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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 

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 

3 MANAŽMENT 

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

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 

4 SAMOSPRÁVA DIELNÍ 

Nemusíme sa báť budúcnosti. Spoluprácou dokážeme 
všetko. Nie je čas na hádky, na prieťahy a na uhýbanie 
pred problémami. Potrebujeme pracovať 
a spolupracovať, a to hneď. Jan Baťa. 

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. 

6 FINANCOVANIE ROZVOJA KONCERNU 

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

7 FIREMNÁ BANKA 

Nechajte si poradiť, viem hospodáriť. Naučil som sa, ako 

zarábať haliere i milióny. Tomáš Baťa. 

8 ZAMESTNANCI 

Vo svojej práci som nemyslel na vybudovanie závodu, 
ale ľudí. Vybudoval som človeka, aby bol výkonnejší 
a lepšie slúžil zákazníkom a on potom vybudoval závod. 
Tomáš Baťa. 

Nám ide v prvom rade o človeka. O človeka lepšieho, 
zdravšieho, vzdelanejšieho, bohatšieho, 
sebavedomejšieho a pri tom ochotnejšieho k spolupráci. 
Jan Baťa 

9 MZDY 

Úkolová mzda je jedným z prostriedkov, ktorý odmeňuje 
vynálezcu za jednotlivé pokroky vo výrobe, pretože robí 
z robotníka malého podnikateľa, ťažiaceho z vlastných 
výkonov. Tomáš Baťa. 

10 FIREMNÉ PLÁNOVANIE 

Práca podľa cieľa je mohutná idea. Človek, ktorý má 
pred očami cieľ svojej práce, dokáže nájsť prostriedky 
k jeho uskutočneniu aj vtedy, ak sú mu v tom okamžiku 
neznáme. Robme si ciele. Napíšme si na každý deň, 
koľko chceme urobiť zajtra, napíšme si program 
budúceho mesiaca, budúceho roka, na ďalších 10 

rokov. Tým nielenže získame pevný cieľ, ale ja meradlo 
svojich cieľov, pevnosti svojej vôle. Tým poznáme, koľko 

zľavujeme, koľko máme disciplíny a na koľko percent sa 
vyrovnáme so svojimi plánmi. Tomáš Baťa.  

12 MODELÁRSKA DIELŇA 

Každá topánka sa skladá asi zo 150 zložiek. To je 
minimum. Väčšina z nich je úplne rôznorodá. Jan Baťa. 

13 KALKULÁCIA 

Len ten výrobca, ktorý úplne presne vie, koľko 

centimetrov nití má v topánke, koľko klinčekov je v nej. 
Koľko gramov korkovej vložky, koľko štvorcových 
centimetrov kože alebo látky, len ten môže povedať, že 
správne a presne kalkuluje. Každý iný len odhaduje. 
Tomáš Baťa. 

14 ORGANIZÁCIA VÝROBY 

Na riadení závodu je zúčastnená veľká väčšina ľudí 
v ňom zamestnaných. Na čele každého malého oddelenia 
je muž, vedúci oddelenia, na ktorého účet 
a zodpovednosť sa v jeho oddelení pracuje. Jeho 
postavenie a spôsob práce je do istej miery podobný 
práci nájomcu, podnikateľa, ktorý pracuje s prenajatými 
prostriedkami (dielňou, strojmi, energiou, výrobnými 
pomôckami) na výrobu systémom zušľachťovacieho 
riadenia. O zisk z prevádzky jeho dielne sa tento 
podnikateľ delí s najproduktívnejšími zamestnancami 
dielne a správou závodu. Vzájomný pomer a spoluprácu 

jednotlivých oddelení upravujú obchodné zmluvy. Pri 
zadávaní a predávaní prác si tieto oddelenia počínajú 
ako cudzie podniky. Tomáš Baťa. 

15 NÁKUP SUROVÍN 

Nakupujem draho, predávam lacno. Tomáš Baťa. 

