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5 ÚČASŤ ZAMESTNANCOV NA ZISKU 

Neposkytujeme zamestnancom 
účasť na zisku preto, že cítime 

potrebu rozdať peniaze ľuďom 
z dobrého srdca. Týmto krokom 
sledujeme iné ciele. Chceme tým 
ešte viac znížiť výrobné náklady. 
Chceme dosiahnuť, aby topánky 
boli ešte lacnejšie, a aby 
spolupracovníci ešte viac zarábali. 
Tomáš Baťa. 

Baťa sa nesústreďoval len na zavádzanie moderných 
metód organizácie a riadenia výroby. Za rovnako 
dôležitú považoval aj schopnosť podnikateľa motivovať 
ľudí. Zorganizoval prehľadný systém odmeňovania 
zamestnancov, ktorých zárobok závisel od ich úsilia 

a kvality práce. 

Úplnou novinkou bol podiel na zisku, ktorý dostávali 
zamestnanci podľa hospodárskych výsledkov svojich 
dielní. Priemerná mzda zamestnancov Baťových závodov 
bola až raz taká vysoká ako celoštátny priemer. Baťa 
založil svoj systém na tom, aby si každý zamestnanec 
mohol okamžite vypočítať svoj podiel na zisku, čo bolo 
priamym stimulom k vyššej osobnej iniciatíve. 

Hoci bola účasť na zisku a strate zavedená v roku 1924, 

Baťa sa už v roku 1922 snažil vytvoriť obdobný spôsob 
odmeňovania. V roku 1924 zaviedol Baťa okrem podielu 
na zisku aj podiel na strate. 

Účastníci na najvyšších stupňoch riadenia-správcovia 
budov a vyšší manažment sa museli podieľať aj na state 
vytvorenej ich oddelením. Každý takýto pracovník musel 
vložiť na svoje osobné konto vo firemnej banke pevne 
stanovený obnos peňazí, ktorý slúžil ako záloha pre 
prípad straty. Zvýšila sa tým zodpovednosť vedúcich 
a do vedenia podniku sa dostávali ľudia, ktorí mali 
bohaté skúsenosti s hospodárením a šetrením. Ostatní 
účastníci na nižších stupňoch riadenia mali naďalej 
účasť na zisku. Tomáš Baťa bol príkladom skromnosti. 
Mal 500 korún týždenný plat a napriek tomu, že bol 
milionár, bol skromný a nemíňal peniaze na zbytočnosti. 
Dlhé roky jazdil vlakom 3 triedy. 

Zavedením účasti na zisku chcel Baťa prebudiť 
v zamestnancoch záujem o výsledok rýchlej a dokonalej 

práce celého oddelenia pri maximálnej úspore materiálu. 
Aby mohol systém fungovať, rozdelil Baťa podnik na 
stovky malých oddelení, ktoré hospodárili nezávisle od 

seba. 

Zásadou podnikania Baťu bolo učiniť zo svojich 
zamestnancov kapitalistov. Závislosť oddelenia od 
kvality vlastnej práce viedlo k dôslednej kontrole 
vstupov, ktoré nakupovalo oddelenie a k úsiliu 
o bezchybnú prácu a nízku spotrebu vstupov, ktoré 
nakupovalo oddelenie. 

Pri zavádzaní účasti na zisku a strate pomáhal Baťovi 
jeho blízky spolupracovník Dominik Čipera, ktorý 
Baťove myšlienky spracoval do prakticky využiteľného 
administratívneho systému. Ak chcel vedúci pracovník 
zvýšiť svoj podiel na zisku, dokázal to len postupným 
zvyšovaním produktivity práce a maximálnym využitím 
strojov a pracovného času. Výroba musela byť plynulá, 
dynamická a bez výkyvov. Celkovo bolo na zisku a strate 
zainteresovaných približne 30% pracovníkov. Ostatní 
dostávali pevný plat. 

