napsal program o 

několika bodech. Jeho program byl však odvážnější než program z prvního volebního obdo-

bí. Navrhoval v něm spojení některých malých obcí, které sousedili se Zlínem, v jedno velké 

„Zahradní město“.  

 

Předešlé volby ucházel jsem se o vaši důvěru a právo pracovat pro vás. Právo zachránit naši 

obec před hospodářským úpadkem. 

Letošní volby ucházím se o vaši důvěru, abych mohl s vámi vybudovat město, které by bylo 

chloubou naší republiky. 

Rozmnožená a zlepšená naše výroba, kráčející vítězně celým světem, poskytne nám dosti 

prostředků vybudovat všechno, čeho potřebuje silný, radostný a plodný život. 

1. Vybudujeme hlavní cesty z asfaltu, jak je děláme v závodě, abychom se zbavili po-
sledního zbytku bláta a prachu. Méně užívané cesty a ulice vybudujeme tak jako 
v závodních čtvrtích. 

2. Vybudujeme komunikace pěší i vozové tak účelně, aby se život rozproudil rovno-
měrně po celém městě a aby ve všech částech obce mohly být provozovány živnosti. 

3. Pořídíme vodovod pro celou obec. 

4. Pořídíme vzorné školy pro všechny občany, veřejné i soukromé, se vzornou sprá-
vou, obětavými a dobře placenými učiteli. 

5. Pořídíme hřiště a opatrovny pro děti na všech příhodných místech Zlína. 

6. Postavíme plynárnu k pohodlí našich žen, k vaření i topení plynem. 
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7. Pořídíme rozvodné tunely, jaké máme v závodě a jaké již stavíme v Hlavní ulici pro 
přívod plynu, vody, proudu, později páry atd. 

8. Postaráme se o zrušení všech poplatků zdražujících denní potřeby, mimo poplatků 
za prodej alkoholu. [20] 

 

Za doby starostování Tomáše Bati (1923 – 1932) se Zlín začal rozrůstat do neuvěřitelných 

rozměrů, díky stavební činnosti, která změnila celou podobu Zlína. Ze Zlína se stávalo ve 

20. – 30. letech zahradní město plné parků a bohaté zeleně. 

Baťa rozvinul ve Zlíně bytovou výstavbu pro lidi, kteří přicházeli do Zlína za prací. Stavěl 

omítané domky na okraji Letné na Březnické ulice, kolem roku 1925 vznikaly na okraji Zlí-

na rozsáhlé čtvrti se stovkami červených cihlových domků se zahradami – Letná, Nad ov-

čírnou, Zálešná, Kúty, Padělky, Podvesná, Díly. 

Vystavěl i ubytovny pro své zaměstnance baťových závodů, dívčí a chlapecké internáty 

(1926), ty se postupem času rozrůstaly tak, že koncem 30. Let zde bydlelo už 10 000 lidí. 

Bytová výstavba byla důležitá pro Zlín hlavně v době, kdy do Průmyslového Zlína přicházeli 

z blízkého i vzdáleného okolí noví obyvatelé. Nový domov proto našly stovky lidí, kteří se 

rozrůstali, dětem bylo třeba zřídit školy a tak Baťa nechal postavit Zlínské Paseky (1924), 

Masarykovy školy (1928), Letnou (1932). U Masarykových škol přibyla ještě aula a tělo-

cvična (1932 – 1934). 

Kromě výstavby bytových objektů Baťa financoval i další výstavby. Například menší ob-

chodní dům, později změněn na tržnici, který vyrostl před branou Baťových závodů. Byla 

postavena i výšková budova velkého obchodního domu (1931), Velké kino pro více jak 

2000 diváků (1932), také byla zahájena stavba Baťovy nemocnice (1928 – 1936) a také 

městský hřbitov v lesním terénu vysoko nad Zlínem (Lesní hřbitov 1932). 

Po tragické smrti Tomáše Bati v Otrokovicích 12. července 1932, převzal podnik Baťa, a. s. 

