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Úvod
Obsahem předkládané práce je popis znárodnění na příkladu z průmyslu
jablonecké bižuterie probíhající v letech 1946-1948.
Cílem práce je poznání procesu vedoucího ke vzniku národního podniku
Preciosa a současně poznání majetkové podstaty nově vzniklého subjektu
v majetku státu. Záměr zpracovat dané téma vychází ze zájmu o toto přelomové
historické období a z více jak čtyřicetileté praxe autora v textilním a bižuterním
průmyslu na Liberecku a Jablonecku.
Předmětem činnosti vzniklého národního podniku bylo v daném období
broušení a similizace skleněných imitací drahokamů – polotovarů pro výrobu
bižuterie. Podnik stejně jako jeho předchůdci dodával své výrobky nejenom pro
výrobce bižuterie v Jablonci nad Nisou a jeho okolí, ale i na vývoz nejčastěji pro
evropské a americké zákazníky.
Vlastní proces vzniku národního podniku probíhal v období poválečné obnovy
a dramatických změn národnostního a postupně i sociálního složení
obyvatelstva. Úvodní kapitola je věnována politickým, ekonomickým a sociálním
východiskům znárodnění a jejich vývoji v letech 1938-1945. Důraz je kladen na
právní zakotvení a přístup jednotlivých politických sil zahraničním a domácím
odboji.
Druhá kapitola stručně seznamuje s vývojem zkoumané části jabloneckého
bižuterního průmyslu v meziválečném období.
Následuje výčet právních norem řešících poválečnou obnovu a upravujících
podmínky a organizaci znárodnění ve sklářském průmyslu prostřednictvím
ústředního orgánu Československých závodů sklářských, n. p. se sídlem
v Praze.
Těžiště práce je v části seznamující s jednotlivými subjekty, které jsou
začleněny do nově vznikajícího národního podniku. Navazuje kapitola popisující
vlastní založení a zejména majetkovou podstatu národního podniku Preciosa.
Závěr shrnuje výsledky v aplikační části práce.
Práce záměrně neobsahuje problematiku výrobně technologickou a obchodní
jednak z důvodů rozsahu, ale také proto, že tato je v širších souvislostech
publikována v dostupné i zde využité literatuře.
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Pro poznání širších souvislostí bylo využito studium odborné literatury z oblasti
právní historie mj. práce Jana Kuklíka Znárodněné Československo.
Za jednu ze základních prací pro sklářský průmysl je možné považovat dílo Olgy
Drahotové, Ronalda Kirsche a kolektivu Historie sklářské výroby v Českých
zemích. Jablonecké bižuterii, tzv. jabloneckému zboží vč. zkoumané výroby
skleněných imitací drahokamů se systematicky věnuje ve svých pracích Petr
Nový v publikacích Jablonecká bižuterie a Ve službách módy a stylu.
Rozhodující pro vznik aplikační části byla práce s pramennou základnou včetně
periodik dokreslujících dobovou atmosféru. Zde je nutné konstatovat pouze
torzovité podklady k jednotlivým podnikům zařazených do národního podniku
Preciosa. Významně lépe je archivně pokryt vlastní proces ustavení národního
podniku a hlavními zdroji jsou archivní fondy Československých závodů
sklářských, n. p. (Národní archiv, Pha) a fond Preciosy, n. p. (podnikový archiv
Preciosa, a.s., Jablonec n.Nisou)
Dále byly využity archivní materiály Státního oblastního archivu v Zámrsku,
Oddělení archivní metodiky předarchivní péče a správy podnikových fondů
Hradec Králové a Státního okresním archivu Most— pracoviště Velebudice.
Základní metodou teoretické části (kapitoly 1,2) je kompilace odborných textů
z užité literatury s cílem vyložit východiska a dobové souvislosti zkoumaného
procesu. Jedná se zejména vývoj názorů na znárodnění průmyslu a jeho
praktické zabezpečení přijetím příslušných dekretů/zákonů. Dalším krokem je
základní seznámení s vývojem konkrétní částí příslušného oboru sklářského
odvětví v období předcházejícím znárodnění.
Praktická část práce se opírá o analýzu dostupných pramenů a jejich syntézu
strukturovanou dle jednotlivých kroků procesu znárodnění. Zvýrazněna je úloha
ústředního orgánu Československých závodů sklářských, n. p.
Výsledkem a cílem práce je popis vzniku a majetková struktura národního
podniku Preciosa. Analýza procesu znárodnění je doplněna o základní
ekonomické zhodnocení vstupních podmínek vyjádřených v zahajovací bilanci
podniku.
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1.Politická, ekonomická a sociální východiska
znárodnění v ČSR
Československé znárodnění, jeho podoba, tak jak vykrystalizovala v letech
1945-1948 měla své počátky v majetkových přesunech, které započaly
bezprostředně po podpisu Mnichovské dohody od října 1938. Jedná se o změny
nejenom územní, ale zejména o přeměnu ekonomického, politického a sociálního
systému druhé čsl. republiky1. V důsledku odstoupení státního území dochází
k vynuceným prodejům majetků Říšským průmyslovým koncernům a bankám.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava nacistická okupační politika směřuje
jednak proti židovskému, tak českému majetku. Nejčastějšími formami jsou
vyvlastňování, konfiskace, nevýhodné nebo vynucené prodeje, nucené správy a
další omezení vlastnického práva.
Válka a zejména postup německých orgánů při řízení protektorátu a jeho
ekonomiky vytvořily organizační a právní předpoklady znárodnění .Především šlo
o vytváření systému válečného, centrálně řízeného hospodářství, jehož součástí
bylo určování závazných cen a kontrola jejich dodržování prostřednictvím
centrálního řízení mezd, rozmísťování pracovních sil prostřednictvím Úřadů
práce, řízení průmyslové výroby a oběhu zboží, regulace a systém povinných
dávek v zemědělství, kontrola zahraničního obchodu a platebního styku apod.2
Domácí i zahraniční odboj se problematikou budoucího znárodnění zabýval
v rámci svých programových dokumentů. Zásadní otázkou byl vlastní pojem
znárodnění z hlediska definování majetku, který bude tímto opatřením dotčen
včetně rozsahu a rychlosti provedení. Druhou otázkou byl širší kontext, tj.
souvislost znárodnění s dalšími politickými, ekonomickými a sociálními
reformami s nimiž se pro období po skončení války počítalo.
Politické ústředí (PÚ) navrhuje zákon o nápravě válečných škod formou
restituce Němci neprávem odňatého majetku. V souvislosti s navrhovaným
odsunem příslušníků německé menšiny (tzv. Pamětní spis o výměně
obyvatelstva) předkládá požadavek konfiskace majetku.Cílem Petičního výboru
věrni zůstaneme (PVVZ) je zásadní proměna politického, sociálního a
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vlastnických práv a dalších majetkových práv v Československu. 1.vyd. Praha: Auditorium
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ekonomického systému. Program z června počítá se znárodněním včetně
regulace hospodářské činnosti státem a s rozsáhlými konfiskacemi německého
majetku.
Obrana národa (ON) je radikální nejenom v německé otázce-konfiskace bez
náhrady ve prospěch státu, ale zejména v otázce změny politického systému
první republiky a nutnosti vyvození odpovědnosti za selhání politických elit za
Mnichova 1938.
Z Ústředí vedení odboje domácího (ÚVOD) vychází programový dokument
nazvaný „Za svobodu do nové Československé republiky“., Navrhuje rozsáhlé
vnitřní změny včetně ekonomického a sociálního systému. Klíčovou myšlenkou
je spojení demokracie politické s demokracií hospodářskou. Cílem bylo vytvoření
smíšeného hospodářství s účastí pracujících na řízení a správě podniků a
plánovité řízení hospodářské činnosti.
Komunistický odboj (KSČ) v hospodářském programu své požadavky
označuje jako požadavky pracujícího lidu. V roce 1944 dochází k další
radikalizaci nekomunistického domácího odboje.
Rada tří působící na Moravě požaduje odsun Němců vč. Židů, odmítá staré
stranictví a starou diktaturu politických stran.
Od přelomu let 1943 a 1944 velmi aktivně působí Ústřední rada odborů
(ÚRO), kde působí především představitelé sociálně demokratického a
komunistického odborového hnutí 3 .Ve svých požadavcích znárodnění jsou
odbory a prozatímní Ústřední výbor KSČ radikálnější než Gottwaldovo
moskevské vedení KSČ.
Rovněž přední čeští národohospodáři, bankéři a průmyslníci na přelomu let
1944-1945 počítali se selektivním znárodněním zestátněním. Posledním
programovým dokumentem domácího odboje bylo provolání České národní rady
z 30.4.1945, které konstatuje vytvoření hospodářské demokracie, řízeného
hospodářství.4
Základním přístupem zahraničního odboje v Londýně byl princip kontinuity
hodnot předmnichovského systému parlamentní demokracie a diskontinuity ve

