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Předmluva
K úspěchu vede tisíc a jedna cesta. Každý příběh úspěšného člověka je specifický. A koneckonců pro každého znamená úspěch
něco jiného. Někdo sní o klidném rodinném životě, někdo se chce slunit na jachtě, jiný zase vydělávat bambilióny.
Rád se inspiruji čtením příběhů úspěšných lidí, jako byl Steve Jobs nebo Tomáš Baťa. Příběhy úspěšných lidí poodhalují způsob, jak přemýšleli a právě to je know how, jak se stát úspěšným. I když váš příběh bude z 99,9 % na nakousnuté jablko vzdálený příběhům ostatních.
Přesto se však příběhy v něčem shodují, zatím vám nebudu prozrazovat v čem, malou rekapitulaci si uděláme na konci.
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A kdo že jsou ti úspěšní lidé, o kterých budeme psát?
Samozřejmě kapacity ve svém oboru. Podíváme se společně na vrchol, na kterém se tito lidé nacházejí, i když vrchol může
mít v tomto případě také mnoho významů. Mohou to být vydělané miliardy, založení nadace, vybudování světoznámé značky,
nebo dokonce žalář!
Od této eknihy však nečekejte žádnou dávku umělé motivace. Nebudeme tu společně skákat, tancovat, ani se plácat rukou
přes rameno. Taková motivace může sice někomu pomoct, ale nikdy ne na dlouho. Spíše naopak podlehne dojmu, že to bude
snadné, ale nebude. Život nám staví do cesty překážky, které jen stěží překonáme za pomocí vnější motivace. Ta pravá motivace je uvnitř každého z nás.
Proto se inspirujte příběhy úspěšných lidí, které pro vás máme, ale nezapomeňte být sami sebou. Svět nepotřebuje kopie,
ale originály.
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Pár slov o autorech
Samuel Hornek
Samuel podniká od svých 18 let a za podnikatelskou kariéru si vyzkoušel široké spektrum
různých druhů byznysu. Začínal barem, provozoval restauraci a měl svůj vlastní eshop.
Poslední tři roky se se svým týmem věnuje online projektům, ve kterých působí jako projektový manažer. Mezi jeho silné stránky patří vize, vedení lidí a řešení krizových situací.

Tomáš Karásek
Tomáš se pustil do podnikání ještě před maturitou a stihl „spálit“ 3 projekty, než se dostal
k online byznysu. V současné době je součástí Samuelova týmu, ve kterém má na starosti některé z online projektů a tvorbu obsahu. Mimo to je spolumajitelem společnosti, která
prodává fyzické produkty na internetu.
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Jdeme na to… jaké příběhy si přečtete?
Přečtete si příběh hvězdného Billa Gatese, manažerky Facebooku Sheryl Sandberg, jednoho z nejnadanějších obchodníků
Jordana Belforta, neboli Vlka z Wall Street, abychom se podívali na „úspěch“ i z druhé strany a v neposlední řadě jednoho
z největších podnikatelů v dějinách naší země Tomáše Bati.
Nyní se prosím pohodlně usaďte a užijte si 4 podivuhodně úspěšné příběhy 3 podnikatelů a jednoho obchodníka
s cennými papíry :)
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Dámy mají přednost aneb Sheryl Sandberg a její příběh
Sheryl Sandbergová je provozní ředitelka Facebooku a autorka bestselleru Opři se do toho. Ženy, práce a vůle uspět. Narodila se ve Washingtonu, D.C. v roce 1969. Na Harvardu získala bakalářský titul a začala pracovat ve Světové bance. Poté
krátce pracovala pro konzultační firmu McKinsey, ale velmi brzy opět změnila zaměstnání. Tentokrát ve vládním sektoru, kde
působila jako vedoucí úřadu tehdejšího ministra financí Summerse. Když v roce 2001 skončila vláda demokratů, přestěhovala
se Sheryl Sandbergová do Silicon Valley a pracovala 7
let pro Google. Po sedmi letech práce pro tuto významnou firmu, ji zlákal samotný Mark Zuckerberg a Sandbergová začala pracovat jako provozní ředitelka pro
Facebook. Je také autorkou knihy Opři se do toho. Ženy,
práce a vůle uspět, které se prodalo přes milion kopií.