16 VÝROBA 

Keby som vyrábal autá, vyrábal by som len ľudové autá 

a jedného typu. Veď boháčov u nás niet. Keby moje auto 
nevedelo konkurovať, obmedzil by som sa na výrobu 
hoci jedného dielca. Tento dielec by som vyrábal tak 
dokonale, aby som donútil svet vyšliapať si cestu 
k mojim dverám. Tomáš Baťa. 

17 KONTROLA KVALITY 

Nepokračuj v nekvalitnej práci. Tomáš Baťa. 

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. 

Náš zákazník, náš pán. Tomáš Baťa. 

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. 

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 
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21 REKLAMNÁ POLITIKA 

Noviny sú dieťaťom rozvinutého života, dieťaťom 
vyspelého priemyslu, poľnohospodárstva, vedeckej 
práce. Avšak noviny tvoria tiež silný moderný život. 
Roztáčajú stroje v továrňach a majú väčší vplyv na cenu 
úrody ako počasie. Aby sa pestovalo viac zemiakov, 
nezáleží na motykách, ale na novinách, tlačiarenských 
lisoch a plagátoch. Tomáš Baťa. 

22 EXPORT VÝROBKOV DO ZAHRANIČIA 

Každý obchodník je dobyvateľom, avšak tým 
najušľachtilejším dobyvateľom, pretože bojuje o možnosť 

slúžiť ľuďom. Usilovní obchodníci budujú blahobyt 
a zámožnosť všetkých. Tomáš Baťa. 

23 RIADENIE 

Chcem dokázať nie slovami, ale skutkami, že závod 

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

24 SOCIÁLNA OBLASŤ 

Ak sa nám doteraz nepodarilo dopracovať sa 

k najvyšším mzdám na svete, tak si myslíme, že máme 
aspoň primát v úsilí učiniť z našich spolupracovníkov 
ľudí hospodársky nezávislých, ľudí, ktorí vládnu 
kapitálom. 

Radi by sme presvedčili všetkých podnikateľov, že 
závody, ktoré sa starajú o zamestnancov, sú 
v konkurenčnom boli odolnejšie, pretože do takých 
závodov sa hrnú ľudia priekopníckych pováh. 

Výška mzdy tvorí len polovicu blahobytu. Druhá 
polovica je závislá na lacných priemyselných 
a poľnohospodárskych výrobkoch. K vysokým mzdám 
a lacným výrobkom sa môžeme dopracovať len vtedy, 
keď budú výrobcovia ovládaní duchom služby. Tomáš 
Baťa. 

25 UBYTOVANIE 

Domček má byť voľný zo všetkých strán a obklopený 
zeleňou záhrady a stromov. Každá rodina bývajúca 
v dome má mať vlastný vchod. Má byť zo všetkých strán 
nezávislá od susedov. Rodinný dom má mať vodovod, 
elektrické osvetlenie, kúpeľňu. Týždenné nájomné 
v tomto byte musí byť tak nízke, aby si naň zarobil 

človek za 2-3 hodiny svojej práce v továrni. Tomáš Baťa. 

26 PRACOVNÉ PODMIENKY 

Najlepším a prvým prejavom spolupráce zo strany 
zamestnávateľa je postaviť zamestnanca k pravému 
zamestnaniu, pri ktorom by si: neničil zdravie, zarobil čo 
najviac, mal možnosť vzdelania a postupu, mal možnosti 

plne a šťastne využiť svoj život priemyselného človeka. 
Jan Baťa. 

27 VÝŽIVA, ZDRAVIE, VOĽNÝ ČAS 

Tisíce ľudí môže tráviť svoj voľný čas po práci na 
ihriskách, vzdelávaním sa alebo zábavou, keď niekoľko 
mužov s povinnosťou vodcov obetuje svoje sily a svoj 
voľný čas k rozriešeniu veľkého problému: ako 
zdokonaliť výrobu, aby ľudia za kratšiu pracovnú dobu 
a s menšou námahou vyrobili viac-zarobili viac. Tomáš 
Baťa. 