3

KUKLÍK, Jan., pozn. 1, s. 101

4

KUKLÍK, Jan., pozn. 1, s. 102

5

smyslu vystřídání dosavadního liberalismu západních demokracií novým vyšším
typem „socializující demokracie“.5
Londýnský exil, zvláště levicová část byla ovlivněna politikou labouristické strany
a jejím programem sociálních reforem. Vzorem se postupně stával Sovětský svaz
a jeho centrální hospodářské plánování umožněné dominantním státním
sektorem6.
Hlavním

propagátorem

nového

hlavního

vzoru

pro

československé

hospodářské reformy byl sociální demokrat Bohumil Laušman. Českoslovenští
komunisté především moskevské vedení zachovávali i na základě sovětského
přístupu v tomto období zdrženlivý přístup v rámci své taktiky.7
Důležitým pro další směrování byl projev E. Beneše v únoru 1944 při zahájení
4. období Státní rady. Za podstatné lze považovat vyjádření, že všechna opatření
vlády, tj. i v oblasti hospodářské jsou provizorní a musí následovat jejich
„skutečně demokratické potvrzení buď Národním shromážděním revolučním
nebo parlamentem vzešlým z řádných voleb“8.
Všechny rozhodující politické síly v exilu znárodnění podporovaly. Diskuse
se vedla především o šíři znárodnění, nutnosti odpovídající náhrady bývalým
majitelům a ohled na zahraniční subjekty. Nevyjasněna byla právní forma
zestátněných podniků, jejich řízení a vztah k soukromému sektoru. V daném
období se exilová vláda konkrétnímu zakotvení znárodnění v právních
předpisech (dekretech prezidenta republiky) bránila a soustředila se na další
otázky, které s danou problematikou souvisely.
Příprava dekretů prezidenta republiky s majetkoprávní tematikou začala na
počátku roku 1943, s tím že přednost měla příprava skutečných rekonstrukčních
poválečných prací. Principem dekretů měla být stručnost a jasnost, podrobnosti
měly být řešeny prováděcími předpisy.9 Jednou ze zásad otevřenost platnosti,
pokud by se přijatá opatření neosvědčila. Nejvýznamnějším dekretem
ekonomické a finanční povahy byl Dekret presidenta republiky o mimořádných
5
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opatřeních pro zajištění hospodářského života na osvobozeném území
vyhlášený v Úředním věstníku československém č.2/1945. Osnova dekretu byla
již rozpracovávána od roku 1942, v říjnu roku 1944 byla předložena vládě a
dekret vyjadřoval 2 hlavní zásady:
1) restituci majetku převedeného po 28. září 1938 pod tlakem perzekuce
prohlášením majetkového aktu za neplatný za určitých podmínek;
2) zajištění veškerého nepřátelského majetku, vč.
nespolehlivých osob na území Československa.10

majetku

státně

Výše uvedený zákon bere v úvahu podobné právní úpravy s tím, že hlavní
inspirace čerpá v úpravách nizozemské a belgické exilové vlády 11 . Celá
problematika byla řešena v komplexu norem o obnově československého
právního řádu.
Hlavním úkolem Košického vládního programu v hospodářské oblasti bylo zajistit
obnovu národního hospodářství a řešit majetkové a vlastnické otázky Důležitým
nástrojem bylo zavádění tzv. národní správy. Vládní program národní správu
časově neomezoval, měla tedy mít dostatek času připravit následná opatření. Co
se stane s takto zajištěným majetkem, nebylo ještě definitivně rozhodnuto 12 .
Státu byly nově v ekonomické oblasti vymezeny rozsáhlé pravomoci13. V dubnu
1945 se KSČ z taktických důvodů soustředila na konfiskace německého a
maďarského majetku, podporovala zajišťovací opatření typu národní správy a
nechávala tak další vývoj otevřený, mj. i s ohledem na nálady na osvobozeném
území14. Program byl koncipován jako dočasný a v této době předpokládal další
existenci spolupráce velmocí i po skončení války. Vysloveně neformuloval

10

KUKLÍK, Jan., pozn. 1, s. 129
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KUKLÍK, Jan, NĚMEČKOVÁ, Daniela. Majetkové změny v ČSR v letech 1945–1948, Paměť a
dějiny 01/2017, S. 3
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KALINOVÁ, Lenka. Východiska, očekávání a realita poválečné doby, K dějinám české
společnosti v letech 1945-1948, 1.vyd: Praha, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR,
2004, ISBN 80-7285-043-1, S. 43
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socialistické cíle (s kterými KSČ nepochybně počítala), neuváděl výslovně ani
znárodnění15.
Jediný druh majetku, který Košický vládní program konkrétně řešil, byl
majetek konfiskovaný za války v důsledku národní, politické a rasové perzekuce
a měl být na základě individuální žádosti postiženým nebo dědicům navrácen.
Výjimkou měly být velké majetky, zejména průmyslové podniky. Uvalování
národních správ, provádění konfiskací a přídělů mělo být svěřeno národním
výborům-orgánům lidové moci a správy, které měly nahradit dosavadní systém
správy a samosprávy.16
Košický vládní program byl brzy po přijetí napadán z radikálních pozic,
nejčastěji levicovými sociálními demokraty v Ústřední radě odborů (dále ÚRO),
pro svoji malou revolučnost. Znárodnění bylo zejména dělnictvem považováno
za podmínku budování socialismu.
ROH organizovalo masové akce na podporu co nejširšího znárodnění. Síla
odborů se v prvním poválečném roce projevila v účasti na správě podniků,
v zákonodárné činnosti i v organizaci hnutí za znárodnění17.Významným vlivem
na další politický a hospodářský vývoj byla změna struktury poválečné
společnosti. Jednalo se o válečné oběti-zahynulo cca 360 tis. obyvatel ČSR a
dále pak o masové přesuny obyvatelstva spojené s vysídlením Němců a
dosídlením pohraničí.
Vysídlení českých Němců mělo rovněž velký dopad na sklářský průmysl vč.
výroby jabloneckého zboží. Vykazování národnostní a profesní struktury
v jednotlivých podnicích bylo povinnou součástí zpráv národních správců a
následně ředitelů znárodněných podniků pro ústřední orgány a orgány státní
správy. V počátečním období druhé poloviny roku 1945 byla zahrnuta i otázka
národní spolehlivosti, zejména u úředníků a techniků18.
Rizika produkčních ztrát, zhoršené kvality produkce vedla i k opatřením
vedoucím k požadavku nezařazení do odsunu. Nahrazení vysídlených českých
Němců

bylo

především

z hlediska

ztráty

technologických

15

KALINOVÁ, Lenka., pozn. 13, s. 44
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znalostí

dlouhodobějším procesem. U rozhodující části analyzovaného podniku, tj. u
mechanických brusíren bylo možné využít zkušenosti českých zaměstnanců
z turnovské oblasti. Změny ve společnosti se od roku 1945 nejvýrazněji dotkly
velkých podnikatelů, kteří byli zbaveni postupně politické i hospodářské moci.
Revoluční opatření byla přijímána většinou obyvatelstva se sympatiemi a
souhlasem. Idea spravedlivého rozdělování pracovních a sociálních příjmů i
majetku byla hlavním motivem tlaku na znárodňování19.

2.Produkce
bižuterních
meziválečném období.

kamenů

v regionu

v

Sklářství a výrobě bižuterie se v českých zemích tradičně věnovali především
čeští Němci. Podíl českého a německého kapitálu na podnikání ve sklářském
průmyslu ČSR se roku 1927 pokusil stanovit národohospodář Jiří Hejda20. Došel
přitom k závěru, že poměr stanovený dle hutních technologií a počtu
zaměstnanců činí cca 15:85.
Sklářskou výrobou se v průmyslu jablonecké bižuterie zabývalo v květnu 1930
nejméně 22 517 osob v 8 472 závodech, téměř 95 % těchto podniků mělo
maximálně 5 zaměstnanců a z těchto nemělo 81 % žádné provozovny, ale
domácnosti21.
Na výrobě bižuterie z kovů a jiných materiálů se podílelo více než 5 000
pracovníků.
Skleněná bižuterie byla na počátku třicátých let nejsilnějším oborem
jabloneckého průmyslu. Domácí dělníci tvořili nejpočetnější, sociálně značně
diferencovanou skupinu majetnických závodů.
Výroba skleněné bižuterie byla lokalizována především na Jablonecku a
přilehlém území. Zde bylo soustředěno více než 95 % závodů s 94 % činnými
osobami.22Továrny na výrobu jabloneckého skleněného zboží byly zastoupeny
především brusírnami.
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Oživení výroby, po vleklé hospodářské krizi přinesl sklářskému průmyslu až rok
1937. Nacisté uskutečnili záhy po obsazení českých zemí „arizaci” sklářského
průmyslu a podřídili ho jako celek potřebám říše.
Do hlubokého útlumu se postupně dostala i výroba jabloneckého zboží,
pokládaná nacisty za nežádoucí brak23.