Sheryl Sandbergová se narodila v hlavním městě USA
Washingtonu, D.C., ale už ve dvou letech se společně se svými rodiči přestěhovali na Floridu do Miami
Beach, kde v roce 1987 úspěšně vystudovala North
Miami Beach Senior High School. Na Harvardu se zaměřila primárně na ekonomii a poznala zde také známého ekonoma Lawrence Summerse. Při jejím studiu
na Harvardu se u ní začaly objevovat znaky, které poukazovaly na feminismus (sama tvrdí, že feministkou
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nikdy nebyla). Studovala, že ekonomická nerovnost hraje roli při špatném zacházení se ženami ve vztazích a založila skupinu
Ženy v ekonomice a vládě, která byla podle jejích slov založena „aby dostala více žen na vedoucí pozice ve vládě i firmách“.
Harvard dokončila s červeným diplomem v roce 1991, ve stejném roce se stal Summers hlavním ekonomem ve Světové bance
a nabídl Sandbergové pozici asistentky pro výzkum, kterou přijala. V tomto období se také vdala za washingtonského byznysmena Briana Kaffa, jejich manželství se však o rok později rozpadlo. Sandbergová pracovala pro Summerse dva roky a poté
byla přijata na Harvard Business School, kde v roce 1995 získala titul M.B.A.
Brzy se cesty Sandbergové a Summerse znovu propojily, když se stal ministrem financí ve vládě Billa Clintona. Summers si ji
vybral jako vedoucí úřadu. Změna přišla v roce 2001, kdy vyhrál volby republikán George Bush.
Sandbergová se přestěhovala do Silicon Valley, kde se toužila stát součástí technologického boomu. Zajímat se o ni začal
Google a jeho poslání shledala natolik přesvědčivé, že do tehdy 3 roky staré firmy, v listopadu roku 2001, nastoupila. Jako
viceprezidentka globálních online prodejů a operací, byla zodpovědná za prodeje online reklamy a vytváření nových produktů, například Google Book Search. Sandbergová byla v Googlu do roku 2008 a za dobu svého působení si vysloužila pověst
jedné z nejlepších manažerek v zemi.
V březnu roku 2008 její mise v Googlu skončila a nastoupila do Facebooku na pozici provozní ředitelky. Z tohoto postu dohlíží na operace Facebooku. Konkrétně pomáhá škálovat operace a globálně expandovat. Dále dohlíží na prodej, vývoj, lidské
zdroje, marketing, veřejné mínění a komunikaci.
Sandbergová se dostala také na seznam dolarových miliardářů a to zejména díky nárůstu ceny akcií Facebooku, kterých
vlastní 12 milionů kusů.

4 podivuhodné příběhy úspěchu

8

Sandbergová je autorkou Opři se do toho. Ženy, práce a vůle uspět, které se prodalo více než milion kopií. Opři se do toho inspirovalo globální komunitní skupinu, LeanIn.org, kterou Sandbergová založila, aby podporovala ženy v dosahování jejich ambicí.
V osobním životě se Sandbergová vdala ve 24 letech a rozvedla o rok později. V roce 2004 se vdala znovu za šéfa Yahoo!
Davea Goldberga, který se později stal ředitelem SuveyMonkey. Pár spolu má dvě děti.
Sandbergová napsala o roli svého manžela v jejím životě a kariéře 5. března 2015 na Facebook: „Napsala jsem knihu Opři se
do toho, ve které popisuji, že nejdůležitější je, zda má žena životního partnera a kdo ten partner je. Nejlepší rozhodnutí, které
jsem kdy udělala, bylo vzít si za muže Davea.“
V květnu roku 2015 Goldberg náhle zemřel ve 47 letech na rodinné dovolené v Mexiku. Příčinou jeho smrti byl nervový šok,
po uklouznutí na běžeckém pásu.
