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23 RIADENIE 

Chcem dokázať nie slovami, ale 
skutkami, že závod vedený podľa 

našich zásad je v konkurenčnom 
zápase neprekonateľný ani 
najsilnejšou konkurenciou. Tomáš 
Baťa. 

Celý systém výroby v Zlíne niesol 
pečať osobnosti svojho zakladateľa. 
Riadenie podniku malo rysy 

jednoduchosti s dôrazom na efektívnosť a dosahovanie 
zisku. 

V hrubých rysoch boli Baťove závody rozdelené do 5 
hlavných skupín: 

 Nákupné oddelenie 

 Výroba obuvi 

 Pomocné závody 

 Predajné oddelenie 

 Osobné oddelenie 

Základnými prvkami Baťovej organizácie boli: 

 Závodné plánovanie čo do množstva a hodnoty. 

 Samospráva práce v dielňach a oddeleniach. 

 Účtovníctvo s týždennými výkazmi. 

 Systém úkolových miezd. 

Podnik nemal žiadnu pevnú organizačnú štruktúru. 

Vedenie bolo veľmi úzke (5 členov) a informácie sa 
podávali ústne. Na výmenu informácií postačovala 
pravidelná sobotňajšia porada. Jasné definovanie úloh, 
pokynov a príkazov bolo zárukou, že riešenie každého 
problému malo svojho majiteľa, ktorý vedel, že šéf nikdy 
nezabudne na stanovený termín a že včas, znamená 
úplne správne. 

Vedúci predkladali len málo ukazovateľov a hlavným 
kritériom bolo plnenie týždenného plánu, ktorý za 
zostavoval na základe denných plánov splnených len 
vtedy, ak nasledujúce oddelenie uznalo prácu, ktorú od 
predchádzajúceho oddelenia kupovalo. Ako doklad slúžili 

podpísané vnútropodnikové výkazy. 

Účelné využívanie času sa stalo trvalou životnou úlohou. 
Premiestňovali sa lietadlami (50 v ČR, 15 v Zlíne). Všetci 
sa snažili vyťažiť zo svojho času najviac. Práce mali 
prebiehať bez odkladu a operatívne-v pochodovom, nie 
prechádzkovom tempe. Mali heslo: „V rýchlosti je sila.“ 

Rýchle rozhodovanie a akčnosť vo všetkých činnostiach 

je charakteristickým znakom Baťovho systému riadenia. 

Originálnym spôsobom pristupovala firma k inováciám 
vo výrobe. Vďaka pružnému prístupu k požiadavkám sa 
jej darilo prenikať do všetkých oblastí. Baťa vyrábal aj 
pneumatiky za 689 korún a plášte na bicykle za 5 korún. 

Pozoruhodná je schopnosť firmy Baťa zabezpečiť všetky 
fázy inovačného procesu vlastnými silami a rýchlosť 
realizácie od prvej myšlienky, až po uvedenie výrobku na 
trh. Neustála nespokojnosť manažmentu viedla 
k systematickej racionalizácii a zlepšovaniu výrobného 
procesu využívaním spektra inovácií. 

Každá nová továreň bola klonom zlínskej, kde sa 
uplatňovala štandardizácia. 

Základným pilierom plánovania bola Kniha výroby, ktorá 
bola akýmsi barometrom, ktorý neustále kontroloval 

rytmický pulz celej rozsiahlej organizácie zloženej z 80 
tovární, 6 000 maloobchodov, 20 hotelov, rôznych 
zdravotníckych zariadení, početných škôl, desiatky 
reštaurácií, stovky logistických areálov, jatiek, elektrární 
a vodohospodárskych podnikov v 20 mestách na svete. 
Kniha výroby má 500 strán, štatistické tabuľky, kde sú 
vedeckými metódami prepočítané skúsenosti Baťovho 
podniku od doby jeho založenia. 

Baťov systém riadenia - 10S 

1. Svetová trieda-globálne porovnávanie. 

2. Spolupráca-partnerstvá a aliancie. 

3. Samospráva-súkromná spoločnosť. 

4. Spoluúčasť-zdieľanie zisku, pridanej hodnoty a straty. 

5. Služba verejnosti-zmysel podnikania. 

6. Súťaživosť-vnútorné porovnávanie výkonov. 

7. Spolupodielnictvo-kapitálová účasť spolupracovníkov. 

8. Samostatné riadenie-autonómne podnikateľské jednotky. 

9. Spolupodnikanie-podnikateľský princíp. 

10. Synergia-previazanosť všetkých rozmerov. 

 


