
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt:  

Diplomová práce na téma Možnosti restrukturalizace procesů se zabývá situací ve 

společnosti OKD, HBZS, a.s. Analyzuje dopady krizové situace ve společnosti OKD, a.s. a 

navrhuje  restrukturalizační proces, který vede k zavedení nového způsobu řízení procesů a 

využití manažerského účetnictví, pomocí metody ABC. 
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Abstract: 

The thesis Possibilities in restructuring of processes deals with situation in company OKD, 

HBZS, a.s. It analyses effects of crisis situation in company OKD, a.s. and proposes 

restructured process which leads to application of new way of process management and 

using of management accounting by application of the ABC method. 
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Úvod 

Diplomová práce „Možnosti restrukturalizace podnikových procesů“ podporuje řešení 

některých úskalí, kterým mohou čelit firmy v České republice. Naše vlast je otevřenou 

ekonomikou s přímým působením globálních vlivů, kde podniky musí odolávat nejen 

domácí konkurenci, ale neustále upravovat své podnikatelské plány podle vývoje 

celosvětové ekonomiky. Příkladem budiž drtivý dopad poklesu globální ceny 

energetického uhlí na společnost OKD, a.s. (dále jen OKD), která vzhledem ke složitým 

geologickým podmínkám, má vysoké náklady na těžbu této suroviny. Na vrcholový 

management jsou kladeny vysoké nároky, protože je nutné neustále analyzovat a upravovat 

své rozhodnutí a všímat si i malých signálů. Stejně jako v této práci je sestaven proces 

částečné restrukturalizace již v době, kdy k omezujícímu hospodářskému vlivu ještě 

nedošlo, ale nutně se musí v dohledné době dostavit. 

 

Cílem práce je ve společnosti OKD, HBZS, a.s. (dále jen HBZS) analyzovat možnosti 

restrukturalizace podnikových procesů v návaznosti na krizovou restrukturalizaci obchodní 

společnosti OKD. Jednotlivé činnosti společnosti HBZS, se tedy analyzují z ekonomického 

pohledu a určí se oblasti, kde budou dopady krizové restrukturalizace OKD nejvíce patrné. 

Pro tyto oblasti budou navrženy způsoby restrukturalizace a příkladová situace nebo rozbor 

souvislostí. Největší pozornost bude věnována využití manažerského účetnictví  

a procesnímu řízení, bez kterého by nebylo možné restrukturalizaci provést. Bude 

doporučen nový přístup k řízení lidských zdrojů, který zapojí inovační potenciál a pomůže 

realizovat restrukturalizaci společnosti HBZS, protože pak bude společnost dělat nové 

služby, na základě nového způsobu řízení procesů a pomocí nového ekonomického modelu 

ABC/ABM. 

 

Tato práce bude usilovat o to, aby byla pro společnost HBZS dobrou příležitostí, jak 

provést revizi firemních vztahů a procesů. Pomůže odhalit skryté nedostatky nebo 

poukázat na nepotřebnost po léta prováděných stereotypů. Poukáže, jak jiným způsobem 

řídit náklady a dát prostor inovacím. Odlišnost této práce spočívá v analýze a řešení 

restrukturalizace u společnosti, která má své služby rozděleny na klasické obchodní  

a speciální práce, které podléhají Hornímu zákonu. 
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1 OKD, HBZS, a.s. 

1.1 Představení společnosti 

Společnost HBZS vznikla na základě povinnosti, kterou mají provozovatelé důlní činnosti 

(dnes převážně OKD) zřídit báňskou záchrannou službu. Prvopočátky báňské záchranné 

služby vznikly v roce 1897, na základě zvláštního nařízení báňského hejtmanství ve Vídni, 

č. 692/1897 "směřující k zajištění ochrany osob a majetku v případě výbuchu třaskavých 

plynů nebo uhelného prachu". Dnes HBZS sídlí v Ostravě Radvanicích a zajišťuje svou 

činností báňskou ochranu pro celé území Moravy. 

Postavení a úkoly HBZS jsou stanoveny Horním zákonem a vyhláškou Českého báňského 

úřadu o báňské záchranné službě a Služebním řádem HBZS. [19] 

1.2 Rozdělení činnosti společnosti 

HBZS je dle organizačního uspořádání společnosti rozdělena do čtyř útvarů. Má 189 

zaměstnanců, z toho techniků je 26. Na obrázku 1 je organizační struktura HBZS. [19] 

 
Obrázek 1 Organizační struktura HBZS[19] 
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I. Útvar hlavního inženýra – záchranný sbor 

Záchranný sbor spadá pod útvar hlavního inženýra. Náplň práce útvaru je rovněž 

základním účelem a posláním HBZS. 