Sandbergová o jeho smrti napsala: „Dave byl moje skála. Když jsem se zlobila, byl klidný. Když jsem si dělala starosti, řekl mi,
že to bude v pořádku. Když jsem si nebyla jistá, co mám dělat, poradil mi. Byl také plně oddaný našim dětem a právě jejich síla
je v posledních dnech nejlepší znamení toho, že tu s námi Dave duší stále je. Věci už nikdy nebudou stejné – Svět byl lepším
místem, když můj milovaný manžel žil.“
Zdroj: www.e15.cz
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Bill Gates a Microsoft, příběh plný překážek
Mladý Bill Gates se už od útlého věku zabýval programováním. Zlom v jeho životě nastal, když se na univerzitě seznámil
s Paulem Allenem. Společně později založili společnost Micro-soft (ze slov microcomputer a software), které poté kosmeticky
upravili název na dnešní Microsoft.
K založení jim pomohl časopis Popular Elecronic, který v jednom díle představoval mikropočítač Altair 800
od společnosti MITS. Bill s Paulem si všimli, že pro něj
neexistuje žádný software, proto se se společností
spojili a nabídli vytvoření programovacího jazyka.
Po dlouhém vyjednávání se jim podařilo tuto historickou zakázku získat a zanedlouho vytvořili jazyk Altair Basic. V témže roce založili také svou společnost
a první rok se jim podařilo udělat obrat 16 000 dolarů.
V dalším roce pak získal Microsoft další zajímavé zakázky od společností Tandy a Applu, což mu pomohlo
v roce 1978 překonat obrat 1 milion dolarů.
Zlom pro Billa Gatese a celý Microsoft nastal v roce
1980. Když společnost IBM vytvořila osobní počítač
IBM PC, který také potřeboval vlastní software. Po tom,
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co zkrachovalo vyjednávání se společností Digital Research, získal zakázku na vývoj operačního systému Microsoft. Záhadou
však zůstává pozadí smlouvy, Microsoft si totiž vymohl právo prodávat operační systém také dalším firmám a zákazníkům.
S tím jak se na trhu začaly objevovat klony IBM PC, stal se prodej licencí MS-DOS, jak byl operační systém pojmenován, doslova milionovým byznysem.
I kolem vzniku samotného operačního systému MS-DOS je řada nezodpovězených otázek. Říká se, že Microsoft koupil hotový
operační systém za 50 000 dolarů a pouze ho přizpůsobil svým potřebám.
Rok 1980 byl významný také příchodem Steva Ballmera, se kterým se Bill Gates seznámil na Harvadu a stali se z nich velmi dobří přátelé. Steve nastoupil na post manažera pro „netechnickou“ oblast a okamžitě začal najímat další zaměstnance
a nastartoval obrovský růst společnosti.
Během jediného roku zdesetinásobil počet zaměstnanců a tržby vzrostly na 16 milionů dolarů.
Zajímavostí je jedna z Gatesových firemních filozofií, podle které musela mít společnost vždy dostatek hotovosti, aby dokázala
přečkat celý rok bez jakýchkoliv příjmů. I přes to, že měl Steve Ballmer na začátku problém se s touto filozofií ztotožnit, Microsoft tímto způsobem funguje dodnes.
Dalším významným milníkem byl pro Billa Gatese i celý Microsoft rok 1983, kdy ze společnosti odešel ze zdravotních důvodů
Paul Allen a Microsoft uvedl na trh první verzi Wordu.
To, že nebyla cesta Billa Gatese procházkou růžovým sadem, dokazuje to, že ani Word a prakticky ani operační systém Windows, nezaznamenali ze začátku u zákazníku žádný velký úspěch. Pro Word přišel zlom v roce 1986, kdy vyšla jeho třetí verze,
která si získala dominanci na trhu. Obecně byla nedotaženost prvních verzí nových produktů od Microsoftu častým terčem
kritiky a posměchu. Bill Gates si však stál pevně za svým, byl prozíravý a nebál se agresivních kroků proti konkurenci.
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Šel si za svým cílem a nekoukal ani doleva, ani doprava. Přesvědčila se o tom i společnost Apple v čele se Stevem Jobsem,
která spolupracovala s Microsoftem na vývoji počítače Macintosh, který přinesl revoluční grafické uživatelské rozhraní.