2.1.Vývoj podniků zabývajících se produkcí bižuterních kamenů
Zavedení strojně broušených skleněných kamenů dalo základ k masové
produkci bižuterních polotovarů-nejefektivnějšímu produktu průmyslu jablonecké
bižuterie.
V roce 1900 vzniká na severu Čech první mechanická brusírna v Liberci ve
firmě Robert Richter a brzy následují další Šlechta & Graf Turnov (1903), Ernst
Clar Jiřetín pod Jedlovou (1906), Gebrüder Jäger Jablonec nad Nisou (1908stroje vlastní produkce) a Dolenský & Brosche Minkovice u Liberce (1908).
V Československu v roce 1919 pracovalo již 19 mechanických brusíren. Po
přechodném nárůstu mezi lety 1919—1927 se počet ustálil v roce 1928 na 1824.
Po první světové válce se strojní výroba běžných bižuterních kamenů, šatonů
(imitací diamantů) stala jedním z nejvýnosnějších oborů jabloneckého podnikání.
Do zahraničí směřovalo kolem 60 % výroby, zbytek spotřebovali jizerskohorští
pasíři. Roční objem produkce bižuterních kamenů statisticky vykázaný činil cca
258 miliónů Kč. V roce 1928 bylo provozu 192 mechanických sestav složených z
jednoho stroje na broušení a jednoho na leštění faset. Takřka polovina všech
vyvážených bižuterních kamenů mířila do USA
Majitelé mechanických brusíren vyváželi do zahraničí většinou přímo bez
prostřednictví exportních domů
Došlo rovněž k pokusům o přenesení jablonecké výroby do Německa.
Brusírny bižuterních kamenů byly například zřízeny v okolí Žitavy a Zhořelce.
Nejhorší situace v celém jabloneckém průmyslu, včetně výroby a prodeje
bižuterních kamenů, nastala na přelomu let 1932 a 1933
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V roce 1935 došlo k oživení odbytu a výroby šatonů. Tyto byly velmi
podstatnou a efektivnější komoditou bižuterního průmyslu, a to nejenom v hotové
bižuterii, ale také jako bižuterní polotovar.
Objem vyvezených bižuterních kamenů vzrostl oproti roku 1934 ze 165 t na
213 t a tržby z 27 na 33 miliónů Kč25. V průběhu roku 1937 se situace konečně
stabilizovala. V kraji tehdy pracovalo devět mechanických brusíren s třemi tisíci
zaměstnanci, kteří pro zahraniční zákazníky zhotovili 270 t bižuterních kamenů v
hodnotě čtyřiceti miliónů Kč.

3.Právní rámec poválečné přeměny a obnova národního
hospodářství
Zásadním východiskem pro právní poválečné uspořádání bylo zakotvení
výkladu, že v roce 1939 Československá republika (ČSR) právně nezanikla,
německou okupací jí byl však znemožněn výkon státní moci na veškerém jejím
území. Časový úsek doby nesvobody upravil ústavní dekret prezidenta republiky
č. 11 z 3. srpna 1944 O obnovení právního pořádku, později byl na území republiky
novelizován a vyhlášen zákonem č. 12/1946 Sb. V textu tohoto dekretu je
stanoven počátek doby nesvobody ode dne 30. září 1938, kdy byla porušena
svrchovanost republiky. Dekret předvídal vydání vládního nařízení č. 31/1945 Sb.
z 27.7. 1945, které stanovilo 4. květen 1945 jako konec nesvobodného období.
Tento

dekret

byl

klíčový

pro

poválečný

právní

vývoj

v

obnoveném

Československu. Určil, co je platným právem a časovým předělem pro platnost
práva se stala dekretem definovaná doba nesvobody.26.
V Londýně se dne 9. července 1940 ustavilo ve Velké Británii prozatímní státní
zřízení ČSR.
V době zatímního státního zřízení bylo vydáno celkem141 dekretů, z toho 43
v zahraničí a 98 již na osvobozeném území ČSR. V zahraničí vydané dekrety
byly vyhlášeny v Úředním věstníku československém vydávaném v Londýně.
Dekrety vydané již na území ČSR byly vesměs vyhlášeny ve Sbírce zákonů a
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nařízení, ročník 1945.27 Dekrety připravovala vláda a zpravidla projednávala také
Státní rada. Po stránce schvalovacích procedur a zveřejnění mají dekrety stejné
postavení a zaujímají v právní soustavě stejné místo jako zákony. Dekrety se
týkaly nejrůznějších oblastí života, politického, hospodářského, kulturního,
sociálního. Řešily a zákonodárně upravovaly různorodé často i detailní problémy
až do doby, kdy se znovu ustavil zákonodárný sbor ČSR v podobě Prozatímního
Národního shromáždění (28. 10.1945).

3.1. Dekrety prezidenta republiky
Pro poválečnou obnovu bižuterního průmyslu byl zásadní dekret prezidenta
republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25.10.1948 O konfiskaci nepřátelského majetku
a Fondech národní obnovy. Dekret provádí zajištění majetku formou dosazení
národních správ a příslušnými vyhláškami ministerstva financí. Konfiskace je
nařízena bez náhrady pro Československou republiku a je konfiskován veškerý
movitý a nemovitý majetek a majetková práva. Dekret definuje okruh
konfiskovaného majetku (osob) a účinnost, kterým byl den skončení německé a
maďarské okupace nebo den účinnosti dekretu, kterým byl 30.říjen 1945. Dekret
dále stanovuje průběh konfiskace a pravomoci národních výborů.
S konfiskační problematikou také souvisel Dekret č. 5/1945 Sb. O neplatnosti
některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o národní správě
majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací
a ústavů.
Na základě tohoto začaly příslušné národní výbory uvalovat národní správy na
firmy dotčených osob. Jedná se o majetek státně nespolehlivých osob a národní
správa zde plní funkci zajišťujícího institutu. Národní správa byla myšlena jako
řešení pouze přechodné a měla spravovat majetek pro pozdější konfiskaci či
znárodnění. Dosavadní vlastníci majetků daných pod národní správu byli povinni
zdržet se jakéhokoliv (rušivého) zásahu do jednání národního správce. Neměli
nárok na žádný podíl ze zisku či jiných výnosů z majetku, jehož byli stále formálně
vlastníkem.
Národní správce byl povinen pečovat o majetek s péčí řádného hospodáře,
mohl činit úkony pouze v rámci běžného hospodaření. Pokud správce způsobil
27
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škodu zanedbáním svých povinností, byl za tuto škodu odpovědný. Zároveň byli
správci chráněni před zásahy dosavadních majitelů či držitelů, ti měli zakázáno
zasahovat do jejich jednání. Formulace z dekretu o národní správě byly velice
obecné, proto musely být doplněny konkrétními prováděcími předpisy28.
Uvalení národní správy na podniky s počtem zaměstnanců do 20 osob bylo v
kompetenci místního národního výboru (MNV), od 20 do 300 osob okresního
národního výboru (ONV) a nad 300 osob zemského národního výboru (ZNV).
Šlo-li o podnik celostátní důležitosti, rozhodovalo o uvalení národní správy
příslušné ministerstvo. Touto zákonnou úpravou se ocitly nejméně dvě třetiny
sklářského průmyslu v rukou státu. Šlo o dočasné opatření, neboť o osudu
konfiskátů se mělo rozhodnout později. Na základě Dekretu č.100/1945 Sb. O
znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, který podepsal president
republiky 24. října 1945, byl pak dokončen převod naprosté většiny průmyslu a
peněžnictví do majetku státu.
Dekretem č. 104/1945 Sb., O závodních a podnikových radách, ze dne 24.
října 1945 vláda reagovala na existující stav, kdy závodní rady začaly rozhodovat
nejen o věcech sociálních vymožeností zaměstnanců, ale i o věcech
ekonomického řízení podniku a o politických otázkách.

4. Znárodnění bižuterního průmyslu
Aplikací příslušných ustanovení dekretu č.100/1945 Sb. zůstaly v soukromých
rukou jen podnikatelské subjekty na bývalém území Protektorátu v našem
případě především v Turnově a blízkém okolí, kde působili čeští předváleční
majitelé.
Náhrady bývalým vlastníkům dle Dekretu č.100/1945 Sb. byly poskytnuty jen
ve zcela ojedinělých případech.
Pro správu majetku, na který byla uvalena národní správa a který podléhal
znárodnění, zřídilo ministerstvo průmyslu národní podniky. Ve sklářství se stalo
vrcholným orgánem Generální ředitelství Československých závodů sklářských,
n. p., (GŘ ČZS) se sídlem v Praze.
Klíčový význam pro poválečný vývoj sklářské výroby mělo podepsání
ústavního dekretu presidenta republiky č.33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 o
úpravě čsl. státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Dekret
28
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předznamenal přípravu organizovaného odsunu obyvatel obou národností.,. Na
toto reagovalo GŘ ČZS, n. p. žádostí na vládu o vyjmutí 13 000 německých
pracovníků z odsunu. Usnesením z 19. března 1946 zvýšila pak vláda počet
německých specialistů ve sklářském průmyslu o dalších 4 700 osob, tj. celkem
na 17 700 z celkové kvóty 43 000 Němců, kteří měli být v ČSR ponecháni jako
nepostradatelní v průmyslu.
Odsun, kromě ztráty kvalifikovaných zaměstnanců znamenal riziko vytváření
konkurenčních uskupení v Bavorsku. Československá vláda v roce 1947
intervenovala úspěšně u americké okupační zprávy, aby tato umísťovala další
transporty z Jablonecka i do jiných částí Německa. Přesto vznikla sklářská
enkláva Neugablonz, kde v daném období našlo práci cca 3 600 zaměstnanců
ve sklářské výrobě.

