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1 BAŤOV SYSTÉM RIADENIA 

Moje dielo nemôže zaniknúť a ani 
nezanikne. Tieto budovy-možno 

budovy, komíny, stroje-to sú len 
hromady tehál a starého železa. Ale 
môj systém ostane k úžitku pre 
všetkých, ktorí prídu po nás. 
Tomáš Baťa 

Tomášovi Baťovi trvalo 25 rokov, 
kým dokázal zaviesť vo svojom 

podniku systém, ktorý predbehol svoju dobu minimálne 
o 70 rokov. Baťov systém riadenia obsahuje prvky, ktoré 
svet objavuje v súčasnosti. 

Baťa bol prvým podnikateľom, ktorý spojil jednotlivé 
časti výroby, riadenie ľudí, motivácie, starostlivosti 

o zamestnancov a predaja do jedného fungujúceho 
systému. Využil myšlienky a skúsenosti svojich 
predchodcov (Ford, Taylor, Gilberth, Johnson) pri 
masovej výrobe kvalitnej a lacnej obuvi. 

Svoje znalosti si Baťa nenechával pre seba. Ochotne sa 
o ne delil s inými záujemcami. Výrobné tajomstvá u nás 
nemáme. Nemáme ani obchodné tajomstvá. Kalkulácie 
a účty ziskov a strát sa nachádzali v rukách 

zamestnancov. Robotníci boli skôr informovaní 
o výsledkoch, ako riaditelia. 

V obchode sú potrebné tri faktory k úspechu práce: 

 Dobré riadenie závodov. 

 Dobrí, závodom oddaní a verní prívrženci. 

 Podpora zákazníkov. 

2 BAŤA A FORD 

Organizačné základy našich podnikov a našej práce sú 
odpozorované podľa zákonov prírody, ktorých hlavným 
znakom je, že fungujú pravidelne. Jan Baťa 

Baťu najviac zaujala podnikateľská filozofia H. Forda. 
Obaja pochádzali zo skromných pomerov a chýbalo im 
školské vzdelanie. Napriek tomu patrili 
k najvzdelanejším ľuďom svojej doby. Ford predával svoj 
model T v miliónových sériách, v jednej farbe a predával 
ho za najnižšiu cenu. Baťa študoval jeho metódy 

a osobne navštívil závody v Detroite. Podobne ako Ford 

Baťa vsadil na lacné topánky a službu verejnosti. 

Ford, podobne ako Baťa, považoval podnikanie za 
službu verejnosti. Základnou ideou služby nemá byť 
sebecký prospech podnikateľa. Podnikanie má širšie 
poslanie ako úžitok pre zákazníkov, verejnosť, štát 
a ľudstvo ako celok. 

Ford vyrábal na bežiacom páse podľa centrálneho plánu, 
podporoval šetrenie, predával lacno vo firemných 
predajniach, podobne ako Baťa. 

Baťa sa pri zavádzaní systému riadenia nezastavil pred 
bránami svojej obuvníckej továrne, ale zaviedol ho aj do 
všetkých odvetví koncernu a usporiadal podľa neho aj 
mesto Zlín.  

3 MANAŽMENT 

Žiadnu prácu nemôžete riadiť pokiaľ jej nerozumiete. 
A neporozumiete jej, dokiaľ ju nerobíte vlastnými 
rukami. Jan Baťa 

Výrobná stratégia: 

 Výroba obuvi pre široké vrstvy obyvateľstva (lacná 

obuv dobrej kvality), ktorá sa dá vyrábať len 
veľkosériovo. 

 Sústavné znižovanie výrobných nákladov 

a výrobných cien. 

 Snaha byť stále „prvý a najlepší“  v technike, 

organizácii práce, systéme riadenia a všeobecne vo 
výkonnosti. 

Baťove závody boli podnikom silného jednotlivca. Baťu 
podriadení oslovovali „pán šéf“. Zamestnancom bol 
vedúcim, aj vychovávateľom. Mal bohaté empirické 
skúsenosti. 

Ak trvá moja práca i 16 hodín denne, neznamená to, že 
robím viac ako ostatní, pretože moja práca je pre mňa 
zábavou, aj poučením. Tomáš Baťa 

Podnik nemal žiadnu organizačnú štruktúru. Riadenie 

podliehalo priamo šéfovi. Nemali ani organizačný 
poriadok. Nikto sa nemohol vyhovárať, že to nemá 
v pracovnej náplni. Jednotlivé oddelenia viedli skúsení 
pracovníci. 