Revoluční byl v nabídnutí ikon a oken, místo klasického příkazového řádku. Bill Gates si uvědomil, jaký potenciál se v tomto
rozhraní skrývá, proto Microsoft zahájil vývoj vlastního rozhraní pro MS-DOS.
Další neúspěch si připsal Bill Gates s Microsoftem v listopadu 1985, kdy vyšel první Windows. Přesto, že se mu údajně věnovalo
více, než 110 000 hodin, nesetkal se mezi zákazníky s velkým zájmem, byl totiž pomalý a neexistoval na něj dostatek aplikací.
Důkazem, že se vyplatí nevzdávat se, nechť je více než 1 000 000 prodaných kopií Windows 2.0 za necelé dva měsíce. Druhá
verze prošla mnoha vylepšeními a byla velmi úspěšná. Úspěch byl také pravděpodobně důvod k žalobě, kterou na Microsoft
podal Apple. Obvinil ho z porušení autorských práv s argumentem, že okopíroval rozhraní z počítače Macintosh. Spor trval pět
let a žaloba byla nakonec zamítnuta.
Dalším velkým krokem byl pro společnost Microsoft vstup na burzu, čímž vydělala přes 60 milionů dolarů. Během jednoho
roku vzrostla hodnota akcií z 25 dolarů na 85 a Bill Gates se tak stal miliardářem. Společnost se přestěhovala do Redmondu
ve státě Washington a začala budovat svůj rozsáhlý firemní kampus.
V roce 1989 spatřil světlo světa kancelářský balík Office a o rok později překonal Microsoft, v čele s Billem Gatesem, jako první
softwarová firma celkový příjem 1 miliardu dolarů. V té době s cca 5000 zaměstnanci.
Ani na přelomu tisíciletí Microsoft nepolevil a dále rostl. V roce 1995 vyšel legendární Windows 95, kterého se prodalo během
4 dnů více než milion kopií. Poté následovali další: Windows 98 (která přinesla integrovaný internetový prohlížeč Internet Explorer), Windows 2000, Windows XP a nesmíme zapomenout také na Windows 7 a 8.
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Co však neustávalo, byly soudní procesy, které Microsoft, hlavně kvůli své dominanci na trhu, musel řešit. Po společnosti
Apple, přišla žaloba od Ministerstva spravedlnosti, které Microsoft obvinilo pro zneužívání dominantního postavení na trhu
(roli hrála integrace prohlížeče Internet Explorer). I tato žaloba byla nakonec po odvolání zvrácena, stejně jako většina žalob
jednotlivých států. Společnost nabídla jako součást urovnání některých sporů 1 miliardu dolarů na vybavení škol.
Pozadu nezůstala ani Evropská unie, která pro změnu prošetřovala integraci přehrávače Windows Media Player. Celý
proces vyvrcholil pokutou bezmála 500 milionů eur. O 4 roky později následovala další pokuta, a to bezmála 900 milionů
eur za neplnění nařízení EU z předchozího soudního procesu. Poslední spor o integraci prohlížeče Internet Explorer skončil
vzájemnou dohodou.
V červnu roku 2006 oznámil Bill Gates svůj záměr během dvou let opustit pozici výkonného ředitele Microsoftu. Což také uskutečnil a do čela Microsoftu byl
jmenován Steve Ballmer. Bill Gates si ponechal pouze
místo předsedy správní rady a roli poradce.
V posledních letech se věnuje primárně charitativní činnosti a učí se investovat. Údajně pod vedením samotného Warrena Buffeta.
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Jordan Belfort, vlk závislý na penězích,
kokainu a lehkých ženách
Úspěch vnímá každý jinak a někteří lidé se nekoukají
doleva ani doprava, když si jdou za svým cílem. Příkladem je známý Vlk z Wall Street Jordan Belfort, kterého ve stejnojmenném filmu skvěle ztvárnil Leonardo
DiCaprio.