4.1. Vznik ústředního orgánu pro řízení sklářského průmyslu
Určujícím právním předpisem .pro vznik národních podniků byl dekret
č.100/1945 Sb. o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. Ostatní
právní znárodňovací normy je převzaly nebo na něho přímo odkazovaly. Dnem
účinnosti znárodňovacích zákonů byl v prvé etapě znárodnění 27. říjen 1945 a
ve druhé 1. leden 1948, kdy přešla (byla začleněna) znárodněná majetková
podstata do vlastnictví státu.
Docházelo k začlenění již znárodněných majetkových podstat, státních
podniků nebo konfiskátů do podniku národního. Znárodněná aktiva jsou
vyjmenována v par.4, odst.2.dekretu 100/1945 Sb. Závazky z majetkové
podstaty vstupovaly s datem znárodnění, tj. vč. závazků znárodněných nebo
konfiskovaných podniků začleněných do podniku národního. Nově měl národní
podnik právo odporovat právním jednáním, který dosavadní vlastník vykonal
v úmyslu ztížit znárodnění nebo zavléci majetkovou hodnotu podniku.
Národní podniky odváděly přebytky svých výtěžků Fondu znárodněného
hospodářství 29 . Podniky se dle $ 12 zákona mj. mohly tvořit z majetkových
Vládní nařízení č.253/1948 O fondu znárodněného hospodářství
Fond znárodněného hospodářství, který je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze
(§ 9, odst. 2 dekretu č. 100/1945 Sb.). Fond provádí finanční službu a náhradovou službu podle
zákona č. 51/1948 Sb. pro národní podniky, na něž se ustanovení uvedeného zákona vztahují.
Příjmy finanční služby Fondu tvoří zejména odvody národních podniků, které jsou povinny
uhradit do konce každého čtvrtletí úrok z kmenového jmění a reservního fondu, vypočtený při 3
1/4 % roční úrokové sazbě, pokud vláda nestanoví sazbu jinou. Dále jsou to mj. částky
odváděné Fondu při snížení kmenového jmění národních podniků podle § 4, odst. 1 zákona č.
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podstat znárodněných podniků, nebo z majetkových podstat nabytých státem
konfiskací.
Nařízením vlády č. 6/1946 Sb. kterým se vydává statut národních podniků
průmyslových došlo ke kodifikaci a detailnímu stanovení organizačních
podmínek pro fungování národních podniků. Součástí nařízení bylo i vymezení
podmínek financování, které definovalo obsah kmenového jmění, financování
investic ve vztahu ke kmenovému jmění, povinné položky rozdělení čistého zisku,
způsob úhrady ztráty a. j.
Rozhodnutím ze dne 16. listopadu 1945 zřídila vláda na základě $. 19 dekretu
presidenta republiky č. 100/1945 Sb. celostátní ústřední orgán pro sklářský
průmysl. Jeho název, předmět podnikání a sídlo byly určeny vyhláškou
ministerstva průmyslu č. 284/1946 ze dne 7. března 1946 na základě $ 32, odst.3
vládního nařízení z 15. ledna 1946, č.6 Sb. (Statut národních podniků
průmyslových) uveřejněnou pod č. 781 v Úředním listu republiky československé,
částka 44 ze dne 13, března 1946.30
Název ústředního orgánu byl stanoven na Československé závody sklářské,
národní podnik” (dále jen ČZS, n. p.) se sídlem v Praze. Předmětem podnikání
mělo být obstarávání společných záležitostí národních podniků, zejména prodej
a nákup průmyslových výrobků, pomocných látek a zařízení. Počet členů
představenstva byl stanoven na 9 se stejným počten náhradníků 31
K 1. lednu 1946 byly převedeny na ČZS, n. p. majetkové podstaty 30
znárodněných podniků. Generálním ředitelem ČZS byl jmenován rozhodnutím

51/1948 Sb., i když ke snížení dojde odpisem nebo vyřazením investic. Výdaje finanční služby
Fondu tvoří úrokování a splácení závazků, které Fond od národních podniků převzal a dále mj.
částky na zvýšení kmenového jmění národních podniků,
30

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n. p. 1945—
1951, Inventář

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945—
1951, Inventář
Členové představenstva v ústředním orgánu byli jmenování ministerstvem průmyslu. U
podřízených podniků jmenoval 2/3 členů ústřední orgán,1/3 byla volena z osazenstva podniků.
Mezi členy představenstva byli např. místopředseda ÚRO, ředitel Výzkumného ústavu
sklářského v Hradci Králové apod.
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vlády z 16. listopadu 1945 Josef Hrníčko, náměstky Ing. Dr. M. Lewinter a dr. R.
Neumayer 32. Vedení ČZS následně přikročilo k budování své struktury. Cílem
byl vznik16 národních podniků ze 102 znárodněných subjektů. Dvacet závodů
bylo určeno k zastavení výroby 33 ). Znárodněno bylo celkem 77 závodů z
celkového počtu 668, což představovalo 12,5 %. Počtem zaměstnanců však byl
znárodněný sektor rozhodujícím, neboť zaměstnával 70,4 % všech pracovníků
(k 31.12.1946). Neznárodněné podniky sdružovala Hospodářská skupina skla.
Hlavním úkolem Ústředí ČZS, n. p. bylo řídit nákup a pro dej výrobků, u
podniků měla převažovat funkce výrobní. Celkem bylo zaměstnáno v 25
národních podnicích ke konci roku 1948 35 851 zaměstnanců, z toho na
Slovensku 264734.
Vlastní bižuterní výrobu prováděly: Železnobrodské sklo, n. p., Skleněná
bižuterie, n. p. a Kovová bižuterie, n. p. Uvedené podniky rovněž ve velkém
využívaly domáckou práci (řádově okolo 6 000 domácích dělníků)
Národní podnik Preciosa se soustředil ve svých závodech především na broušení
a similizaci bižuterních kamenů.

5. Subjekty tvořící národní podnik Preciosa
Počátkem procesu vzniku národního podniku Preciosa je ustanovení Společné
národní správy (SNS) mechanických brusíren a similizoven se sídlem v Jablonci
nad Nisou Zemským národním výborem v Praze, v n.č.PK 4467-46 ze dne
5.9.1946. Tímto výměrem byli jmenováni dosavadní národní správci podniku
(závodu) Bratři Jägrové, František Pospíšil a Dobroslav Hnídek, oba z Jablonce
nad Nisou národními správci SNS. Druhým výměrem č. VIII/2-4467/51-1946 -Dr.

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945-1951,
Inventář
Josef Hrníčko, (Národně socialistická strana) rezignoval na svoji funkci 22.3.1948. Vláda
jmenovala svým rozhodnutím ze dne 27.4.1948 ředitelem ČZS, n p. dosavadního náměstka
Matyáše Lewintera (KSČ). Tento byl odsouzen v inscenovaném politickém procesu v roce 1954
a zemřel ve vězení na Mírově 12.února 1959

32

33

34

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945-1951,
Inventář
karton 3, ČZS, n. p. Schůze generálního ředitelství – zpráva gen. ředitele z 12.3.1946

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945-1951,
karton č.6, ČZS, n. p., Organizační schémata ČSZ, interní oběžník č.15 ze dne 15.9.1948
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Vlt. ze dne 4.11.1947 byl jmenován další národní správce SNS Ing. Zdeněk
Boháček z Prahy.
Utvoření Společné národní správy bylo součástí koncentrace podniků,
konfiskátů jabloneckého průmyslu, o jejímž postupu bylo rozhodnuto na společné
poradě na Ministerstvu průmyslu dne 19. července 1946 za účasti zástupců
ministerstva, ZNV v Praze, Hospodářské skupiny sklářského průmyslu a ČZS, n.
p. Praha jako ústředního orgánu pro znárodněný sklářský průmysl. SNS
mechanických brusíren a similizoven byla definována jako III. skupina, prvé části
Seznamu ČZS, n. p. který definoval zájmový okruh podniků pro budoucí
znárodnění35. Následně po jmenování tzv. sboru správců došlo z pokynu MP
k odvolání národních správců jednotlivých podniků(závodů) SNS příslušným
orgánem místní správy ZNV, ONV/ Okresními správními komisemi, popř. MNV.
Základním úkolem Sboru národních správců bylo spravovat podniky (závody)
tvořící skupinu.
Výměrem Zemského národního výboru (ZNV) č. VIII/2-4467/57-1946 - Dr. Vlt. byl
na vlastní žádost zproštěn funkce národního správce pan František Pospíšil a na
jeho místo jmenován Emil Lukeš z Jablonce nad Nisou.
Společná národní správa brusíren skleněných kaménků a similizoven (dále
SNS) se vztahovala na podniky, které byly znárodněny na základě dekretu
prezidenta republiky č.100/1945.
Brusírny:

Similizovny:

Dolenský a Brosche, Minkovice-Liberec

Hoffman Theodor, Jablonec n. Nisou

Hübner a Weiss, Dolní Grunt

Jäger Conrad, Jablonec n. Nisou

Bratři Jägrové, Jablonec n. Nisou

Wander Theodor, Jablonec n. Nisou

Clar Ernst, Jiřetín pod Jedlovou

Wrabetz Carl a Co, Jablonec n. Nisou

Richter Robert, Liberec
Wenzel Adolf, Jablonec n. Nisou

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945-1951,
Koncentrace podniků jabloneckého průmyslu společné národní správy, dopis zn. 521/Dr. Re/
Ma ze dne 16.8.1946, IČ 79, karton 44,

35

17

Výměrem MP čj. X/1-194583/47 byla ze SNS vyloučena firma Hübner Emil,
Jablonec nad Nisou a současně nově začleněny brusírny:
Czersovsky Alfred, Chotyně 132
Bádenské safírové brusírny, Jablonec nad Nisou
Sídlem Společné národní správy bylo nejprve sídlo firmy Bratři Jágrovy a
následně v domě č.p.10 v Jungmannově ulici v Jablonci nad Nisou, a to až do
doby vyhlášení národního podniku Preciosa. Společná národní správa
(v průměru 2 zaměstnanci za období 9/1946-6/1948) byla financována
z příspěvků členských podniků a režie firmy Bratři Jägrové. Příspěvek byl
stanoven ve výši 1 % z docíleného obratu za období 11/1946-12/194736.