Úkolem báňské záchranné služby je provádět rychlé a účinné zásahy k 

 záchraně lidských životů a majetku při haváriích, včetně poskytování první pomoci 

v podzemí, 

  zdolávání havárií a odstraňování následků havárií, 

 vykoná činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální 

a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou,  

 zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí. [19] 

 

Pro tyto náročné úkoly je zřízena na stanici stálá pohotovost báňských záchranářů  

a k dispozici záchranářská technika specializovaná na práci v dole, pod vodní hladinou, 

nad volnou hloubkou, ve výškách, která se využívá i na smluvní asanační práce na 

povrchu.  

Mezi další úkoly hlavního inženýra je metodicky řídit a kontrolovat zařízení a prostředky 

sloužící havarijní prevenci a havarijní plány. [19] 

 

II. Útvar hlavního mechanika – správa budov a těžká technika 

Útvar řídí jeden hlavní mechanik, pod kterého organizačně spadají a vykonávají činnost 

čtyři úsekoví mechanici v těchto odděleních: 

1. Oddělení dýchací techniky a autoprovoz 

 opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací 

přístroje a speciální záchranářskou techniku – ventilátory, čerpadla, vyprošťovací 

zařízení, 

 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví, 

 trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí 

hydraulického zařízení. [19] 

 

2. Oddělení speciální techniky a laboratoř 

 dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře, 

 školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních  

a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových 

laboratoří, 

 chromatografické rozbory ovzduší, 

 měření úniků tepla termovizní kamerou, 

 fotodokumentace a videozáznamy, 

 zkušebnictví a testování. [19] 
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3. Oddělení požární techniky 

 opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, 

 otryskávání kovových výrobků. [19] 

 

4. Oddělení – důlní svítidla, centrální lampovna, provoz lampoven a elektro 

 zabezpečuje pronájem důlních svítidel, nabíjecích zařízení, indikačních  

a detekčních přístrojů včetně servisu a údržby. [19]  

 

III. Útvar výchovy, výcviku a taktiky ( VVaT) 

Práce tohoto útvaru řídí a organizuje vedoucí  VVaT. Tento útvar se dělí na tři oddělení: 

1. Hlavní oddělení je VVaT 

 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů, 

 ověřování fyzické připravenosti, 

 spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí 

namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, 

popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců. Plní úkoly a povinnosti vyplývající pro 

ni též ze zvláštních právních předpisů, 

 technicko-poradenská a konzultační činnost. 

2. Dispečink 

 přijímá požadavky na zásah v případě havárie nebo postižení zaměstnanců OKD, 

 koordinuje činnost výjezdových jednotek do doby jejich příjezdu na postižená 

místa, 

 provádí dozor provozu v celém areálu HBZS, řídí vstup a pohyb osob a vozidel, 

dokumentuje práci zaměstnanců mimo areál HBZS a eviduje mimořádné hlášení 

z pracovišť. 

3. Oddělení výpočetní techniky 

 Správa a údržba výpočetní techniky. [19] 

 

IV. Útvar ekonomického náměstka – ekonomický úsek 

Úsek je přímo řízen ekonomickým náměstkem, který zpracovává, řídí a koordinuje 

ekonomické informace, rovněž mzdovou a personální agendu. 

Mimo správní činnost jsou součástí tohoto úseku služby popílkového hospodářství. 

Odebírá a uskladňuje nebezpečný odpad – popílek, který vzniká spalováním z tepláren  

a elektráren. Pro tuto činnost provozuje 9 technologických zařízení na dolech OKD. [19] 
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1.3 Ekonomické výsledky společnosti  

Hospodaření společnosti je znázorněno na obrázcích 2 až 5. Tyto grafy budou podkladem 

pro rozhodování budoucího směřování HBZS a jejich jednotlivých činností. Budou sloužit 

jako pomocný materiál pro interní i externí analýzu. 

 

 Na obrázku 2 je znázorněno rozdělení HBZS tak, jak se jednotlivé útvary podílí na 

výnosech společnosti. 

 

 

 
 

Obrázek 2 Graf struktury výnosů dle jednotlivých činností v roce 2012 [19] 

  

Na analýzu možností restrukturalizace má obrázek 2 velký vliv, protože vedlejším cílem 

diplomové práce bude zachovat ekonomickou úspěšnost společnosti i v dalších letech.  