Jordan se narodil v roce 1962 v Bronxu v New Yorku do rodiny účetních. Byl vzorný student a na American University získal titul z biologie. Poté navštěvoval i vysokou školu
v Baltimoru a měl před sebou slibnou zubařskou budoucnost. Školu však opustil po tom, co děkan prohlásil: „Zlatý
věk dentistů je pryč, pokud jste zde, protože chcete vydělat spoustu peněz, jste na špatném místě.“
Jordan měl od malička talent na prodej, proto začal
podnikat v oblasti gastronomie. Velký úspěch však
nezaznamenal a velmi rychle zkrachoval. Proto začal
v roce 1987 prodávat akcie ve společnosti L. F. Roth-
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schild. Netrvalo ani tři roky a se společníky založil společnost Stratton Oakmont, která se nejdříve zabývala prodejem tvz.
penny stock (akcie firem, které stojí méně než 1 dolar).
Společnost rostla neuvěřitelným tempem a začala vydělávat obrovské peníze. Belfort byl zaplaven zelenými papírky, které
opravdu velkolepě utrácel – společnost prostitutek, sportovní auta, obrovský dům a spousty jiných drahých „hraček“.
Vlk z Wall Street si k utrácení „vyčmuchal“ i velmi slušnou závislost na drogách, zejména na Metakvalonu (obchodně Quaalude nebo Mandrax). Drogy byly přítomné také u několika nehod, které Belfort způsobil – havárie helikoptéry na jeho vlastním
pozemku, potopení Jachty, která dříve patřila Coco Chanel a v neposlední řadě se drogová závislost podepsala na rozpadu
jeho druhého manželství.
Stejné chování pak povoloval i svým zaměstnancům ve firmě Stratton Oakmont. Sex, alkohol, obtěžování a párty byly v kancelářích na Long Islandu běžnou věcí. Stejně jako ve filmu, byla i v realitě jedné z asistentek oholená hlava za 5 000 dolarů.
Belfort motivoval obchodníky, aby se řídili mottem: „Nezavěšujte, dokud zákazník nekoupí, nebo neumře.“ Jejich tvrdé prodejní
techniky nesly ovoce a firma stále rostla.
Problémy se zákonem začaly v roce 1992, kdy se o podezřelé obchodování Stratton Oakmont začaly zajímat státní orgány,
a to z důvodu okrádání investorů a manipulacemi s cenami akcií. Netrvalo to dlouho a následovala další obvinění.
V roce 2003 byl Belfort odsouzen ke čtyřem letům vězení a splacení dluhu ve výši 110 milionů dolarů. Díky schopnostem jeho
právníků si nakonec odseděl ve vězení jen 22 měsíců, a za tu dobu si oblíbil psaní. Velký podíl na tom měl jeho spoluvězeň
komik Tommy Chong, který poradil bývalému obchodníkovi s akciemi, aby sepsal své zkušenosti.
V roce 2008 vydal Jordan Belfort svou knihu The Wolf of Wall Street (Vlk z Wall Street), která měla název podle jedné z jeho
přezdívek. Kniha popisovala jeho život včetně dnů na vrcholu a obrovského pádu. Další rok pak vydal Belfort další knihu
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Catching Wolf of Wall Street (chytili Vlka z Wall Street), která popisuje jeho život po zatčení. Film Vlk z Walstreet z roku 2013,
který režíroval Martin Scorsese a Jordana Belforta v něm ztvárnil Leonardo DiCaprio, měl také obrovský úspěch.
V dnešních dnech žije Belfort v Los Angeles v Kalifornii, aby byl blízko svým dvěma dětem z druhého manželství, a vede svou
firmu, která se specializuje na trénink obchodníků a lidí, kteří chtějí vybudovat bohatství. Podle záznamů Belfort zatím splatil
ze svého dluhu 14 milionů dolarů.
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Tomáš Baťa, podnikatelská legenda ze Zlína
Tomáš Baťa se narodil v roce 1876 do ševcovské rodiny. Jeho dětství nebylo jednoduché, spolu s ním dorůstalo v rodině postupně 11 dětí a ve věku osmi let mu umřela matka.