Kritéria odmeňovania: 

 Vyúčtovanie dosiahnutého zisku musí byť vykonané 

v čo najkratšej dobe-týždenne. 

 Účastník si môže vypočítať svoj podiel na zisku sám. 

 Účasť sa musí vzťahovať na malé oddelenie, aby sa 

každý zamestnanec mohol zúčastniť na správe 
dielne. 

Účasť na zisku mali aj nákupcovia, hasičský zbor-mali 
vyššiu odmenu, čím menej požiarov bolo v meste, 
stavebné oddelenie. Vo firemných predajniach zaviedol 
osobitnú formu odmeňovania. Za každý predaný pár 
dostával vedúci predajne odmenu. Z týchto prostriedkov 
zabezpečoval vedúci predajne svoju propagáciu, náklady 
spojené s prevádzkou, poplatky za energie, reklamu a 
mzdy predavačov. 

Účasť na zisku mala podobu predajných, alebo 

výrobných prémií, ktoré sa vyplácali raz polročne na 
základe zmluvy. Odmenení si polovicu mohli vyzdvihnúť 
okamžite a druhá polovica ostávala ako rezerva na 

straty. Opatrenie prinášalo pozitívne výsledky: zvýšila sa 
produktivita práce, objem výroby, úspory materiálu 
a poklesli nekvalitné výrobky. 

6 FINANCOVANIE ROZVOJA KONCERNU 

Zásadou môjho podnikania je urobiť zo svojich 
spolupracovníkov podnikateľov. Tomáš Baťa. 

Účasť na zisku a strate úzko súvisí s otázkou 
financovania rozvoja koncernu. Baťa viedol podnik 
ofenzívnym spôsobom, prenikal na nové trhy a neustále 
rozširoval teritórium predaja svojich výrobkov. Potreba 
stáleho rozširovania výroby znamenala nutnosť 
investovať do modernizácie strojov a továrenských 
budov. Počiatočný rozvoj financovala spoločnosť 
z vlastných ziskov. Až povojnový recesia prinútila Baťu 
pracovať s bankovým kapitálom. Spolupracoval s českou 
bankou Union a Živnostenskou bankou. Baťa nemal 
banky príliš v láske. K jeho nezávislosti na bankách 
prispelo v roku 1919 založenie firemnej banky, od ktorej 
si Baťa sľuboval jednoduchý prístup k finančným 
zdrojom v budúcnosti. Až do krízy v 30-tych rokoch 
pokrývala spoločnosť Baťa svoje investičné potreby 
z vlastných ziskov a z prostriedkov na účtoch 
zamestnancov vo firemnej banke.  

7 FIREMNÁ BANKA 

Nechajte si poradiť, viem hospodáriť. Neučil som sa, ako 
zarábať haliere i milióny. Tomáš Baťa. 

Firemná banka slúžila na zhodnocovanie vložených 

prostriedkov zamestnancov a financovanie aktivít 
koncernu. Banka získavala zdroje od zamestnancom 
rôznymi spôsobmi. 

 Podiely na zisku sa pripisovali zamestnancov na 

osobné účty. 

 Povinné vklady vedúcich pracovníkov, ako 
zábezpeka strát. 

 Nájomcovia predajní skladali tiež zábezpeku. 

 Dobrovoľné vklady zamestnancov. 

Za uloženie peňazí dostávali klienti 10% úrok. Polovicu 
podielu na zisku si mohli zamestnanci kedykoľvek 
vyzdvihnúť. S druhou polovicou mohli narábať len so 
súhlasom riaditeľa. Baťa sa snažil vychovávať 
zamestnancov k šetreniu. Baťa si uvedomoval, že 
prosperita štátu je založená na prosperite strednej 
vrstvy. Okrem výhodného úrokového zhodnotenia dával 
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tento systém zamestnancom pocit spolupatričnosti 
s podnikom. 

 