  

 
         

Obrázek 3 Graf nákladů a výnosů od roku 1994 až do roku 2012 (údaje v tis.Kč) [19] 

  

Obrázek 3, 4 a 5 velice dobře ukazuje úspěšnou transformaci společnosti do tržního 

hospodářství po roce 1989, kdy se HBZS vždy mohla pochlubit velkou mírou zisku. Ten 
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postupně investovala do nákupu sebezáchranných přístrojů a důlních lamp, které pronajímá 

společnosti OKD. V roce 2007 HBZS převzala distribuci a ukládání nebezpečných odpadů 

a popílkových směsí a zdvojnásobila své výnosy. Dále společnost investovala do svého 

rozvoje a rozšířila své podnikatelské aktivity přímo do všech důlních společností, kde 

koupila prostory lampoven i se stávajícími zaměstnanci. Jejich počet rozšířila z 82 na 189 

zaměstnanců. V roce 2010 společnost zahájila obnovu dýchací techniky, čímž došlo ke 

zvýšení nákladů, ale zároveň k posílení bezpečnosti a možnosti pronájmu dýchacích 

přístrojů na jiné doly. Úbytek zisků z pronájmů bude zpracován v analýze uzavření dolu 

Paskov.    

 

 
 

Obrázek 4 Graf hospodářského výsledku po zdanění [19] 

 

 

 
 

Obrázek 5 Graf EBIT a EBITDA od roku 1994 až do roku 2012 [19] 

 

 

Z rozboru výročních zpráv vychází, že na příznivé ekonomické výsledky má největší podíl 

provoz lampoven společně s popílkovým hospodářstvím, a to ca 35%. Báňské služby se 

podílí na výnosech cca 12%, servis a nájem záchranářské techniky dosahuje na výnosech 

cca 7%. Mezi ostatní výnosy cca 2-3% patří akční činnost, asanační práce, požární 

ochrana, pronájem nemovitosti a služby, prodej materiálu a investic. 
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2 Teoretické poznatky o restrukturalizaci 

2.1 Historický pohled na způsoby restrukturalizace 

 

Ač by se podobnost s pojmem restrukturalizace dala nalézt od prvních pokusů směny 

služeb nebo zboží, patří tento pojem mezi poslední přírůstky světových obchodních 

slovníků. Ve veřejném firemním jazyce se pojem začal objevovat od roku 1970 v USA, 

kde byl formulován jako negativní dopad ekonomické krize, která nejvíce postihla velké 

americké korporace, a ty před svým zhroucením vymyslely plán, jak se udržet v novém 

prostředí. 

 

Nejprve se pojem restrukturalizace spojoval jen s organizační strukturou a sociálními vlivy 

na zaměstnance. Později strategie restrukturalizace popisovala obchodní praktiky  

a výstupy, které byly nezbytné a měly prospěch výhradně pro hospodářský růst. Změna 

měla vliv na potlačení analýzy dopadů na zaměstnance. 

V devadesátých letech dvacátého století se projevily pozitivní kroky této strategie. 

Vnímání slova restrukturalizace se stalo oblíbeným, přinášejícím efektivitu, zisky nebo 

alespoň kladné očekávání. Postupně se pojem restrukturalizace rozšířil do všech činností 

spojených s potřebou změn vedoucích k efektivnímu snížení nákladů, zvyšování kvality 

produktů, služeb, změnami řízení a jako rychlá reakce na nové příležitosti. Rozšíření 

použití restrukturalizace na dílčí činnosti, produkty nebo procesy přinesly možnosti 

informačních technologií, které bezproblémově analyzují detailně veškeré dění ve firmě  

a umí sledovat nově naplánovaný vývoj dat. Z globálních zkušeností odborníci vytvořili 

osvědčené postupy, které budou použity i v této práci. [10] 

 

Výpadek v ochotě analyzovat negativní sociální dopady, které s sebou restrukturalizační 

kroky přináší, je typický i v České republice. Eliminace negativních vlivů je nejčastěji 

řešena jen pro vysoký management firem formou nadměrného odstupného a řadoví 

zaměstnanci jsou podrobeni zátěžovému testu realizace restrukturalizace pod tlakem 

výpadku životně potřebných příjmů.  Hodnocení dopadu takto restrukturalizovaných 

společností na Českou republiku je sporadické, protože firmy sice dosáhnou vyšší 

produktivity, ale kvality lidských zdrojů jsou snižovány nebo nesprávně odměňovány. 

Ztráty způsobené migrací kvalitních lidských zdrojů, pro které není uplatnění, jsou 

nenahraditelné hlavně pro Ostravský region. 



8 

 

2.2 Pojem, příčiny a cíl restrukturalizace 

 

Jednou z možností, jak v určité fázi čelit krizi, je podnik restrukturalizovat. 