Tomáš se začal velmi brzy učit u otce ševcovskému řemeslu a také samotnému prodeji bot, ale nebyla to žádná procházka
růžovým sadem. Starší tovaryši se mu vysmívali, pohlavkovali ho a nebrali si s ním žádné servítky. Proto se rozhodl ve 14 letech i přes nesouhlas svého otce odjet do Prostějova, aby začal pracovat pro firmu Fäber, která vyráběla ševcovské stroje.
Brzy však dostal výpověď, protože se jeho zaměstnavatelé báli konkurence a byl nucen vrátit se k otci. Netrvalo to dlouho
a po vzájemné neshodě znovu odjel, tentokrát do Vídně za svou sestrou Annou.
Právě Anna mu pomohla v začátcích a Tomáš začal vyrábět a prodávat jednoduché papuče. Rakušané však o papuče nejevili
zájem, Tomáš si tak připsal svůj první podnikatelský neúspěch a musel se znovu vrátit k otci.
U otce působil jako obchodník a po velmi krátké době přesvědčil svou sestru Annu a bratra Antonína, aby se nechali vyplatit
z rodinného podniku a spolu s ním založili, s pomocí věna po matce, svůj vlastní podnik. Po neúspěšném pokusu v Uherském
Hradišti se jim nakonec roku 1894 podařilo založit živnost ve Zlíně. Jelikož Tomáš nebyl ze zákona plnoletý, byla živnost ohlášena na nejstaršího sourozence, bratra Antonína.
Nejdříve se jejich podniku dařilo a to hlavně díky netradičnímu a průkopnickému vedení. V roce 1895 však přišla první krize.
Tomášův bratr Antonín podepsal spoluručení na cizím úvěru, veškerý majetek byl zastaven a Baťovi už nebyli schopni dál
splácet. Když Antonín odešel na vojnu, Tomáš se ujal vedení podniku ve snaze zbavit se dluhů. Sám to popisoval těmito slovy:
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„Brzy si mne práce podrobila celého. Všechno požehnání mého života počalo se tohoto dne. Pochopil jsem svoji pošetilost
v napodobování lenošných lidí, ať pánů či nepánů. Vykonáváním všech dělnických prací našel jsem cesty, které vedly k úspoře materiálu i zjednodušení dělníkovy práce… Suroviny nosil jsem na zádech z otrokovického nádraží od půlnočního vlaku,
deset kilometrů od Zlína. Do rána jsem s jedním dělníkem nakrájel materiál a ráno vydal dělníkům. Dělníci pracovali ve dne
v noci, až bylo dílo hotovo. Pak zase dělníci vyspávali a já jel v noci odvézt zboží, dovézt novou surovinu a i peníze na výplatu…
Sám jsem nakupoval materiál, sám jej pořezal nebo střihal, sám rozdělil mezi dělníky, sám přijal a prohlédl pár po páru, sám
vyplatil dělníky, sám provedl všechno knihování a vyúčtováni…“
(zdroj cs.wikipedia.org)
Díky obrovské píli a inovacím se Tomáš dokázal za rok zbavit dluhů. Zanedlouho však přišla další pohroma – firma, ve které
měli všichni ševci uložené směnky, zkrachovala. Tato událost zruinovala firmu Tomášova otce, on se však odmítl vzdát. Přišel
s dalšími revolučními nápady, aby tuto situaci vyřešil. Jedním z nich bylo i to, že začal šít boty z plátna, které bylo levnější než
pravá kůže. Celou výrobu podpořil reklamou a o „baťovky“ začal být obrovský zájem.
Výroba šla ve velkém, a proto Tomáš Baťa zakoupil v Německu první šicí stroj s ručním pohonem. Do firmy se také zapojila
i sestra Anna Baťová, která převzala od bratrů ekonomiku a zamezila zbytečnému plýtvání získaných finančních prostředků.
V roce 1897 se firmě povedlo splatit všechny dluhy. A Tomáš roku 1900, po dokončení stavby železniční trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi, postavil první výrobní budovu, ve které zaměstnával 120 lidí. Jak firma rostla, zkupovala další pozemky,
na kterých rozšiřovala svou firemní infrastrukturu.