Tomášův nevlastní mladší bratr Jan Antonín Baťa. Ten se ale nevyrovnal svému předchůdci 

ani v jednání s lidmi ani svými schopnostmi. Koncern Baťa a.s. sice dokázal reprezentovat, 

ale o řízení a výrobní proces spíše řídil užší kruh ředitelů firmy (Dominik Čipera, Hugo Va-

vrečka a Josef Hlavnička). Starostenský úřad převzal hned roku 1932 Dominik Čipera. 
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Úryvek z nekrologu od Karla Čapka v Lidových novinách z roku 1932. 

„Byl to muž; byl z lidí, kterým se oblíbeným rčením říká muž stoprocentní. Silný a snad 

trochu bezohledný; a především optimista. (…) Přetnout gordický uzel je výkon málo sub-

tilní, ale otvírá cestu tomu, kdo se nechce nechat zastavit. (…) Takové činy nejsou jen vý-

razem energie, ale i životní svěžesti a naivní přímosti vůle. Nejsou to činy myslitelů, ale 

právě celých a bezprostředních mužů. Nebýt Baťa takovým mužem, nestal by se tím, čím 

byl…“ [21] 

6.1.3 Tomáš Baťa a doprava 

Tomáš Baťa si liboval v rychlé jízdě a modernizaci dopravy. Nejenom, že vyzdvihoval vyná-

lezce, kteří mu umožnili cestovat letadlem na vzdálená místa, jako například do Indie, za 

několik týdnů, ale velkou zálibu měl i v narovnání a budování cest. Jako se vším začal To-

máš Baťa u sebe. Ve svém podniku vystavěl rovné lesknoucí se cesty a po zvolení za staros-

tu pokračoval s budováním i ve městě. Zasloužil se tedy o to, aby Zlín byl vyzdvihnut 

z bláta a prachu a působil čistě a nově.  

6.1.4 Tomáš Baťa a školství 

Tomáš Baťa učil celý život, nejen sebe, ale i lidi ve svém okolí. Nebyl učitelem nijak příjem-

ným pro sebe ani okolí, ale dokázal občany a pracovníky přimět k tomu, aby se zabývali 

problémy již od kořene a znovu a znovu se vracet a učit se o věcech, které byly už dávno 

prozkoumané a popsané v knihách. Jeho způsob výchovy a učení pramenil z toho, že svou 

práci chápal jako příležitost z učení. Kromě výchovy svých spolupracovníků, se Tomáš 

Baťa zaměřoval na výchovu mladých. Snažil se školu propojit život a naopak. Věřil, že po-

kud bude člověk vzdělaný, bude mít dobrou práci. 

V roce 1928 vystavěl, zařídil a věnoval městu Zlín Tomáš Baťa školu, na jejíž otevření po-

zval i prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka. 

6.1.5 Tomáš Baťa a zdravotnictví 

Prvním podnětem ke vzniku Baťovy nemocnice bylo, když Tomáš Baťa věnoval roku 1926  

1 milion korun na výstavbu. V roce 1927 byla postavena vstupní budova, v roce 1938 Do-
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movy pro přestárlé a v roce 1940 nová porodnice. V tomto roce měla Baťova nemocnice už 

15 odborných oddělení. 

Po II. Světové válce došlo ke znárodnění firmy Baťa, toto jméno bylo spojováno s celým 

Zlínem, proto se komunistický režim snažil jméno Baťa a Zlín vymazat. Firma Baťa byla 

přejmenována na SVIT a Zlín na Gottwaldov. V roce 1945 byla Baťova nemocnice přejme-

nována na Zemskou nemocnici. [50] 
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6.2 Dominik Čipera 

(∗ 3. 8. 1893, Praha - +  3. 9. 1963, Trenton, Kanada) 

Starosta v prvním období: 1932 – 1936 

Starosta ve druhém období: 1936 – 1940 

Starosta ve třetím období: 1940 – 1945 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Nejbližší spolupracovník Tomáše Bati 

Narodil se 3. 8. 1893 v Praze. Absolvoval obchodní akademii a poté začal pracovat jako 

bankovní úředník v Praze a ve Lvově. Sňatek s Boženou Klausovou, neteří Tomáše Bati, jej 

přivedl do Zlína. 