Restrukturalizace je proces, jehož cílem není likvidace podniku nebo jeho postupný 

rozprodej, ale záchrana ekonomické podstaty firmy. Manažeři se úpravou podnikových 

procesů snaží hledat způsoby, které povedou k udržení ziskovosti převážně 

z dlouhodobého hlediska. Vlivy na podnikatelský sektor jsou tak turbulentní, že vzniká 

nutnost neustále korigovat podnikové procesy. Management analyzuje své činnosti, 

porovnává výkonnost a přidanou hodnotu svých aktivit, koriguje náklady a buduje trvalou 

hodnotu pro majitele nebo zainteresované skupiny. 

 

Cílem restrukturalizačních kroků je uvést podnik do takového stavu, aby byl dlouhodobě 

schopen udržet zisky. V současné době se pod pojem restrukturalizace skrývá v podstatě 

běžné řízení podniku a můžeme se s ním setkat v průběhu celého hospodářského cyklu 

firmy, jako je období růstu i doba recese. 

 

Když společnost rozhodne o potřebě restrukturalizace, je důležité, v jaké fázi se společnost 

nachází, protože jsou různé cesty řešení. Strategie realizace restrukturalizačních kroků je 

náročná jak na plán, tak na studii proveditelnosti a její kontrolu, protože neakceptované 

změny mohou být příčinou rychlého úpadku firmy. [11] 

 

 Nastavení citlivosti hledání důvodů k restrukturalizaci je pro společnosti zásadním 

faktorem. Včasné určení příčin umožní udržet konkurenční náskok, ale příliš detailní 

analytika konkurence, externích a interních faktorů je finančně nákladná. Rozumné řešení 

lze spatřovat ve zrychlení reakce společnosti na první signály k restrukturalizaci nebo 

důvěru v predikci, pak je proces restrukturalizace účelný a ozdravující. [11] 

 

Příčiny signalizující start restrukturalizačních plánů hledáme uvnitř společnosti hlavně ve 

zhoršení výstupů z ekonomické diagnostiky. Reagovat musíme na zhoršení cash-flow, 

efekty z útlumu odbytu, ztráty zákazníků, zhoršení likvidity, zadluženosti, obratu zásob, 

obratu vlastního kapitálu, zhoršené platební schopnosti odběratelů, zdražení držení cizího 

kapitálu, změny vnitropodnikové atmosféry, kdy nejnebezpečnější je start atmosféry 

strachu a nedůvěru v dlouhodobou perspektivu firmy. Rychlost reakce určuje závažnost 
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zásahů, které se jistě budou týkat změn řízení firmy charakteru finančního, prodejního, 

personálního, výrobního řízení, protože opomenutím už nebudeme řešit téma 

restrukturalizace, ale krizového řízení firmy, které je vždy velmi negativně vnímáno hlavně 

zákazníky, a ti jsou pro každou firmu zásadním faktorem přežití. [12] 

 

Restrukturalizace se provádí rovněž v době měnících se majetkových a kapitálových 

struktur podniku, kdy dochází k reorganizaci podniku. Cílem kapitálové restrukturalizace 

je vytvoření optimální kapitálové struktury kombinující vlastní i cizí zdroje a návrh 

efektivního programu financování. [2] 

 

Neexistuje žádný přesný návod – postup, jak provádět restrukturalizaci. Projekt je vždy 

individuální, podle typu podniku a potřeb podniku. Existuje řada obecných kroků, jak 

k restrukturalizaci přistupovat. Upozorňuji však na nebezpečí ztráty komunikace ve firmě. 

Pokud přestane fungovat srozumitelné vysvětlení všech změn, které management provádí 

 a má záměr dělat, tak při prvních majetkových změnách ve společnosti hrozí vynesení 

know-how nebo využití technického vybavení k osobnímu prospěchu jednotlivců. 

 

2.3 Omezující podmínky pro restrukturalizaci 

 

Mimo určení cílů restrukturalizace společnosti, je nutné přihlédnout k existujícím 

omezením z hlediska institucionálního, ekonomického a technického a rovněž k profilu  

a schopnostem zaměstnanců. 

 

2.3.1 Institucionální omezení  

 

Mezi institucionální omezení, které ovlivňují možnosti restrukturalizace, řadíme veškerou 

legislativu, spojenou s chodem společnosti. Jedná se o státní správu, zvláště pak vládní 

instituce a měnící se vyhlášky, normy, zákony, ústavu, nařízení z EU. Změny legislativy 

jsou tak rychlé, že mohou zcela znehodnotit přípravné kroky. 

