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18 PREDAJ 

Nechcem pracovať v obchode 
s ľuďmi, ktorí sa pozerajú na 

obchod ako na príležitosť 
k rabovaniu, ktorí v ňom chcú 
rabovať 10-20 rokov a potom utiecť 
a žiť z koristi. Ja chcem pracovať 
v obchode s ľuďmi, ktorí sa 
odhodlali v ňom zotrvať až do 
smrti, ktorí si obchodnú službu 
zvolili za svoje celoživotné 

povolanie. Slušné živobytie zabezpečí taká služba 
každému. Tomáš Baťa. 

Baťa zistil veľmi skoro, že úspech podnikania stojí na 
kvalitnom odbyte výrobkov. Preto hneď, ako si to mohol 
dovoliť, začal otvárať vlastné predajne, v ktorých 

ponúkal len vlastnú obuv, čím sa jej cena znížila o zisk 
priekupníkov. Riadil sa vždy osvedčenou zásadou-od 
výroby priamo k spotrebiteľovi. Obchodník nemá podľa 
Baťu pracovať pre svoj úžitok, ale hlavne pre úžitok 
zákazníkov. 

Baťa dokázal predať topánky ešte skôr, ako ich vyrobil, 
pretože rozposlal svojich reprezentantov do celého sveta 
a tí mu zadali objednávky na 12 miliónov párov topánok 
pre nachádzajúci polrok. 

Náš zákazník, náš pán. Najznámejšie Baťovo heslo, 

najdôležitejšie a asi aj najmodernejšie. 

Baťa mal predajné oddelenie, ktoré sa staralo 
o zabezpečenie a expanziu odbytu, servis predajniam 
a navrhovanie a vyhľadávanie nových trhov. 

Baťa vytvoril unifikovaný jednotný vzhľad a štýl 
firemných predajní. Predajné oddelenie vyhľadávalo 
voľné miesta a zabezpečovalo kúpu a prenájom 
pozemkov, na ktorých sa mali stavať nové predajne. 
Stavbu zabezpečovalo stavebné oddelenie Baťovho 
koncernu. 

Okrem firemných predajní budoval v najdôležitejších 
mestách republiky špecializované Domy obuvi, ktoré sa 
nazývali Domy služieb. Poskytovali tam aj iné služby, 
ktoré súviseli s obúvaním, predaj pančúch, ponožiek, 
pedikúra, oprava obuvi.  

Predajne boli vzdušné, svetlé a čisté, nie prepychové. 

Každý zamestnanec predajne prešiel školením, na 
ktorom sa učil základom predaja. 

6 zásad predaja: 

 Privítanie zákazníka. 

 Otázka. 

 Ponúknutie tovaru. 

 Pomoc pri výbere. 

 Výpočet a odporúčanie. 

 Služby poskytovali s úsmevom a úctou 

k zákazníkovi. 

Školenia predajcov zabezpečovala škola predavačov. 

19 EXPEDÍCIA TOVARU A ZÁSOBOVANIE 

Vybavujte veci a plaťte. Je to jediný spôsob písania, 
akému v obchode rozumejú všetky národy sveta i bez 
rečí. Tomáš Baťa. 

Baťa sa snažil minimalizovať čas od objednávky obuvi 
po jeho dodanie. Výroba prebiehala vždy na objednávku 

odchodného oddelenia, čo znamenalo, že vyrobili len tú 
obuv, ktorú vedeli predať. Výroba obuvi sa realizovala 

podľa predpokladov a plánov predaja zmluvne 
zabezpečených na pol roka dopredu. Táto časová rezerva 
umožňovala Baťovi efektívnu prípravu výroby 
a optimálne zabezpečenie závodov surovinami 
a materiálmi. Zodpovednosť za správny odhad odbytu 
niesli vedúci predajní a ich nadriadení, ktorí vypracovali 
na každú sezónu plán predaja. Po odsúhlasení bol plán 
predaja záväzný. Operatívny stav zásob na sklade 
a v predajniach sa zisťoval pomocou pravidelných 
týždenných hlásení, ktoré vedúci predajní zasielali do 
Zlína. 

Pri zásobovaní tovarom vypracoval Baťa špeciálny plán, 
ktorý vychádzal z týždenných intervalov. Rozhodovanie 
o sortimente presunul Baťa do kompetencií predajní. 

Územie Československa bolo rozdelené na 5 častí-
skupín. Štruktúra predaja bol rozdelená na 17 rajónov 
a 127 okrskov. Každý okrsok sa skladal asi z 50 
predajní. Na čele okrsku bol okrskár, ktorý sa staral 
o zásobovanie všetkých predajní v okrsku, kontroloval 
kvalitu služieb, dodržiavanie čistoty a poriadku. Na čele 
rajónu stál rajonista, nad ním bol vedúci skupiny, ktorý 
podliehal vedúcemu predaja. 

Na čele predajní stáli vedúci, ktorí boli zamestnancami 
Baťových závodov za províziu. Výška ich zárobku 
závisela od úspešnosti predaja. Inventarizácia 
a vyúčtovanie prebiehalo v týždenných intervaloch.  

Celý systém predaja a riadenia firemných predajní bol 
prehľadný, jednoduchý a nenáročný na administratívnu 
prácu. Preto sa mohli vedúci predajní sústrediť na svoju 
hlavnú činnosť-službu zákazníkom. 

20 CENA VÝROBKOV 

Služba verejnosti sa pri tvorbe ceny prejavovala tým, že 
stanovená cena bola tak nízka, aby bol zisk z predaja 
minimálny pri jednom páre a uspokojivý pri veľkých 
stotisícových sériách. Tomáš Baťa 

Súčasťou každej kalkulácie bolo stanovenie predajnej 
ceny jednotlivých modelov. Jej výška závisela od 
výrobných nákladov. Čím viac topánok jedného modelu 
sa vyrobilo, tým nižšie boli jednotkové náklady. Veľké 
objemy predanej obuvi umožňovali Baťovi kalkulovať 
ceny vždy pod úrovňou cien konkurencie. Zisk za jeden 

pár obuvi sa pohyboval na úrovni 25% výrobnej ceny. 
Zisková marža konkurencie bola 50%. Baťa vždy 
kalkuloval s menším ziskom na jednej pár obuvi, pretože 

lacné topánky išli lepšie na odbyt. Takýmto spôsobom 
mohol obuv vyrábať vo veľkých sériách. Cieľom bolo 
neustále znižovanie ceny a priblíženie sa zákazníkovi. 
Vedel, že spokojný zákazník sa vráti a kúpi si ešte jeden 
model. 

Stanovená cena platila počas celej predajnej sezóny a jej 
úprava bola možná len smerom dole. 

Od zlacnenia v roku 1922 z 220 Kč na 119 Kč za pár 
topánok sa znižovala cena obuvi pravidelne až na 
úroveň 34 Kč. 

Okrem nízkej ceny pôsobil Baťa na zákazníkov aj 
psychologicky. Predajné ceny všetkých jeho topánok sa 
končili číslicou 9. Túto taktiku si po Baťovi osvojilo 
mnoho obchodníkov. 

Faktory predajného úspechu Baťu: 

 Predajná cena vždy nižšia ako konkurenčná. 

 Kvalitný výrobok pre masovú spotrebu. 
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 Výroba obmedzeného sortimentu obuvi. 

 Štandardizácia a racionalizácia výroby s použitím 

mnohých navzájom kompatibilných materiálov 
a dielcov. 

 Systém predaja založený na vlastných predajniach 

s vylúčením medzičlánku priekupníkov 
a sprostredkovateľov. 

 