Tomáš Baťa (Tomík) o něm píše: „Čipera začínal jako účetní v bankovní filiálce v polském 

Krakově, kde naše vzdálená sestřenice Boženka Klausová vedla Baťovu prodejnu. Sezná-

mili se, zamilovali se do sebe, a když se rozhodli, že se vezmou, odjel Čipera s Boženkou do 

Zlína, aby se představil rodině. Na otce mladý muž zapůsobil natolik, že mu ihned nabídl 

zaměstnání a jeho intuice mu jako obvykle nelhala. Čiperův intelekt, manažerský talent a 

naprostá poctivost staly se pro podnik nepostradatelnými nejen za otcova života, ale i poz-

ději.“  [49] 

V Baťově podniku začal Dominik Čipera pracovat v roce 1919 jako vedoucí účtárny. Poz-

ději povýšil na generálního ředitele, díky své odbornosti a organizačním a administrativním 

schopnostem. 

Foto 31 – Dominik Čipera 
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6.2.2 Starosta města Zlína v období 1932 - 1945 

Do městského zastupitelstva se dostal jako kandidát nepolitické volební skupiny baťovců. 

Do funkce starosty města Zlína vstoupil po tragické smrti Tomáše Bati dne 5. 8. 1932. Měl 

před sebou nelehký úkol, a to pokračovat v díle Tomáše Bati. Tento úkol však zvládl a roz-

růstající se město se stalo roku 1935 sídlem politického okresu a roku 1938 se město rozší-

řilo ve větší celek – Velký Zlín. S postem starosty zastával Dominik Čipera i jiné funkce 

jako například předseda regionálního sboru zlínského, předseda starostenského sboru nebo 

místopředseda moravského vodohospodářského spolku. 

Za doby svého starostování ve Zlíně pokračoval v budování Zlína po svém předchůdci To-

máši Baťovi. Na jeho počest nechal postavit skleněnou a betonovou budovu Památník To-

máše Bati (1933). Po obou stranách Památníku stojí dvě budovy Studijních ústavů (1936, 

1938), ve kterých je umístěna i umělecká galerie. Postaral se o dokončení Baťovy nemocni-

ce (1936), nechal postavit Obchodní dům na Dílech (1936) a objekt Baťových filmových 

ateliérů na Kudlově (1936). Roku 1937 byl postaven, jako velká dominanta města, nový 

evangelický kostel. Vybavenost Zlína zlepšilo i sportovní zařízení jako stadion u elektrárny 

(1934), koupaliště na Januštici (1934) a stadion Letná (1940). 

Čipera se postaral i o technické vybavení města – zásobení elektřinou a plynem, přívod pitné 

vody z nově vybudované přehrady ve Fryštáku, dostatečná kanalizační síť nebo nové široké 

vozovky. [22] 

Dominik Čipera byl druhý nejdéle působící starosta města Zlína (nejdéle působil v čele měs-

ta Zlína Mikuláš Kašpárek ve svém druhém starostenském období – 14 let). V období II. 

světové války působil také ve funkci čelního představitele koncernu Baťa a od roku 1938 do 

roku 1942 jako ministr veřejných prací v protektorátní vládě. Z tohoto období mu byly při-

psány díky oficiální propagandě nadcházejícího totalitního režimu takové skutky, že v roce 

1945, brzy po osvobození, byl Čipera obžalován za podporu fašistického a nacistického 

hnutí. V roce 1947 byl Národním soudem v Praze zproštěn obžaloby z důvodu neprůkaz-

nosti předložených obvinění. Rok nato však Mimořádný lidový soud v Uherském Hradišti 

tento rozsudek zrušil a odsoudil Dominika Čiperu na 15 let těžkého žaláře. Dominik Čipera 

se svou rodinou dokázal včas emigrovat do Kanady a rozsudek tedy nemohl být vykonán. 