5.1. Základní charakteristika rozhodujících subjektů
Dolensky & Brosche, Minkovice—Liberec (vyhl. MPč.871/A2/1948)
Stručná historie
Firma Dolensky & Brosche byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Liberci pod č.j. A 311 od 3.11.1922.
Živnost byla provozována na základě Živnostenského listu vydaného dne
26.8.1930 pod č.j.45 517/1930 Okresním úřadem v Liberci. Rozhodnutím
Okresní správní komise v Liberci č.j.-3198/45 Prům. byla dle dekretu prezidenta
republiky č.5 z 19.5.1945 Sb. zavedena národní správa a národním správcem byl
jmenován Ing. Vladislav Mackerle, který vykonával svoji funkci do 16.5.1946.
Dalším výměrem ze dne 16.5.1946 byl ustaven prozatímním národním správcem
pan Josef Hrček, který podnik spravoval do 30.8.1946.Dnem 1.9.1946 převzal
vedení podniku po dohodě s průmyslovým referátem ONV v Liberci pan Jaroslav
Kubásek.
Na základě dekretu ZNV v Praze č. j Pk 4467/1/46, převzala dne 5.9.1946
definitivní národní správu Společná národní správa brusíren, která potvrdila J.
Kubáska ve funkci vedoucího podniku. Ve stejné době (20. 9. 1946) žádají ČZS,
n. p. dopisem Ministerstvo průmyslu o příděl konfiskátu jako celku na základě
vyhlášky Osídlovacího úřadu č.1587 ze dne 23. července 1946 jako nutnost pro

36

Zpráva o revisi n. p. S-20 Preciosa Jablonec n. Nisou za rok 1948, Archiv a.s. Preciosa IJ č.722
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doplnění organizace budoucího národního podniku a hospodářskou výstavbu
státu37.
Dne 5.4.1948 byl SNS brusíren pověřen vedením podniku p. Adolf Holas
Vyhláškou MP č. 871 z 19.4.1948 a dle Úředního listu. I. Č.88 ze dne 14.5.1948
byl tento podnik/ závod s účinností od 1.1.1947 začleněn do n. p. Preciosa.
Průměrný stav zaměstnanců firmy Dolenský & Brosche za rok 194638
Celkem
16
252
268

úředníci
dílenští dělníci
Celkem

muži
13,75
104
117,75

ženy
2,25
148
150,25

Češi
15,25
134
149,25

Němci
,75
118
118,75

Průměrný stav zaměstnanců firmy Dolenský & Brosche za rok 1947
Celkem
21
278
299

úředníci
dílenští dělníci
Celkem

muži
16
146
162

ženy

Češi
21
264
285

5
132
137

Němci
14
14

Obrat firmy Dolenský & Brosche v letech 1946, 1947
Kčs
rok
1946
1947

obrat
28 770 560,00
31 669 742,00

Majetková podstata
Rozvaha byla zreálněna snížením, vyloučením aktiv ve výši 1 451 504,50 Kč
a převedením na FNO. Jednalo se o vázané vklady, pohledávky za vlastníky
vzniklé před 10.5.1945 a pohledávky za odběrateli v Říši vzniklé rovněž před
10.5.1945. Na straně pasiv byly vyloučeny všechny závazky vzniklé před
10.5.1945 v celkové výši
526 095,20 Kč vůči věřitelům nepodléhajícím konfiskaci.
Kmenové jmění bylo dále navýšeno zrušením rezerv a zvýšením ocenění
majetku o 12 247 131,90 Kčs na 31 155 204,94 Kčs39.

37

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.
1945—1951, Přidělování konfiskovaného majetku národním podnikům, viz příloha č.8

38

Zpráva o provedené revizi bilance k 31.12.1947 znárodněného podniku Dolenský & Brosche,
Minkovice provedené ve dnech 9.-18.8.1948, Archiv Preciosa, a.s.

39

Pomocná tabulková sestava majetkové podstaty znárodněného podniku Dolenský & Brosche,
Minkovice, Archiv Preciosa, a.s.
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Bratři Jägrové, Jablonec n N., Průmyslová 18 (vyhl. MP
č.1526/A2/1948)
Stručná historie40
Firma byla založena v roce 1898 Josefem a Maxem Jägerem. Od 23.12.1905
byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Liberci jako veřejná
obchodní společnost. Po smrti Josefa Jägera dne 22.11.1937 přešel jeho podíl
na dcery Lisu Lothari a Kathe Gewis, které si ho následně nechaly vyplatit.
Podílníkem se vedle Maxe Jägera stává syn Ing. Walter Jäger.
Živnostenský list znějící „Tovární výroba pasířského a bižuterního zboží a
brusírna skleněných kamenů“ byl vydaný 27.2.1921 pod č.j.4153 Okresním
úřadem v Jablonci nad Nisou. Jak v první, tak druhé světové válce přešla na
válečnou výrobu.Dekretem okresní správní komise v Jablonci n. N. ze dne 26.6.
1945, č. j .1392/45 byli jmenováni národní správci František Pospíšil, Antonín
Koucký a Dobroslav Hnídek. Tento byl následným dekretem Zemského
národního výboru zn. P.K. 13333-1/1946 ze dne 8. 3. 1946

Praze zrušen a

jmenováni správci F. Pospíšil a D. Hnídek. Dekretem Zemského národního
výboru v Praze ze dne 5.9.1946 č.j. PK4467/46 byl podnik začleněn do „Společné
národní správy mechanických brusíren skleněných kaménků a similizoven“. Dále
byl počet národních správců rozšířen o Ing, Zdenka Boháčka.
Pozměňovacím výměrem č. VIII/2-4467/56-1946, zn. Dr. Šn/F ze dne 13.1. byl
na vlastní žádost odvolán správce František Pospíšil a místo něho jmenován Emil
Lukeš. Se vznikem Preciosy, dle vyhlášky MP č.669 ze dne 10.4. 1948, Úřední
list I. č.74/48 byl podnik Bratři Jägrové, Jablonec n. N. začleněn do n. p. Preciosa,
n. p. Jablonec n. N. s účinností od 1.1.1947.
Obraty a výsledky firmy Bratři Jägrové v letech 1945—194741
Kčs
rok
1945
1946
1947

obrat
26 673 162
32 568 041
38 531 713

zisk
3 877 478*
9 860 509
12 741 858

* ztráta
Počet zaměstnanců firmy Bratři Jägrové v letech 1945-194742

40

SOkA Most, Fond č.592

41

Zpráva o provedené revisi bilance ku dni 31.12.1947 závodu Bratři Jägrové provedené
24.8.—2.9.1948

42

Zpráva o provedené revisi bilance ku dni 31.12.1947 závodu Bratři Jägrové provedené
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k 31.12.
Úředníci
Dílenští dělníci
Domácí dělníci
celkem

celkem
39
365
21
425

muži

ženy

32
84
5
121

Češi

7
281
16
304

Němci

31
259
14
304

8
106
7
121

Majetková podstata
Ke dni začlenění firmy a výpočtu majetkové podstaty (1.1.1947) byl majetek
(aktiva) a jeho zdroje (pasiva) očištěny, tj. v platném ocenění ke dni
předcházejícímu začlenění, tj. k 31.12.1946 převedeny na Fond národní obnovy:
Došlo mj. převodu pohledávek vzniklých před 10.5.1945 za subjekty v Říši
v celkové výši 8 269 907 Kč (např. za Oberkommando des Heeres, přes 7,7 mil.
Kčs), k převodu odpisu zůstatků na účtech vedených v říšských markách
německých bank u jabloneckých poboček (např. Allg. Deutsche Creditanstalt, a
Dresdner Bank, cca 4,1 mil. Kčs), odpisu závazků vůči majitelům konfiskovaného
majetku ve výši 7 867 205 Kčs, odpisu závazků, které byly charakterizovány za
pochybné - např. vůči exportním domům apod.
Naznačenými

a

dalšími

účetními

zápisy

se

původní

kapitálový

účet

10 447 044,40 Kčs navýšil na 36 310 517,30 Kčs. Z toho celkové převody na
FNO a to jak na straně aktiv, tak pasiv činily celkem 24 085 020,75 Kčs43.