Pro organizace, které se zabývají hornickou činností, je nejvyšším institucionálním 

omezením Horní zákon, jehož poslední návrh změn je ze dne 13. 6. 2013, kdy Legislativní 
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 rada vlády projednala věcný záměr jeho novely ve třech oblastech regulace: 

 rozdělení vyhrazených nerostů na „strategické“ a „ostatní“, 

 změny právní úpravy „dobývacích prostorů“, 

 nová úprava „úhrad“. [16] 

 

Návrh věcného záměru dále předpokládá, že bude v omezeném rozsahu opět možné 

vyvlastňovat či nuceně omezovat vlastnické právo v souvislosti s těžbou uranu a hnědého  

a černého uhlí, jako strategických vyhrazených nerostů. Pro vyvlastnění (poté, co nedojde 

k dohodě s vlastníky dotčených nemovitostí), by měly konkrétně platit tyto podmínky: 

 musí být vyvlastňováno do vlastnictví státu (nebo státem ovládané právnické 

osoby), 

 musí to být ve veřejném zájmu (veřejný zájem bude definován jako celospolečenský 

zájem na využití ložiska strategického nerostu a jako zájem na zajištění surovinové 

a energetické bezpečnosti České republiky), 

 musí jít o ložisko strategického vyhrazeného nerostu (uran, uhlí hnědé nebo uhlí 

černé), 

 za vyvlastňovanou nemovitost musí být poskytnuta adekvátní náhrada (v penězích, 

náhradní pozemek), 

 musí být postupováno podle zákona (zejména za použití zákona o vyvlastnění). [23] 

 

2.3.2 Ekonomická omezení 

 

Ekonomické omezení vidím v nákladech na restrukturalizaci ve dvou rovinách: 

 Společnost si najme externího poradce nebo specializovanou firmu. Výhodou jsou 

přesněji dopředu odhadnuté náklady na celý proces a minimální procento selhání 

strategie. Nevýhodou je nízká angažovanost lidských zdrojů uvnitř organizace. 

 Společnost využije vlastního potenciálu firmy. Výhodou je možnost snížení 

nákladů i v neplánovaných oblastech firemní struktury. Aktivace potenciálu 

vlastního lidského kapitálu může zajistit náklady na restrukturalizaci v nulové výši 

nebo dokonce jako finanční přínos a rozjezd systému trvalého zlepšování. [11]   
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2.3.3 Technická omezení 

 

Organizace je v tomto směru omezená technikou, kterou používá. Výhody jsou bezesporu 

pro HBZS v tom, že je vybavena speciální technikou pro havarijní zásahy, která patří ke 

světové špičce. Nevýhodou je to, že pokud by se tato technika začala plně využívat 

k jinému účelu, než pro jaký byla zřízena, mohla by se ohrozit rychlost zásahu v případě 

havárie v dole. [16] 

 

2.3.4. Ostatní omezení 

Báňská záchranná stanice versus Horní zákon 

Báňská záchranná služba byla na hlubinných dolech zavedena již v druhé polovině  

19. století. Jejím úkolem bylo, tak jako doposud, zachraňovat lidské životy a majetek 

v případě havárie. Záchranné práce, včetně havarijní prevence bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci, zaštiťuje Horní zákon. [16] 

 

V dnešním pojetí se horním právem obvykle rozumí právě již toliko příslušná právní 

úprava, která stanoví právní režim pro tzv. hornickou činnost a činnost prováděnou 

hornickým způsobem. Její těžiště spočívá v tzv. Horním zákoně a v zákoně o hornické 

činnosti: 

• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Na základě Horního zákona mají povinnost zřídit záchrannou službu organizace 

provádějící hornickou činnost v podzemí nebo pokud to dle povahy práce a její rizikovosti 

stanoví Český báňský úřad. [7] 

 

Báňská záchranná služba se zřizuje: 

 přímo -  na jednotlivých dolech nebo závodech, 

 nepřímo -  jako hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) v Ostravě, Mostě  

a Hodoníně. 



12 

 

 

Základním posláním HBZS a její hlavní činnost je kvalifikovaným způsobem zajišťovat 

bezpečnost provozu při hornické činnosti, včetně havarijní prevence a plnění úkolů báňské 

záchranné služby, bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy ohrožující zákonem 

chráněný obecný zájem, zejména bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a učinit včas 

potřebná preventivní a zajišťovací opatření. Úkolem HBZS je mimo zásahové činnosti, 

vykonávat dozor závodních záchranných týmů. Pro záchranu a výkon této rizikové práce 

jsou rovněž zákonem stanoveny technická zařízení a pomůcky, které musí používat 

v daných provozech. [7] 

 

2.3.5 Postavení a vztahy mezi mateřskou a dceřinou společností 

 