V roce 1993 rozhoduje Vrchní soud v Praze, že rozsudek Mimořádného lidového soudu 

v Uherském Hradišti byl protizákonný, a zamítá obvinění vůči Dominiku Čiperovi. 
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Dlouhodobý starosta města Zlína Dominik Čipera je tedy tímto plně rehabilitován. [23,24] 

V Kanadě, kde působil v ústředí zahraničních společností Baťa, dne 3. 9. 1963 zemřel. 
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7 SROVNÁNÍ ČINNOSTÍ TOMÁŠE BATI A DOMINIKA ČIPERY 

S OSTATNÍMI STAROSTY MĚSTA ZLÍNA 

Město Zlín vedlo od roku 1850 do současnosti celkem 28 starostů. V paměti občanů Zlína a 

blízkého okolí ale zůstal pouze Tomáš Baťa, případně Dominik Čipera. Je pravda, že Domi-

nik Čipera působil v čele Zlína téměř nejdéle (13 let), ale Tomáš Baťa stál v čele Zlína pou-

ze devět let. Čím bylo těchto devět let výjimečnými? Možná proto, že Baťa zastával nejen 

úřad, ale i svou firmu, kde zaměstnával téměř polovinu obyvatel Zlína, zasloužil se o roz-

květ Zlína, budoval silnice, školy, nemocnice. 

Srovnání činností viz příloha VII. 
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8 NÁVRHY ZLEPŠENÍ Z PŘÍKLADŮ PŮSOBENÍ TOMÁŠE BATI A 

DOMINIKA ČIPERY VE FUNKCI STAROSTY PRO DNEŠNÍ 

VEŘEJNOU SPRÁVU 

8.1 Tomáš Baťa a veřejná správa 

Tomáš Baťa se poprvé stal starostou Zlína v roce 1923. Na samosprávu města použil stej-

nou organizační strukturu, která se mu již osvědčila ve své továrně na obuv. Tomáš Baťa si 

rozdělil celou organizaci na malé kousky, se kterými hospodařil tak, aby přinášely potřebný 

zisk a ručily za možné ztráty. 

Zaměstnanci firmy Baťa, kteří byli zvoleni do správy města, pracovali zadarmo. Baťa pova-

žoval své zvolení jako mandát k práci. Aby dosáhl určeného cíle, který si vytyčil ve své vizi 

pro Velký Zlín s 50 000 obyvateli, musel z peněz firmy hradit vše, co považoval za nutné ke 

splnění této vize. 

V České republice, ani v celé Evropské Unii (dále EU) není takové řešení možné. Když 

totiž nějaká oblast či město vydělají určitý zisk, je odveden mimo tyto oblasti, kde byl zisk 

vytvořen a ten je obvykle rozdán mezi osoby, které na jeho vytvoření nenesly žádný podíl, 

zatímco zástupci správy dané oblasti žádají o dotace, které jim pomohou finančně zajistit 

veřejnou správu oblasti. 

Tomáš Baťa se snažil dosáhnout svých cílů, které si předem vymezil. Možná i díky dobře 

propracovanému plánu, který si stanovil na každé volební období, dokázal tyto cíle naplnit 

(viz kapitola 6.1.2). Svůj program cílů měl na prvním místě a mnohdy k realizaci těchto cílů 

použil finance z prostředků firmy Baťa. S každým dosaženým cílem, Tomáš Baťa upevňoval 

svůj postoj ve správě a prohluboval důvěru, kterou v něj vkládali občané Zlína. 

Dnešní politici více dbají na svůj prospěch, dosažení moci a co největšího zisku. Méně je 

zajímá, jak jsou viděni v očích občanů, svých voličů a proto není tak důležité, aby splnili to, 

co před zvolením naslibovali. 

K takovému jednání přispěla hlavně výchova a rozvoj společnosti. Sociální původ Tomáše 

Bati přispěl k tomu, jak se dokázal chovat ke svým zaměstnancům firmy Baťa, které nazýval 

spolupracovníky, zajišťoval jim vzdělání ve své vybudované Baťově škole práce, kde bu-

doucí zaměstnance připravoval na práci ve všech oborech potřebných pro firmu. Stejně jako 
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spoluúčastí na zisku nebo zajištěním bydlení v rodinných domcích za 10% nájemné z výděl-

ku, ukazoval lidu, že ho jejich životy zajímají a že se o ně dokáže postarat v jakémkoli smě-

ru. 