Pre vedúceho manažéra platilo 10 zásad: 

 Zodpovedáte za celú činnosť a hospodárenie celej 

spoločnosti. 

 Riadite podnik pomocou desiatich vedúcich ľudí. 
Poznáte ich predpisy, sám sa nimi riadite a dbáte, 
aby boli dodržiavané. 

 Prijímate do práce zásadne našich štátnych 
príslušníkov, mravných ľudí, vediete ich v vzostupu 
v odborných znalostiach, hospodársky a kultúrne. 

 Pracujete na základe trojročného plánu. 

 Všetky zákony na nás sa vzťahujúce poznáte 

dokonale a ste zodpovedný za ich dodržiavanie. 

 Štátne verejné záležitosti, pokiaľ sa týkajú našej 

práce, sledujete a ste informovaný o pripravovaných 
zmenách v zákonoch a nariadeniach.   

 V obci i okrese ste verejne činní vy, vaši ľudia 

a spolupracujete s verejne činnými vplyvnými 
osobami a kultúrnymi, humanitnými, národnými 
spolkami a inštitúciami. 

 V našom odbore máte prehľad o významných 

udalostiach a potrebách, menovite vediete evidenciu 
potrieb všetkých obyvateľov a zaujímate sa, ako sú 
kryté. 

 Budujete výrobne a obydlia na rovnakých zásadách, 

na akých je vybudovaný Zlín. 

Riadenie podniku bolo operatívne. Rozhodovanie 
bolo pružné, pretože všetky potrebné výkazy a podklady 
boli štandardizované, jednoduché a prehľadné. Zásadné 
rozhodnutia mohol vydávať len „šéf“. Manažéri boli 
príkladom pre ostatných zamestnancov. To, čo manažér 
žiadal od podriadených, musel vedieť zrealizovať aj sám. 

Baťa bol hospodár. Na podnikanie sa Baťa pozeral ako 
na proces, ktorý sa dá podchytiť v číslach. Každá 
operácia mala stranu má dať a stranu dal. 

V podniku sa vyžadoval poriadok. Stretávali sa raz 
týždenne na konferencii, kde si vymieňali poznatky 
a spoločne zdieľali nadobudnuté skúsenosti. Na 
konferenciu chodili všetci pripravení, prezentovali tam 
výsledky. Konferencia prebiehala podľa predpisu pre 
účastníkov konferencie. 
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Baťa priam nútil svojich spolupracovníkov, aby sa 
vzdelávali. Vzdelanie, školenie, tréning neboli položky 

nákladové. Vzdelanie v správne organizovanom podniku 
je investícia, strategický nástroj k zlepšovaniu výkonu 
a konkurencieschopnosti. 

Vnútorná konkurencia pôsobila veľmi motivujúco. Vo 
firme vládla súťaž, nie ohľady a milosrdenstvo. Keď 
niekto nestačil na svoje úlohy, odstúpil sám. 

Výmena informácií a rozhodovanie boli rýchle 
a priamočiare. 

Baťova spoločnosť dosiahla svetový úspech vďaka 
permanentnému úsiliu vedenie zamestnávať najlepších 
ľudí, investovať do ich rastu a stať sa svetovou triedou 
v technologickom vybavení závodov. Snaha 
zdokonaľovať sa je nevyhnutným predpokladom 
každého expandujúceho podniku. 

Najdôležitejšími pomocníkmi Baťu boli poznámkový blok 
a uviazaná ceruzka (ktorá sa dá chytiť rýchlejšie ako 
voľná), ktoré si všade nosil so sebou. Do notesa si 
zapisoval okamžité nápady, ktoré okamžite odovzdal 

sekretárke, ktorá ich rozdelila ľuďom, aby sa 
zrealizovali. U Baťu mali dokonca spracované predpisy 
pre použitie poznámkového bloku. 

Baťovci boli priekopníci v používaní moderných metód 
komunikácie a organizácie práce. V Baťových závodoch 
bolo nainštalovaných asi 1000 telefónov pre zlepšenie 
komunikácie a práce. 

 