Jan Ouhrabka, Brusírna umělých drahokamů a perel, Turnov Koškova
742 (vyhl. MP č. 1351/A2/1948)
Stručná historie podniku44
Firma Jan Ouhrabka byla založena v roce 1927 v Turnově. Živnost
provozovala na základě živnostenského listu vydaného Okresním úřadem v
Turnově pod čj. 20.311 ze dne15.6.1939, který byl vyměněn živnostenským
listem vydaným rovněž Okresním úřadem v Turnově čj. 3026/45 znějícím na Jana
Ouhrabku a opravňujícím k tovární výrobě umělých drahokamů, perel, knoflíků a
ostatního broušeného drobného skleněného zboží. Byla zapsána jako firma
fyzické osoby(jednotlivce) u Krajského soudu v Mladé Boleslavi dne 1.7.1934.
24.8.—2.9.1948
43

44

Pomocná tabulková sestava majetkové podstaty znárodněného podniku Bratři Jägrové
Jablonec n. N., Archiv Preciosa, a.s.
SOA Zámrsk, Fond č.1894, Inventář, pomůcka 8392
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Výměrem Okresního národního výboru v Turnově ze dne10.3.1948 č.j. 6221/48
byla zavedena národní správa a byly jí pověřeny ČSZ, n. p. Praha II. Revoluční
2. Výměrem téhož úřadu ze dne 14. 5. 1948 č. j. 12.695/1948 byla provedena dle
dekretu č. 5/1945 Sb., par.14 změna národní správy a novým národním
správcem byl ustanoven národní podnik Preciosa v Jablonci nad Nisou.
Vyhláškou Ministerstva průmyslu č. 1351 ze dne 29.6.1948 byla začleněna
s účinností od 1.1.1948 do Preciosa, n. p. Jablonec nad Nisou.
Stav zaměstnanců firmy Jan Ouhrabka, Turnov ke dni 31.12.194745
Úředníci46
Dělníci dílenští

CELKEM
6
111
117

muži
3
25
28

ženy
3
86
89

Češi
6
111
117

Němci
-

ostatní
-

Obrat a zisk firmy Jan Ouhrabka,Turnov v letech 1945-1947
Kčs
1945
1946
1947
1-4/1948

obrat
1 262 020
58 495 407
26 479 610
9 889 348

zisk
-220 690
37 236 445
4 722 863

zisk po revizi
6 102 000
39 759 802

vliv
Přecenění
zásob

Majetková podstata
Původní kapitálový účet byl mj. navýšen převodem zisku za rok 1947 ve výši
4 722 863,38 Kčs, naopak snížen o závazky vůči finančnímu úřadu 8 018 204,60
Kčs. Mezi závazky je rovněž závazek vůči Závodní radě ve výši 3 637 000 Kč47.

6. Ustavení národního podniku Preciosa
6.1.Kmenové jmění Preciosa, n. p.
Vyhláškou č. 669 MP ze dne 10.4.1948, uveřejněnou v Úředním listu I.,
částka č. 74/48 ze dne 23.4.1948 byl zřízen národní podnik Preciosa se sídlem
v Jablonci nad Nisou s platností od 1.1.194648. Zřízením Preciosa, n. p., resp.
45

Zpráva o provedené revisi majetkového stavu firmy Jan Ouhrabka, Turnov ke dni 31.12.1947,
provedené od 3.—14.5.1948, SOA, Zámrsk, Fond 1894
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Pomocná tabulková majetkové podstaty znárodněného podniku Jan Ouhrabka, Turnov ke dni
1.1.1948, Archiv Preciosa, a.s.

48

Vyhláška MP č.669 ze dne 23.4.1948 o zřízení národního podniku Preciosa, Úřední list
Republiky československé, částka 74, viz příloha č.18
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začleněním konfiskátů k 1.1.1947 přestala působit Společná národní správa
(SNS). Přebytek hospodaření 448 655,00Kčs od ustanovení SNS 5.9.1946 do
31.12.1946 byl převeden na ředitelství nově zřízeného národního podniku49.
Dle par.12 dekretu prezidenta republiky č.100/1945 Sb. a par 1 vl. nařízení
č.6/1946 Sb. převedl čsl. stát k témuž datu nemovitosti z majetkové podstaty
znárodněného podniku Bratři Redlhammerové, komanditní společnost Jablonec
n. Nisou nemovitosti zapsané ve složce č.285 pozemkové knihy pro katastrální
území Jablonec n. N. Jednalo se o stavební parcelu č.445/1 a louku parcelní číslo
1746 a to s veškerým příslušenstvím a se všemi právy 50 . Čistá hodnota této
majetkové podstaty tvořila kmenové jmění národního podniku k 1.1.1946 ve výši
33 393,40 Kč, viz níže.
Vstupní majetek—kmenové jmění vstupující k 1.1.1946 do národního podniku
Preciosa částí majetkové podstaty fy Bratří Redlhammerové činí 33 393,40 Kčs.
S ohledem na velikost celkového jmění k datu přechodu do národní správy
k 1.8.1945, jedná o okrajovou hodnotu 51 a to i přes skutečnost, že bilance
k 31.7.1945 není očištěna o položky k převodu na FZH. Na originálním
dokumentu je vedle podpisu národního správce rovněž podpis předchozího
vlastníka Ing. Waltra Redlhammera. Je nezodpovězenou otázkou, co vedlo
příslušné státní orgány založit podnik právě s tímto počátečním kapitálem a
věcným obsahem. A to i přes skutečnost, že se tak dělo zpětně za situace, kdy
byly jasné další kroky, viz. níže
Nejasné to dle dokumentů bylo pravděpodobně i v dané době vedení nově
vytvářeného podniku52
Do Preciosy, n. p. byly následně vyhláškou 871 ze dne 19.4.1948, Úřední list. l.
nařízení část 88 ze 14.5.1948 začleněny s účinností od 1.1.1947 konfiskované
firmy:

49

Zpráva o revisi národního podniku S-20 Preciosa Jablonec nad Nisou, provedené 7-8/1949
Archiv Preciosa, a.s.

50

Dohoda o převodu nemovitostí mezi předávajícím (Preciosa, n. p.) a přejímajícím (Sklárna
Jana Haruse, n. p.) ze dne 12.8.1952
SOKa Most-Velebudice, Fond č., karton 3, příloha č.21

51

Protokol o předání fy Bratří Redelhammerové do národní správy sepsaný dne 6.9.1945
SOKa Most-Velebudice, Fond č., karton 3

52

Dopis zn. 314/Dr.V/Dš ve věci Znárodnění—datum vzniku národního podniku ze dne 7.6.1948
SOKa Most-Velebudice, Fond č., karton 3, příloha č.17
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1.Arnošt Clar, mechanická brusírna Jiřetín pod Jedlovou
2.Dolenský a Brosche, mechanická brusírna Minkovice u Liberce
3.Theodor Hofman, similizovna, Jablonec n.N.
4.Hübner a Weiss, mechanická brusírna, Dolní Grunt
5.Conrad Jäger, similizovna, Jablonec n. N
6.Robert Richter, mechanická brusírna, Liberec
7.Theodor Wander, similizovna, Jablonec n. N
8.Adolf Wenzel, továrna na skleněné perle, Jablonec n.N.
9.Bádenské safírové brusírny
Dále vyhláškou MP č.1526 ze dne 21.6.1948 byly začleněny majetkové podstaty
konfiskovaných podniků s účinností od 1.1.1947.
10.Bratři Jägrové, Jablonec n. N.
11. Alfred Czersovský, Chotyně
Vyhláškou MP č.1351 z 29.6.1948, Ú.l.1, I. část 138 z 22.7.1948 7.1948 byly
začleněny majetkové podstaty znárodněných podniků s účinností od 1. 1. 1948:
1.Jan May, brusírna, Turnov
2.Jan Ouhrabka, mechanická brusírna, Turnov
3. Dr. Josef Plíhal, brusírna Turnov
4. Selecta, výroba a obchod se skleněnými kaménky, Turnov
5. František Šlechta, mechanická brusírna, Turnov
6. Josef Valha, brusírna, Turnov
Vyhláškou MP č.1918 z 29.7.1948, Ú. l., část 147 z 3.8.1948 byla začleněna
majetková podstata znárodněné firmy Herman a Palmová, brusírna, Turnov
s účinností od 1.1.1948

Vyhláškou MP č.2811ze dne 29.10.1948, Ú. l. část 221 ze 14.11.1948 byla
začleněna majetková podstata znárodněné firmy Bratři Teplíkové, brusírna,
Frýdštejn s účinností od 1.1.1948. Vyhláškou MP č.203 ze dne18.12.1948 Ú. l.
část 15 z 23.1.1949 byla začleněna majetková podstata konfiskované firmy Karl
Wrabetz, similizovna Turnově s účinností od 1.1.1948.
24

Do národního podniku Preciosa bylo začleněno:

Při vzniku podniku od 1.1.1946 začleněním části majetkové podstaty
znárodněného podniku Bratři Redelhammerové…

.33 393,40 Kčs

V 1. etapě s účinností od 1.1.1947 začleněno 11 konfiskovaných majetkových
podstat v celkovém vstupním ocenění

101 512 291,70 Kčs

V 2.etapě s účinností od 1.1.1948 bylo začleněno 9 znárodněných majetkových
podstat v celkovém vstupním ocenění

83 794 864,53 Kčs

CELKEM

185 340 549,63 Kčs

Snížení v roce 194853:
Převod na FZH dle par. 3, odst. 1, zákona 51/1948 Sb.