Společnost se ale vyvíjí, a tak příklad Baťovské výchovy zaniká a do popředí se vkrádá bo-

jování samo za sebe. Politici v dnešní veřejné správě dělají vše pro to, aby byli zvolení do 

nejvyšších postů, nicméně když zvoleni jsou, nedělají už tolik pro to, aby si tato místa za-

sloužily a obhajovaly je s čistým štítem. 

8.2 Dominik Čipera a veřejná správa 

Dominik Čipera, nejbližší spolupracovník Tomáše Bati, pokračoval v jeho práci a vizi 

v prospěch a rozvoj města i občanů. Protože měl Baťa v Čiperovi plnou důvěru, neváhal mu 

svěřit veškeré své plány a rozhodnutí. Po smrti Tomáše Bati, jeho nevlastní bratr Jan Anto-

nín Baťa, navrhl Dominika Čiperu na post starosty města Zlína, protože věděl, že bude po-

kračovat v Tomášově dobré práci stejně tak spolehlivě a tvrdě, jako Tomáš Baťa sám. Do-

minik Čipera převzal město Zlín s více jak 22 tisíci obyvateli. 

Dominik Čipera stál i v čele Baťových závodů, i když podnik převzal Jan Antonín Baťa, 

takže měl možnost nadále se vzdělávat a zdokonalovat jak v řízení podniku, tak v řízení 

města. 

Dominik Čipera se od Tomáše Bati učil, jak řídit podnik i město. V dnešní době se už 

Baťovy hodnoty a systémy řízení zdají pro mnoho lidí zastaralé a nemoderní. Zkoušejí proto 

nové, dynamičtější systémy, které se ovšem v mnoha případech nevyplácejí. Tak tomu je 

v České republice stále častěji, naopak v zahraničí, například v Číně, se o Baťovy zásady 

zajímají a snaží se podle nich řídit ve svém podnikání. 

Za doby starostování Dominika Čipery vzrostl počet obyvatel ve městě Zlín v roce 1937 na 

45 000 (rok 1932 – 26 350 obyvatel). Počet vystavěných domů stoupl z 2 480 na 3 057. 

Čipera se postaral i o obecní dluh, který snížil o 150 000, z původních 1 245 782 korun. [51] 
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ZÁVĚR 

Předloženou bakalářskou práci jsem vypracovala na téma Analýza vývoje starostenství měs-

ta Zlín od roku 1850 do roku 2008 se zaměřením na období starostenství Tomáše Bati a 

Dominika Čipery. 

Jak jsem se zmínila již v úvodu mé práce, je rozdělena na dvě části a to teoretickou a prak-

tickou. V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy související s veřejnou správou a 

zaměřila jsem se zde na administrativní rozdělení obcí a krajů. 

V praktické části jsem popsala všechny starosty od roku 1850 do roku 1945, všechny před-

sedy Národních výborů od roku 1945 do roku 1990 a primátory úřadující Zlínu od roku 

1990 do současnosti. Zaměřila jsem se zde na život, podnikání a starostování Tomáše Bati a 

Dominika Čipery. Dále jsem srovnala činnosti Tomáše Bati a Dominika Čipery s ostatními 

starosty města Zlína, kde popsala zásluhy Tomáše Bati v oblastech dopravy nebo školství. A 

v neposlední řadě jsem zde navrhla možnosti využití příkladů z činností Tomáše Bati a Do-

minika Čipery pro dnešní veřejnou správu. 
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PŘÍLOHA P I – Klasifikace CZ – NUTS a Systém LAU 

Klasifikace CZ - NUTS Systém LAU 
NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 

Stát Území Oblast Kraj Okres 

Česká  
republika 

Česká  
republika 

Praha Hlavní město Praha Praha 

Střední Čechy Středočeský kraj 

Benešov, Beroun, Klad-
no, Kolín, Kutná Hora, 
Mělník, Mladá Boleslav, 
Nymburk, Praha-východ, 
Praha-západ, Příbram, 
Rakovník 