Jednou z možností, jak dlouhodobě investovat, a tím expandovat na stávajícím trhu nebo 

vstoupit na nové trhy, je akvizice společnosti. Cílem investora je zvýšit hodnotu podniku, 

finanční a provozní synergie, a tím zvýšit zisky akcionářů, ve formě dividend nebo podílů 

na zisku. Vzniká spojení matka – ovládající a dcera – ovládaná podle procent vlastněných 

investorem – matkou. Rozhodující vliv vyplývá z více než 50% podílu na základním jmění 

dceřiné společnosti. Podstatný vliv společnosti tvoří alespoň 20% a nejvýše 50% podílu na 

základním jmění. Menší než 20% podíl je minoritní podíl, který netvoří fakticky žádný 

vliv. Velikost podílu na základním kapitálu je stanovena ze smlouvy nebo stanov 

uvedených subjektů. [14] 

 

Akvizici rozdělujeme podle typu transakcí nebo na akvizici majetku a kapitálu. Majetková 

akvizice – dochází k převodu jednotlivých složek firmy, nedochází k úplnému převzetí 

podniku a společnosti zůstávají. Kapitálová akvizice – při tomto procesu jde o převod 

vlastnického podílu nebo jiných přeměn kapitálových přeměn. [14] 

 

 Určitá propojenost v řízení mateřských a dceřiných společností v oblastech obchodních, 

finančních, technických a výrobních s sebou nese očekávání posilování na akciových 

trzích. Ve světě chaosu a krize je v dlouhodobém horizontu těžké odolat tlaku neustále se 

měnící konkurence, může dojít k přehodnocení podmínek akvizice a může dojít ke 

změnám. Zde je kladen velký tlak na strategii manažerů na jejich umění predikovat. [12] 
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Finanční řízení holdingu: 

 v České republice je holding rámcově upraven v § 66a, odst. 7 Obchodního 

zákoníku. Holding je obchodní společnost, která určitou měrou – množstvím 

nakoupeného kapitálu, vlastní jiné společnosti – dceřiné společnosti.  Holding sám 

nemá právní subjektivitu, naopak mateřská i dceřiná společnost mají svou vlastní 

právní subjektivitu.  Existuje však určitý stav nadřízenosti mateřských společností  

a řízení dceřiných společností. Řízení probíhá přímo prostřednictvím zvolené 

osoby, která mateřský podnik zastupuje, nebo nepřímým řízením, pomocí jiných 

orgánů. Další důležitou vazbou mezi řídící a řízenou společností jsou ovládací 

smlouvy a smlouva o převodu zisku. [8] 

 

Ovládací smlouvy: 

 aby mohla řídící osoba ovlivňovat řízení ovládané firmy je zapotřebí upravit tuto 

činnost zvláštními smlouvami – ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 

Ovládací smlouva je uzavřena písemně a je schvalována nejvyššími orgány 

společností a po splnění všech právních náležitostí je uložena do sbírky listin 

rejstříkového soudu. Smlouva obsahuje závazek statutárních orgánů řízené firmy 

podrobit se pokynům řídící osoby. Obě dvě strany by měly postupovat s péčí 

řádného hospodáře, za což jsou obě strany zodpovědné. Řídící osoba je povinna za 

určitých okolností uhradit řízené osobě ztrátu – pokud řízená osoba není schopná 

ztrátu uhradit. Smlouvy obsahuje i závazek vůči mimo stojícím společníkům  

o nároku na úplatný převod obchodních podílů. [21] 

 

Smlouva o převodu zisku: 

 smlouva zavazuje řízenou osobu převézt zisk nebo část zisku, po předchozím 

převedení odsouhlasení, do rezervního fondu. Zbylý zisk jde ve prospěch řízené 

osoby, ale řeší i závazek společníků, kteří nejsou účastníky této smlouvy. Rovněž ji 

předchází vyhotovení studie a podrobné zprávy statutárních orgánů o způsobu  

a výši zisku, kterou následně schvaluje dozorčí rada. Konečné schválení uděluje 

nejvyšší orgán dané společnosti. Smlouva je opět provedena písemně a je součástí 

sbírky listin rejstříkového soudu. [22] 
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3 Vnější krizové znaky jako důvod  

k restrukturalizaci 

Před návrhem restrukturalizace se musí analyzovat, co předcházelo myšlence řešit problém 

pomocí tohoto tématu. Kdy a jak přišly první krizové signály, proč a jakým způsobem by 

bylo nejlepší postupovat. 