V létě 1. srpna roku 1900 Tomáš firmu přejmenoval na veřejnou společnost T&A Baťa, jejíž hlavní činností byla výroba plátěné
a houněné obuvi. Poté přenechal vedení podniku svému spolupracovníkovi a vydal se na zkušenou do USA.
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Když se po téměř půlročním pobytu z Ameriky vrátil, přišel s velkým množstvím inovací. Patřily mezi ně nové plány na výstavbu továrních budov, nový směr managementu a také objednal nové, výkonnější stroje přímo z Ameriky.
Dále změnil požadavky na dělníky a za špatně odvedenou práci jim udílel pokuty ve formě srážky ze mzdy, což postupně vyvolalo stávku zaměstnanců. Tuto situaci vyřešil výpověďmi pro stávkující a nabráním nových zaměstnanců.
Když v roce 1908 zemřel těžce nemocný bratr Antonín, zůstal Tomáš jediným vlastníkem firmy. Díky stále zvětšujícímu se počtu
zaměstnanců, začal být problém s jejich ubytováním ve Zlíně. Proto začal s výstavbou tvz. Baťových domků. Dalším významným krokem byla svatba s dcerou správce vídeňské bibliotéky Marií Menčíkovou, se kterou měl i jediného syna Tomáše Baťu II.
K růstu přispěla také první světová válka. Hned na jejím začátku dostala firma zakázku na výrobu 50 000 párů vojenských
bot. Tím však výroba nekončila a od roku 1914 do roku 1918 se počet zaměstnanců zdesetinásobil. Tomáš Baťa začal otevírat
prodejny po celém státě, například v Praze, Liberci, Vídni a Plzni.
Firma se ovšem nevyhnula poválečné krizi, která byla způsobena ztrátou válečných dodávek, stagnujícím zahraničním obchodem a sníženou kupní silou obyvatelstva. Krizi začala řešit tím, že zřizovala zaměstnancům osobní konta, která byla úročená 10% a peníze z nich se používali jako investice do provozního kapitálu. Tyto účty si zaměstnanci mohli s udáním důvodu
vybrat. Nebylo to však konečné řešení a přišla další stávka.
Baťa ji vyřešil snížením cen o 50% a platů o 40% s tím, že poskytl svým pracovníkům určitě slevy (například 50% na zboží ve firemním konzumu). Slevy zafungovaly skvěle, zásoby bot, které před tím ležely na skladě, mizely jako o závod a Baťa inkasoval
deflací drahocenně zhodnocené peníze.
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V roce 1923 měla síť prodejen Baťa 112 poboček a Tomáš byl, po rozhodnutí kandidovat do obecního zastupitelstva, zvolen
starostou. Součástí podniku se stala také Baťova škola práce, do které měli možnost chodit Ti nejlepší pracovníci, aby si
zvýšili kvalifikaci.
Dalším krokem byla expanze do zahraničí, kde ničil konkurenci svými nízkými cenami. V letech 1926-1928 ovládala firma Baťa
více než polovinu československého vývozu. Ve firmě došlo také k zavedení pásové výroby, kterou používal ve svých závodech
i Henry Ford. Po tomto kroku vzrostla produktivita práce o 75% a počet zaměstnanců o 35%.
Výborným krokem bylo zavedení tvz. samosprávných dílen. V čele každé z nich stál mistr, který byl za vše zodpovědný, a jednotlivá oddělení si mezi sebou prodávaly materiál. Polotovary musely být pečlivě překontrolovány a převzaty, jakmile je jednou
oddělení převzalo, neodvolatelně odpovídalo za kvalitu, čímž Baťa ušetřil na kontrolách a přitom vyráběl ve špičkové kvalitě.
Firma dál rostla a roku 1931 se změnila z rodinného podniku na akciovou společnost se základním kapitálem 135 milionů korun. Přibývaly továrny v Německu, Anglii, Polsku, Nizozemsku a mnoha dalších zemích. Charakteristickou byla i cena výrobků,
tvz. Baťova cena, která končila devítkou.
Roku 1932 Tomáš Baťa tragicky zahynul se svým pilotem Jindřichem Broučkem, když letěl ve svém osobním letadle na slavnostní otevření pobočky v Möhlinu, městečku na břehu řeky Rýn.