Jihozápad 

Jihočeský kraj 

České Budějovice, Český 
Krumlov, Jindřichův 
Hradec, Písek, Prachati-
ce, Strakonice, Tábor 

Plzeňský kraj 

Domažlice, Klatovy, 
Plzeň-město, Plzeň-jih, 
Plzeň-sever, Rokycany, 
Tachov 

Severozápad 

Karlovarský kraj Cheb, Karlovy Vary, 
Sokolov 

Ústecký kraj 
Děčín, Chomutov, Lito-
měřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem 

Severovýchod 

Liberecký kraj Česká Lípa, Jablonec nad 
Nisou, Liberec, Semily 

Královéhradecký kraj 
Hradec Králové, Jičín, 
Náchod, Rychnov nad 
Kněžnou, Trutnov 

Pardubický kraj Chrudim, Pardubice, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí 

Jihovýchod 

Vysočina 
Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou 

Jihomoravský kraj 

Blansko, Brno-město, 
Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov, Zno-
jmo 

Střední Morava 
Olomoucký kraj Jeseník, Olomouc, Pros-

tějov, Přerov, Šumperk 

Zlínský kraj Kroměříž, Uherské Hra-
diště, Vsetín, Zlín 

Moravskoslezsko Moravskoslezský 
kraj 

Bruntál, Frýdek-Místek, 
Karviná, Nový Jičín, 
Opava, Ostrava-město 
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PŘÍLOHA P II – PŘEHLED KRAJŮ, OKRESŮ, MĚST, MĚSTYSŮ A OBCÍ V ČR 

  Kraj Okres 
Město Městys Obec 

č. Kraj Krajské 
město Okres Počet Okresní 

město 

1. Středočeský Praha 

Benešov, Beroun, 
Kladno, Kolín, Kutná 
Hora, Mělník, Mladá 
Boleslav, Nymburk, 
Praha-východ, Praha-
západ, Příbram, Rakov-
ník 

12 Praha 79 46 1147 

2. Jihočeský České 
Budějovice 

České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindři-
chův Hradec, Písek, 
Prachatice, Strakonice, 
Tábor 

7 České Budě-
jovice 52 17 623 

3. Plzeňský Plzeň 

Domažlice, Klatovy, 
Plzeň-jih, Plzeň-město, 
Plzeň-sever, Rokycany, 
Tachov 

7 Plzeň 54 10 510 

4. Jihomoravský Brno 

Blansko, Brno-město, 
Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov, 
Znojmo 

7 Brno 48 38 675 

5. Vysočina Jihlava 
Havlíčkův Brod, Jihla-
va, Pelhřimov, Třebíč, 
Žďár nad Sázavou 

5 Jihlava 33 37 729 

6. Moravskoslezský Ostrava 

Bruntál, Frýdek-
Místek, Karviná, Nový 
Jičín, Opava, Ostrava-
město 

6 Ostrava 36 3 324 

7. Ústecký Ústí nad 
Labem 

Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, 
Most, Teplice, Ústí nad 
Labem 

7 Ústí nad 
Labem 53 9 354 

8. Olomoucký Olomouc 
Jeseník, Olomouc, 
Prostějov, Přerov, 
Šumperk 

5 Olomouc 28 11 394 

9. Královéhradecký Hradec 
Králové 

Hradec Králové, Jičín, 
Náchod, Rychnov nad 
Kněžnou, Trutnov 

5 Hradec Krá-
lové 47 10 448 

10. Pardubický Pardubice Chrudim, Pardubice, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí 4 Pardubice 35 8 453 

11. Zlínský Zlín Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Vsetín, Zlín 4 Zlín 29 6 304 

12. Karlovarský Karlovy 
Vary 

Cheb, Karlovy Vary, 
Sokolov 3 Karlovy 

Vary 36 1 132 

13. Liberecký Liberec 
Česká Lípa, Jablonec 
nad Nisou, Liberec, 
Semily 

4 Liberec 38 2 216 

14. Praha Praha Praha 1 Praha 1 0 22 

Celkem 14 14 77 14 569 198 6331 
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PŘÍLOHA P III – PŘEHLED KRAJSKÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV A OBCÍ 