 

3.1 Krizové signály 

 

S krizí se setkáváme v různých oblastech života a postihuje jak jedince, tak systém a dnes 

se hovoří z důvodu rozmařilosti celé generace, také o krizi lidstva. Dala by se popsat jako 

nerovnováha období, kdy se kladný stav dostává do nesouladu. Svět se s hospodářskou 

krizí setkává v různých větších či menších periodách. V 30. letech minulého století se 

hovořilo o tzv. černém pátku na newyorské burze. Byla to první globální krize, která 

vyprovokovala celosvětový válečný konflikt. Z pohledu podniku dochází ke krizi, pokud 

výsledky hospodaření nedosahují svých cílů, a to v důsledku interních vlivů nebo vnějších 

vlivů globálního prostředí. Pro hospodaření podniku, ať už větších, či menších, je potřeba 

sledovat svět globálně, což nejlépe vystihuje PEST analýza, neboť jednotlivé krize, ať už 

osobní, sociální, společenská nebo politická, jsou v dnešním globálním světě jako spojené 

nádoby. 

 

Ke krizi dochází v důsledku nestability mezi firmou a okolím nebo dysfunkcí jednotlivých 

subsystémů. Příprava řízení rizik by se měla stát součástí podnikového managementu, 

který by měl preventivně vytvořit rizikový plán. Procesní charakter krize v podniku má 

svůj určitý průběh, který potenciálně vzniká a prochází několika fázemi. Na konci je buď 

uzdravení firmy nebo bankrot, a to v různém časovém průběhu. [16] 

 

3.2 Potenciální, latentní, akutní a nezvládnutelná krize 

 

Každý podnik se potencionálně již svou podstatou svého podnikání může dostat do krize. 

Je těžké určit dobu, kdy se podnik vyskytuje v prvotní potenciální krizi, kdy se vyskytnou 

první symptomy krize, které je potřeba vnímat. Prvotně vzniká běžná nerovnováha, kterou 

se snažíme odstranit. Anomálie se mohou časem zvětšovat a je potřeba si klást otázky, zda 
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se anomálie již v minulosti vyskytla? Objevuje se v určitém cyklu nebo v ní nastal posun? 

Pokud si na otázky odpovíme kladně a nerovnováha se zvětšuje, dostává se podnik do tzv. 

latentní fáze krize. Nerovnováha se rozšiřuje a napadá další oblasti podniku. Ani v této fázi 

se nemusí krize projevovat ve finanční oblasti, a tím může tato krizová situace ujít naší 

pozornosti. Tuto fázi doprovází „měkké“ signály: snížení výkonnosti firmy, zvýšená 

fluktuace, pokles kázně, problémy v komunikaci. Latentní fáze může probíhat i několik let. 

Fázi latentní nahradí fáze akutní, kdy začnou podniku chybět finanční prostředky. Kdy 

není schopna dostát svým závazkům, které již jasně vykazují účetní a finanční ukazatele. 

V této době je firma v prodlení v platbách dodavatelských faktur, úvěrů a rovněž u mezd 

zaměstnancům. Podnik se dostává do platební neschopnosti, náklady se stávají vyšší než 

výnosy. V této fázi dochází nejen k vyčerpání podnikových zdrojů, ale rovněž se zhoršují 

vztahy, kultura na pracovišti mezi zaměstnanci, kteří pak ztrácí kreativitu a angažovanost 

k podniku. Z fáze akutní, kterou se nepodaří firmě zvládnout, se dostává v kratším 

časovém horizontu do nezvladatelné krize. 

 

Krize nemusí mít kontinuální průběh. Pokud podnik včas reaguje na nestabilitu, může dojít 

ke zlepšení stavu a podniku se podaří krizi zastavit. Nemusí to však znamenat úplné 

ozdravení a firma může i nadále balancovat mezi jednotlivými fázemi. Pro firmu je 

důležité včas identifikovat ohniska nerovnováhy a včas vše řešit pomocí krizového 

scénáře. Ten by měl mít podobu vnitropodnikové normy. Pro firmu je důležitá zpětná 

vazba, která je zároveň poučením se z jednotlivých fází krize. [16] 

Sled postupných fází krize je znázorněn na obrázku 6. 

 

 

 
 

Obrázek 6 Fáze krizového procesu[20] 
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4 Tvorba strategie 

 

Reakce na měnící se vnitřní i vnější podmínky firmy je vypracování strategické diagnózy, 

které nám podá obraz současného potenciálu organizace a zároveň pomůže stanovit 

strategii firmy do budoucna.  V období krize slouží jako podklad pro eliminaci rizikových 

faktorů. Ze strategického hlediska je nejdůležitější spokojený zákazník  

a konkurenceschopnost. Strategie závisí na dvou dimenzích: zdroje a nástroje řízení. 

Strategii tvoříme také ze dvou hledisek: makroprostředí a mikroprostředí. 

  

4.1 Makroprostředí 
 

Makroprostředím je vnímáno okolí společnosti v měřítku celonárodním. Identifikuje 

příležitosti a hrozby, vymezuje prostor, možné směry a další vývoj podniku.  