8 400 000,00 Kčs

Odvod na FZH dle par. 4, odst.1, zákona 51/1948 Sb.

31 145 685,10 Kčs

Kmenové jmění celkem po úpravě k 1.1.194854

145 794 864,53 Kčs

Struktura kmenového jmění Preciosa, n. p. ke dni 1.1.1948
Název majetkové podstaty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vyčíslení dle revize

Bratři Redlhammerové
Arnošt Clar
Dolenský a Brosche
Theodor Hofman
Hübner a Weiss
Conrad Jäger
Robert Richter
Theodor Wander
Adolf Wenzel
Bádenské safírové závody
Bratři Jägrové
Alfred Czersovsky
Celkem před 1.1.48
Jan May
Jan Ouhrabka

uplatněno
33 393,40

7 398 790
31 155 204,94
1 117 968,50
2 339 622,10
1 122 902,78
2 392 703,20
1 810 636,90
11 376 752,57
99 116,00
36 310 517,30
1 355 793,14
96 480 007,43
1 544 837,00
35 448 073,48

101 512 291,70
35 448 073,48
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Bilanční zpráva k bilanci národního podniku Preciosa ke dni 31.12.1948 ze dne 31.8.1949
Archiv Preciosa, a.s.

54

Stanovení kmenového jmění k 1.1.1949 a převody na FZH, dopis ČZS, n. p. ze dne 8.5.1950,
viz příloha č.20
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14
15
16
17
18
19
20

Dr. Josef Plíhal
Selecta, Gráf a spol.
František Šlechta
Josef Valha
Herman a Palmová
Bratři Teplíkové
Carl Wrabetz
SBD
Celkem začleněné 1948
CELKEM

8 072 740,75
20 315 154,90
6 720 164,05
6 390 977,90
2 005 968,00
431 074,00*
383 281,00
81 312 271,08
177 792 278,51

8 072 740,75
20 315 154,90
6 720 164,05
6 390 977,90
806 290,80
383 281,00
5 688 171,35
83 824 854,23
185 370 539,33

*před převodem na FZH dle par.3,4 zákona 51/1948 Sb.
Rozvaha Preciosa, n. p. ke dni 1.1.1948 před snížením převody na FZH (Kčs)55

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

1.

2.
3.
4.
5.

55

Aktiva = Majetek
Aktiva celkem
I.
Investiční majetek
Pozemky
Zemní stavby
Budovy
Stroje a strojní zařízení
Nářadí, přístroje, zařízení a živý inventář
Zvláštní investice
Investice ve stavbě
Nehmotné investice
II.
ZÁSOBY
a) suroviny a pomocné látky
b) polotovary
c) hotové výrobky
III.
FINANČNÍ MAJETEK
Hotovosti
Peněžní ústavy
Směnky a šeky
Cenné papíry a účasti
Odběratelé
Dodavatelé
Různí dlužníci
a)
finanční úřady
b)
ostatní dlužníci
Přechodné položky aktivní
Dohadné položky aktivní
IV.OPRÁVKY K CIZÍMU KAPITÁLU
Oprávky k cizímu kapitálu
Ztráta
Součet

Stav k 1.1.1948
254 646 934,13
66 712 928,07
6 099 171,40
744 709,40
31 220 972,70
25 674 035,87
2 734 522,30

Pasiva = Zdroje
Pasiva celkem
I. VLASTNÍ KAPITÁL
Vlastní kapitál
a) kmenové jmění
b) reservní fond
II. CIZÍ KAPITÁL
Peněžní ústavy
Směnky
Odběratelé
Dodavatelé

Stav k 1.1.1948
254 646 934,13
187 217 873,63
187 217 873,63
185 340 549,63
1 877 324,00
61 865 784,66
4 357 250,00
200 000,00
798 824,12
3 315 424,20

239 514,40
2,00
75 428797,41
18 488 232,76
12 250 388,60
44 690 173,05
112 502 905,30
1 295 191,71
60 807 981,58
4406,37
1494,00
18 462 870,95
1 259 951,89
30 544 126,40
15 004 334,90
15 539 791,50
126 882,40
2 303,35

Preciosa, n. p., Rozvaha ke dni 1.1.1948, Archiv Preciosa, a.s.
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6.

Různí věřitelé

44 437 898,46

a)

7.
8.

9.
10.
11.

podpůrné soc. zařízení
b) finanční úřady
c) ostatní věřitelé
Přechodné položky pasivní
Dohadné položky pasivní
a) daňové reservy
b) ostatní reservy
IV. OPRÁVKY K MAJETKU
Oprávky k investičnímu majetku
Oprávky k zásobám
Oprávky k finančnímu majetku
d) Odběratelé
Zisk

10 556 182,64
25 210 217,50
1 316 520,20
16 111 366,00
15 062 153,00
1 049 213,00
5 563 275,84
4 838 867,6
724 408,24
0,00

Počet zaměstnanců Preciosa, n. p. ke dni 31.12.194856
název
Arnošt Clar
Dolenský a Brosche
Theodor Hofman
Hübner a Weiss
Conrad Jäger
Robert Richter
Theodor Wander
Adolf Wenzel
Bádenské safírové
Bratři Jägrové
Alfred Czersovsky
Jan May
Jan Ouhrabka
Dr.Josef Plíhal
Selecta
František Šlechta
Josef Valha
Herman a Palmová
Bratři Teplíkové
Carl Wrabetz
SBD
CELKEM

Muži

ženy

úředníci
6
1
14
6
1
2
2
1
6
2
2
2
1
2
33
7
1

muži

ženy

Dělníci dílenští
42
49
106
140
6
10
8
10
4
7
16
73
10
14
8
23
10
14
122
243
60

7

4

22

93

9
6

6
2

53
7

159
55

3
2
19
117

2
1
12
46

5
4
191
672

15
15
96
1041

muži

Ženy

Celkem

Dělníci domácí

9
8

14

1

37

98
266
17
20
14
106
26
56
26
443
61
126

9

2

5

11

74

227
79

32
22
318
1 961

6.2. Zřizovací listina a zápis podniku do Obchodního rejstříku.
Zřizovací listinu57 vydalo MP ČSR dne 10.4.1948 pod č. j. IV. /165.596/1948.
Ve smyslu par.1 vládního nařízení č.6 Sb. ze dne 15.ledna 1946, kterým se vydal
56

Zpráva o revizi n. p., S-20 Preciosa, Jablonec nad Nisou 1948 provedená v červenci a srpnu
roku 1949 provedená kontrolním oddělením ČZS, n. p. na základě žádosti Kanceláře
presidenta republiky za účelem vyšetření stížnosti na špatné hospodaření jabloneckých
závodů oproti turnovské oblasti, Archiv Preciosa, a. s., IJ 722

57

Zřizovací listina Preciosa, n. p. ze dne 10.4.1948—úředně ověřený opis
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Statut průmyslových podniků bylo učeno znění firmy v šesti jazycích, předmět
podnikání a sídlo firmy. Majetkovou podstatu tvořily nemovitosti znárodněné firmy
Bratři Redelhammerové uvedené ve složce č. 285 pozemkové knihy pro
katastrální území Jablonec nad Nisou
Dále zřizovací listina určila počet členů představenstva na šest a šest
náhradníků, podřídila Preciosu, národní podnik ústřednímu orgánu pro sklářský
průmysl. (ČSZ, n. p.). Majitelem podniku byl stanoven Československý stát.
Podnik navenek zastupoval ředitel. Dnem vzniku podniku byl stanoven na
1.1.1946. Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Liberci byl
proveden dne 3.11.1948. Ředitelem byl ustanoven Emil Lukeš.

6.3. Název nově vzniklého národního podniku
Proces utváření podniku počínaje ustavením Společné národní správy
mechanických brusíren a similizoven a kroky ústředního orgánu, tj. ČZS, n. p. byl
od počátku veden s cílem vytvoření jednoho národního podniku ze dřívějších
podniků zabývajících se broušením a následnou úpravou rozhodující části
produkce—similizací skleněných imitací drahokamů.
Národní správci SNS Hnídek a Pospíšil předložili na výzvu vedení ČZS, n. p.
osm variant názvu, který měl vystihovat hlavní předmět činnosti, tj. broušení
skleněných imitací drahých kamenů58. Představenstvo ČZS, n. p. neakceptuje
žádný návrh rozhoduje o názvu „Preciosa, národní podnik“59. Název je odvozen
z latinského adjektiva pretiosus (vzácný, nádherný) vztahující se k výsledku
hlavního předmětu podnikání, tj. ke skleněným a syntetickým imitacím
drahokamů.
V průběhu padesátých a šedesátých let se v rámci četných reorganizací
název podniku měnil. Název Preciosa, n. p. se vrací Rozhodnutím MP č.j.2840/66
ze dne 21. 6. 1966 s účinností od 1.7.1966. Rozhodnutím MP ČR č.122/1991

Archiv Preciosa, a.s. IJ 299, kt.91, příloha č.16
58

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945-1951,
Návrhy na název budoucího národního podniku ze dne 16.5.1947 podepsali národní správci
pánové Pospíšil a Hnídek, viz příloha č.14

59

Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské, n.p.1945-1951,
Označení budoucího národního podniku z konfiskovaných mechanických brusíren S 230-1,
dopis zn. 614 Dr./ Vi/Max ze dne 7.6.1947, viz příloha č.15
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dochází ke dni 1.4.1991 k převodu veškerého majetku, práv a závazků na
Preciosa, akciová společnost, která vznikla zápisem do podnikového rejstříku u
Krajského soudu v Ústí nad Labem pod složkou B112 dne 18.3.1991.