S OBECNÍM ÚŘADEM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

č. Kraj Obce v kraji Počet 

1 Středočeský kraj  

Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, 
Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad 
Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovi-
ce, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, 
Slaný, Vlašim, Votice 

24 

2 Jihočeský kraj  

Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův 
Hradec, Kaplice, Milevsko, Písek, Prachatice, Soběslav, Strako-
nice, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, 
Vodňany 

17 

3 Plzeňský kraj  
Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, 
Královice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, 
Stříbro, Sušice, Tachov 

15 

4 Jihomoravský kraj  

Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Husto-
peče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, 
Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí na 
Moravě, Vyškov, Znojmo, Židlochovice 

22 

5 Kraj Vysočina  

Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotě-
boř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové 
Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, 
Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou 

15 

6 Moravskoslezský 
kraj  

Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoš-
těm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, 
Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, 
Odry, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov 

21 

7 Ústecký kraj  
Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, 
Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, 
Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec 

16 

8 Olomoucký kraj  
Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelni-
ce, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, 
Zábřeh 

13 

9 Královéhradecký 
kraj  

Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec 
Králové, Jaroměř, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová 
Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad 
Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí 

15 

10 Pardubický kraj  
Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Králíky, Lanškroun, 
Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svi-
tavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk 

15 

11 Zlínský kraj  

Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otro-
kovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, 
Zlín 

13 

12 Karlovarský kraj  Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, 
Sokolov 7 

13 Liberecký kraj Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jílemnice, Liberec, 
Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod 10 

14 Praha Praha 1 
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PŘÍLOHA P IV – ROZDĚLENÍ OKRESŮ V ČR

č. Okres Počet 
obcí 

1.  Benešov 114 
2.  Beroun 86 
3.  Blansko 130 
4.  Brno-město 29 
5.  Brno-venkov 137 
6.  Bruntál 71 
7.  Břeclav 69 
8.  Česká Lípa 60 
9.  České Budějovice 107 

10.  Český Krumlov 46 
11.  Děčín 52 
12.  Domažlice 86 
13.  Frýdek-Místek 77 
14.  Havlíčkův Brod 120 
15.  Hodonín 81 
16.  Hradec Králové 101 
17.  Cheb 39 
18.  Chomutov 44 
19.  Chrudim 113 
20.  Jablonec nad Nisou 34 
21.  Jeseník 24 
22.  Jičín 111 
23.  Jihlava 121 
24.  Jindřichův Hradec 106 
25.  Karlovy Vary 55 
26.  Karviná 16 
27.  Kladno 100 
28.  Klatovy 95 
29.  Kolín 100 
30.  Kroměříž 80 
31.  Kutná Hora 88 
32.  Liberec 57 
33.  Litoměřice 105 
34.  Louny 70 
35.  Mělník 70 
36.  Mladá Boleslav 123 
37.  Most 26 
38.  Náchod 78 

39.  Nový Jičín 57 
40.  Nymburk 90 
41.  Olomouc 92 
42.  Opava 80 
43.  Ostrava-město 23 
44.  Pardubice 115 
45.  Pelhřimov 120 
46.  Písek 76 
47.  Plzeň-jih 100 
48.  Plzeň-město 8 
49.  Plzeň-sever 102 
50.  Praha 22 
51.  Praha-východ 91 
52.  Praha-západ 80 
53.  Prachatice 65 
54.  Prostějov 96 
55.  Přerov 104 
56.  Příbram 120 
57.  Rakovník 85 
58.  Rokycany 68 
59.  Rychnov nad Kněžnou 83 
60.  Semily 65 
61.  Sokolov 38 
62.  Strakonice 112 
63.  Svitavy 113 
64.  Šumperk 78 
65.  Tábor 111 
66.  Tachov 51 
67.  Teplice 34 
68.  Trutnov 75 
69.  Třebíč 173 
70.  Uherské Hradiště 78 
71.  Ústí nad Labem 23 
72.  Ústí nad Orlicí 112 
73.  Vsetín 59 
74.  Vyškov 81 
75.  Zlín 87 
76.  Znojmo 148 
77.  Žďár nad Sázavou 195 
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