Existují dvě verze toho, proč se havárie stala, první říká, že pilot zpozoroval elektrické vedení, a když se mu snažil vyhnout, zavadil o roh papírny, nebo pily. Druhá tvrdí, že se kvůli mlze snažil nouzově přistát.
I přes tragickou smrt Tomáše Bati můžeme v jeho prodejnách nakupovat dodnes. A jeho revoluční myšlenky jsou stále inspirací mnoha podnikatelů nejen v České Republice.
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4 podobnosti příběhů
Přes to, že je každý příběh jiný, najdeme v nich určité charakteristické rysy, které nádherně popisují, co vede k úspěchu. Pojďme se na ně podívat.

Myslete ve velkém
Základem úspěšného podnikání je myšlení ve velkém. Není cílem dělat vše o samotě, ale najímat si zaměstnance, kteří zvládnou práci stejně dobře nebo lépe než vy, za nižší hodnotu, než má váš čas.
Rád bych tu zmínil citát od Donalda Trumpa: „Ať už budete přemýšlet nad čímkoliv, myslete ve velkém“.
Stejně jako Sheryl Sandberg mohla zůstat v politice, stejně jako se Bill Gates mohl stát programátorem, stejně jako Jordan
Belfort mohl zůstat řadovým obchodníkem na burze a stejně jako se Tomáš Baťa mohl spokojit se zaměstnáním u svého otce,
budete mít na výběr i vy. A je jen na vás jakou cestu si zvolíte.

Dělejte to, co vás baví a má smysl
V každém podnikání přijdou těžké chvíle a peníze jsou jen jedna z částí motivace. V momentě, kdy se peníze stanou hlavním
motorem, můžete skončit za mřížemi jako Vlk z Wall Street. Přestanete si totiž brát servítky a budete se hnát jen za ziskem –
a to i za hranicí zákona. A to je jen jeden z důvodů, proč vždy dělat to, co vás baví a dělá vám radost.

4 podivuhodné příběhy úspěchu

21

Naučte se řešit krizové situace
Nejen v podnikání, ale v životě celkově přijdou období, kdy nám nebude do zpěvu. Největší problém je, že jak se dostat z maléru nás ve škole nenaučí, a to je důvod, proč tolik lidí končí v dluhové pasti, na ulici, nebo si nedej bože sáhnou na život.
Samozřejmě, na pády se nedá pečlivě připravit, ale můžeme znát obecná pravidla, která nám pomohou se z takových situací
dostat. Protože nás je škola nenaučila, rozhodl jsem se zaplnit tuto mezeru v systému a máte možnost získat tyto znalosti
z ebooku Konec trablům!.
Konec trablům! je mnou napsaná ekniha, ve které naleznete návod, jak se vypořádat s každým pádem a problémem, který
se vám postaví do cesty, pomocí 4 základních kroků krizového managementu. Protože jsem tento systém několikrát ve svém
životě i podnikání použil, rozhodl jsem se ho s vámi sdílet za cenu kávy s kamarádem a zisk věnovat nadačnímu fondu Kuře.

Chci více informací o e-booku
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Nikdy se nevzdávejte
Ano, nebude to procházka rajskou zahradou, ani pohádkovým lesem. Přijdou chvíle, kdy se budete chtít na všechno vykašlat.
Až přijde tato chvíle, otevřete znovu tuto eknihu a přečtěte si, s čím vším se museli tito úspěšní lidé vypořádat. Nezapomeňte,
že je spojuje to, že se nikdy nevzdali. Proto se nevzdávejte ani vy!
Přečetli jste si ebook 4 podivuhodné příběhy úspěchu, z nichž některé vedly k nesmrtelnému odkazu a některé za mříže. Cesty
života jsou nevyzpytatelné a úspěch velmi relativní.
Věřím, že v těchto příbězích naleznete inspiraci!
Sdílejte s přáteli test manažerských a podnikatelských dovedností zdarma, aby mohli i oni zjistit, komu se podobají!

Sdílet test na Facebooku
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