28 BAŤA VYCHOVÁVATEĽ 

Školy, ktoré pre vás budujeme, majú v prvom rade za 
účel naučiť vás umeniu zarábať viac peňazí pri menšej 
drine, ako to dokázali vaši rodičia. Tomáš Baťa. 

29 BAŤOVA ŠKOLA PRÁCE 

Vybudovať z mladých ľudí veľkých sa dá len výchovou. 
Čím je človek mladší, tým je výchova jednoduchšia. 
Chceme učiť naše deti tak dokonale, aby oni mohli byť 
nielen našimi žiakmi, ale i našimi učiteľmi. Tomáš Baťa. 

30 BAŤA POLITIK 

Našim cieľom je záhradné mesto, plné slnka, vody, 
občerstvujúcej zelene a čistoty, mesto najvyšších miezd, 
kvitnúcich živností, obchodu a remesiel, mesto 
s najlepšími školami. Našou ctižiadosťou je oslobodiť 
všetky naše ženy od posledných zvyškov domácej driny 

a pomôcť im vybudovať domov, ktorý by bol ich pýchou. 
Tomáš Baťa. 

To všetko je len práca, deti. Tá ťažká a slávna 
podnikateľská práca, ktorú takí tí hňupi politickí 

a socialistickí neocenia a nepochopia. Oni nemajú 
spravidla pre to ani bunky v mozgu. Majú len svoje 
hlavy a točia sa často ako holuby na streche, aby sa 
ukazovali svetu, ale skoro žiadny z nich nemá pevnosti 
v sebe ani za šesták. Len náhodná príležitosť alebo 
politický zvrat ich vynesie a iný zase zrazí. Naša práca, 
to je niečo iné. Musíme ju vytvoriť tak, aby s ňou ani 
hrom ani peklo nepohlo. Tomáš Baťa. 

31 STAROSTA MESTA ZLÍN 

Vybudujeme veľký závod ku blahu nášho 
zamestnanectva i konzumentov celej republiky. Podarí 

sa nám vybudovať i mesto, ktoré svojim rastom, 
poriadkom a svojimi hospodárskymi pomermi bude 
slúžiť za vzor všetkým iným mestám v našom štáte. 
Tomáš Baťa.  

Plynáreň postavíme za polovicu. Za prvé, nie sú 
potrebné budovy. Za druhé, prevádzku povedie jeden 
riaditeľ, ktorý bude súčasne dozorcom, účtovníkom, 
strojníkom, aj kuričom. Pamätajte, že čím je menej 
riaditeľov, tým je tovar lacnejší. A drahý plyn v Zlíne 
nepotrebujeme. Tomáš Baťa. 

32 ZÁVER 

Náš život je jediným predmetom na tomto svete, ktorý 
nemôžeme považovať za svoje súkromné vlastníctvo, 
lebo sme ničím neprispeli k jeho vybudovaniu. Bol nám 

len prepožičaný s povinnosťou odovzdať ho potomstvu 
rozmnožený a zdokonalený. Majme cieľ. Človek bez cieľa 

sa potáca zo dňa na deň ako bludná ovca. Pevný cieľ 
a rozhodná vôľa ho dosiahnuť tvorí os nášho života, 
dodáva energiu svalom a mozgu. Ľudia, ktorí vedia, čo 
chcú, ktorí dňom i nocou majú pred očami vytýčenú 
métu a celou svojou bytosťou sa venujú práci na tomto 
cieli, prekonajú všetky prekážky. Tým patrí víťazstvo. 
Preto majú naši vrstovníci a ešte viac naše potomstvo 
právo žiadať vyúčtovanie nášho života. Tomáš Baťa. 

 