Závěr
Cílem práce bylo seznámit s procesem znárodnění tak, jak probíhal ve
sklářském odvětví— regionálně specifickém segmentu výroby tzv. jabloneckého
zboží, resp. výrobě skleněných imitací drahých kamenů.
První etapa proběhla na základě čtyř prezidentských dekretů z října roku 1945.
Určující byl dekret č.100/1945 Sb., ze dne 24.10.1945. Druhá etapa převážně
v dubnu a květnu roku 1948 především na základě zákona č.114/1948 Sb. Tyto,
ale i zákony z prvé etapy pak byly uplatněny retroaktivně, což platí i o vzniku
národního podniku Preciosa. Projevem toho jsou vyhlášky o začlenění
majetkových podstat podniků s postupnou účinností vždy k 1. lednu— 1946,1947
a 1948.
Prvním krokem znárodňovacího procesu bylo zavádění národních správ do
jednotlivých podniků. Ustanovení národních správ pro jednotlivé podniky bylo
v pravomoci místně příslušných Okresních národních výborů (ONV), popřípadě
Okresních správních komisí. V našem případě se jednalo okresy Jablonec n.
Nisou, Turnov, Liberec, Vansdorf (Hübner a Weiss, Arnošt Clar). Účelem
ustanovení národních správ bylo v zásadě zajištění majetku a výroby, popř. jejího
obnovení. Národní správci byli vybaveni definovanými pravomocemi
Tyto jednotlivé národní správy byly v rámci připravované koncentrace a
znárodnění ve sklářském průmyslu ze strany ústředního orgánu, tj. ČZS, n. p.
přeměněny na Společnou národní správu mechanických brusíren skleněných
kaménků a similizoven se sídlem v Jablonci nad Nisou. Vlastní ustanovení SNS
proběhlo v pravomoci Zemského národního výboru v Praze. Prvními podniky byly
konfiskáty, kterým se s účinností od 6.9.1946 ukládal společný postup v rámci
správy 60 . V případě konfiskátů tato operace souvisela s vynětím konfiskátu z
přídělového řízení. 61 Z hlediska majetkoprávních souvislostí po ustavení SNS

60

viz příloha č.7, Koncentrace podniků jabloneckého průmyslu návrh společných národních
správ

61

viz příloha č.9, Vynětí konfiskátu z přídělového řízení—Robert Richter, Liberec
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následovaly další kroky. Jedním z nich bylo, že podnik byl znárodněn, pokud
splňoval podmínky znárodnění podle ustanovení znárodňovacích zákonů dnem
účinnosti zákona. Od tohoto okamžiku nastala další fáze, kdy podnik byl již ve
vlastnictví státu a do okamžiku začlenění do národního podniku samostatně
hospodařil. Tímto se dle rozsahu podnikatelské činnosti a délky a trvání změnila
majetková podstata, která v následném kroku vstupovala do utvořeného
národního podniku Do nově vznikajícího národního podniku mohly být začleněny
části majetkových podstat i podstaty více podniků najednou. Tak se stalo i
v případě Preciosy, kam byla začleněna část majetkové podstaty podniku Bratři
Redlhammerové (1.1.1946), skupina konfiskátů (k 1.1.1947 celkem 11 podstat),
skupina znárodněných podniků (k 1.1.1948) i jednotlivé podniky.
Ke zřízení národního podniku Preciosa došlo následně vyhláškou ministra
průmyslu. Všechny akty proběhly retroaktivně, tj. se zpětnou platností. Obecně
se tato praktika považuje v právu až na výjimky za nepřípustnou. Ve
znárodňovacím procesu byla uplatněna na základě zákona 5/1945 Sb. K ověření
všech začleňovaných majetkových podstat jako podklad pro stanovení
kmenového jmění došlo formou zpracování Pomocné majetkové sestavy ke dni
začlenění dle písm. F vyhlášky MP č.669 ze dne 10.4.1948.
Ke stanovení kmenového jmění byl příslušný centrální orgán, tj. Ministerstvo
průmyslu, které tak činilo vždy k 1.1. běžného roku na základě znění zákona
č.51/1948 Sb. 62 , uzávěrky za předchozí kalendářní/hospodářský rok a všech
dalších relevantních souvislostí. Působení ČZS, n. p., především v období let
1946-1948, lze považovat z úzkého organizačně technického pohledu a
zkoumaného subjektu považovat za úspěšné.
Preciosa, n. p., se stejně jako ostatní výrobci jabloneckého zboží musela
vypořádat s nahrazením českých Němců a následně i padesátiletým obdobím
centrálního hospodářství. Od konce padesátých let dochází k postupné
modernizaci odvětví. Tato je však limitována odčerpáváním vyprodukovaných
devizových prostředků do jiných sektorů národního hospodářství. Novou
dynamiku získává podnik po roce 1989 v souvislosti se změnou politického a
hospodářského systému.

62

viz příloha č.20, Kmenové jmění Preciosy, n. p. k 1.1.1948 a jeho stanovení k 1.1.1949
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Seznam použitých zdrojů
Archivní prameny
Národní archiv
Fondy
Národní archiv, číslo fondu 972, název fondu Československé závody sklářské,
n. p. 1945-1951
inv. č
1

název

karton

Zřízení ČZS, n. p.

1

22

Zprávy o stavu jednotlivých n. p.

8

48

Organizace na Jablonecku

25

75,76

Konfiskáty

42

79

Společné národní správy

44

83

Konfiskáty Jablonecko

133

Jablonecký sklářský průmysl, n. p.

147

Preciosa, n. p.

169

Společná národní správa jabloneckých podniků

299

Jablonecký sklářský průmysl

49,50
99
123,124,125
147
233,234


Úřad předsednictva vlády

Úřad předsednictva vlády—běžná spisovna, Fond č.315/1

Archiv bezpečnostních složek Praha
fond
Archiv bezpečnostních složek, oddělení interních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV, složka Zemský
odbor bezpečnosti Jablonec nad Nisou 1946-1947, č.i.j.1, počet listů 760

Státní oblastní archiv Zámrsk
fond
1216

František Šlechta, brusírna drahokamů, Turnov

1217

Jan May, brusírna drahokamů Turnov

1218

Hermann a Palma, brusírna drahokamů Turnov

1219

Josef Valha, Turnov

1891

Dr. Josef Plíhal, Turnov

1892

Selecta, výroba a obchod skleněnými kaménky, Šlechta, Gráf a spol.,

Turnov
1894

Jan Ouhrabka, Turnov

Státní okresní archiv Most-Velebudice
fond
357

Bratři Redlhammerové, k. s., výroba perel a knoflíků, Jablonec n. Nisou

585

Bádenské safírové brusírny, Jablonec nad Nisou

586

Arnošt Clar, v. o. s., výroba skleněných kaménků a lisované umělé
pryskyřice, Jiřetín pod Jedlovou

587

Alfred Czersovsky a spol., v. o. s., mechanické brusírny skleněných

kamenů, Chotyně
588

Dolenský a Brosche, mechanická brusírna polodrahokamů a perel
Minkovice

589

Theodor Hoffmann, similisovna, Jablonec nad Nisou

590

Hübner a Weiss, mechanická brusírna umělých drahokamů, Dolní Podluží

591

Conrad Jäger, similisovna skleněných kamenů, Jablonec nad Nisou

592

Bratři Jägerové, v. o. s., výroba bižuterie a mechanická brusírna,
Jablonec nad Nisou

595

Robert Richter, mechanická brusírna umělých drahokamů, Liberec

596

Bratři Teplíkové, v. o. s., mechanická brusírna skleněného zboží,

Frýdštejn
599

Theodor Wander, similisovna, Jablonec nad Nisou

600

Adolf Wenzel, výroba skleněných perel a sklárna, Jablonec nad Nisou

601

Carl Wrabetz, similisovna, Turnov

Podnikový archiv Preciosa, a.s.
Inv. jednotka

název

karton

297

Znárodňovací vyhlášky

91

299

Zřizovací listina Preciosa, n. p.

91

304

Delimitace

91

307

Konfiskační výměry Turnov 1948-1949

91

681

Účetní rozvahy roční

245

682

Návrh na úpravu kmenového jmění Preciosa 1948

246

683

Majetková podstata znárodněného podniku

246

684

Majetková podstata znárodněného podniku

247
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Právní předpisy a související dokumenty
Zákon 100/1945 Sb.

O znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

Dekret č.5/1945 Sb.

O neplatnosti některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a
o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a
kolaborantů a některých organizací a ústavů.

Dekret 108/1945 Sb.

O konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Zákon 51/1948 Sb.

O úpravě některých finančních poměrů národních podniků
průmyslových a potravinářských

Nařízení vlády
6/1946 Sb.

Vládním nařízení, kterým se vydává statut národních podniků
průmyslových
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