
 
 

 

Dopis od našeho CEO 

 

Rád bych vás informoval o naší aktuální situaci vzhledem na COVID-19, a to jménem nás 

všech u Bati. 

Naše myšlenky nyní patří všem, kterých se tato nevídaná událost dotkla. Všichni jsme v tom 

společně, i když každý z nás je zasažen různým způsobem. Obzvláště pak myslíme na ty, 

kteří byli zasaženi osobně – ať už sami, nebo jejich blízcí. 

Naší hlavní prioritou je vždy zdraví a osobní pohoda našich zákazníků, zaměstnanců  

a všech, kteří se přímo či nepřímo podílejí na našich aktivitách. Proto průběžně sledujeme 

vývoj celé situace a přizpůsobujeme mu odpovídajícím způsobem naše opatření. 

Dodržujeme nejnovější nařízení a pokyny místních vlád, ale sami děláme mnohá další 

opatření, abychom všem zajistili zdraví a bezpečnost. Jak jistě víte, naše prodejny jsou 

v některých zemích částečně nebo zcela uzavřeny. Chceme vás ujistit, že v zemích, kde jsou 

naše prodejny stále otevřeny, dodržujeme veškeré hygienické normy s cílem ochránit vás  

i naše zaměstnance a přitom pokračovat v poskytování produktů a služeb, které od nás 

očekáváte. Pokud se nacházíte v místě, kde jsou naše obchody zavřené, můžete stále 

nakupovat prostřednictvím našeho e-shopu. Tato možnost samozřejmě platí i pro země, kde 

naše prodejny nadále fungují. 

Máte-li jakýkoliv další dotaz, napište na email corporate@bata.com nebo se obraťte na 

kontakt uvedený na lokálních webových stránkách. 

Chtěl bych vám poděkovat za vaši podporu i pochopení. Opravdu si toho velmi vážíme  

a budeme se snažit i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom vám mohli dobře 

sloužit. Věříme, že toto těžké období brzy pomine. Do té doby příjemné nakupování a hlavně 

pevné zdraví! 

Přeji vám i vašim blízkým jen to nejlepší. 

 

 

   Alexis Nasard 

CEO 
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Message from our CEO  

 

I wanted to share an update on behalf of all of us at Bata, in-light of the evolving Coronavirus 

situation.  

Firstly, our thoughts go to everyone affected by this unprecedented event. We are all in this 

together and to various degrees, are all impacted. Particularly, our warm thoughts go to 

everyone who has been personally touched, or had their loved ones affected by this 

situation.  

Our first priority is always the health and well-being of our consumers, our employees, our 

communities, and everyone participating directly or indirectly to our activities. Because of 

this, we are continuously monitoring the situation, and are adapting our measures 

accordingly.  

At the very minimum are abiding by the latest instructions given by local governments, but 

we often are going well beyond those, to ensure everyone’s health and safety. As you know, 

our store operations are partially or entirely closed in some countries. We want to assure you 

that where our stores are open, all hygiene standards and local norms have been 

implemented, in order to protect you and our staff, whilst continuing to provide you with the 

products and service you expect from us. If in your area our stores are closed, we encourage 

you to shop on-line through our company e-commerce websites (incl. bata.com) or through 

3rd party platforms. This possibility is of course also available in places where our stores are 

still operating.  

For any other question you might have, please write to us at corporate@bata.com, or 

through any of the contact information displayed on your local Bata website.  

I want to thank you for your support and understanding. We really appreciate it, and will 

continue to do all we can to serve you well, hoping this difficult period will come to an end the 

earliest possible. Meanwhile, happy shopping, and importantly, stay healthy!  

I wish you and your loved ones all the best. 

 

 

   Alexis Nasard 

CEO 

 