V současné době se nevyhneme působení globálních vlivů, kterými mohou být vzdálené 

válečné konflikty, státní převraty, spekulace na trzích a aktivity s vlivem na ceny energií  

a surovin.  

 

Analýza makroprostředí se nejčastěji řeší PEST analýzou. Ta zkoumá politické, 

ekonomické, právní a sociální vlivy, nezaměstnanost, sociální smír, závislost na národní 

ekonomice a technologické vlivy. Hledají se odpovědi na tři otázky: 

 Které  z faktorů  PEST analýzy mají vliv naši firmu? 

 Jak mohou ovlivnit tyto faktory naši strategii? 

 Které faktory ovlivní plány strategie v blízké budoucnosti? [17] 

4.2 Mikroprostředí  
 

Mikroprostředí je nejbližší okolí společnosti, které má na její podnikatelské aktivity přímý 

vliv. Analýza mikroprostředí je součástí SWOT analýzy, kde se řeší vliv příležitostí  

a hrozeb. 

 

4.2.1 Externí vlivy a diagnostika 

 

Pro tvorbu strategie je potřebujeme získat ze vstupní informace o trhu, obchodních 

partnerech, konkurenci, zákaznících a bezprostředním okolí podniku. Porovnáváme 
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současný trh, vývoj do budoucna, tržní pozici, zkoumáme zranitelnost, závislost firem  

a provádíme srovnání: 

 rozsah linie výrobků, služeb a jejich kvalitu, 

 technologie postupů, 

 marketing, distribuci zboží a služeb, 

 nabídku doplňkových služeb. 

Pro přehledné znázornění informací slouží Porterův pětifaktorový model (Obr. 7): [17] 

 

Obrázek 7 Porterům model konkurenční rivality [17] 

 Stávající konkurence - hlavním partnerem jakékoliv firmy na trhu jsou jeho 

konkurenti. Z určitého úhlu pohledu patří mezi konkurenty každý, kdo snižuje 

peněžní prostředky našich potenciálních zákazníků. Přesně definovat konkurenci je 

tak složité, jak definovat zákazníky a jejich potřeby.  Zkoumáme, jak významně 

ovlivní naši strategii konkurenční strategické skupiny v odvětví naší firmy. Jak se 

bude dané odvětví vyvíjet a jakým způsobem bychom mohli získat výhradní 

postavení na trhu. Pomocí Porterova modelu přehledně zanalyzujeme současné 

konkurenty, riziko vstupu nových potenciálních konkurentů, obchodní sílu 

odběratelů a dodavatelů i hrozbu substitutů. 

 Potenciální konkurenti - potenciální konkurentem se může stát každý, kdo se 

rozhodne působit v našem odvětví. Hrozba jejich vstupu závisí na ekonomických, 

marketingových a dopravních překážkách vstupu do odvětví. 

  Ohrožení substituty - substitut jsou výrobek nebo služba, která svou funkcí může 

nahradit původní výrobek nebo službu. Rozhodující je cena, kvalita a náklady na 

výrobek. Čím je cena a náklady nižší a kvalita vyšší, tím je hrozba vyšší. 

 Vliv dodavatele - dodavatelé mohou zvyšovat ceny vstupů nebo snižovat kvalitu 

nakupovaných statků i služeb, tím snížit nebo úplně vytlačit ziskovost. 
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 Vliv odběratele nebo zákazníka - strategii firmy netvoří výrobek nebo službu 

s dokonalými parametry, ale cílem je uspokojování potřeb zákazníka 

prostřednictvím výrobků a služeb. Musíme tedy znát našeho zákazníka a jeho 

potřeby a přizpůsobovat se změnám.  Důležitým faktorem je znát náš trh  

a zákazníka: demografie, stupeň koncentrace obyvatel, úrovně příjmu, životního 

stylu, hodnoty. Odběratel ovlivňuje intenzitu konkurence v sektoru tlaku na ceny. 

[5] 

4.2.2 Interní vlivy a diagnostika 

 

Zajištění přežití a konkurenceschopnost podniku vyžaduje formulovat strategii, která má 

posílit adaptabilitu podniku na měnící se podmínky trhu. Strategie řeší zásadní  

a dlouhodobé cíle podniku, které mají vliv na existenci a prosperitu podniku. Strategie 

zároveň stanoví taktiku, jak dojdeme ke stanoveným cílům. Taktické rozhodnutí stanoví 

krátkodobé a konkrétní postupy. Strategie a taktika vychází z analýzy podniku. Jednou 

z nich je analýza produktového portfolia. [5] 

 

4.2.3 Analýza produktového portfolia 

 

Management při svém rozhodování stanoví, jaké bude používat základní strategické 

postupy. Jedním z nich je diverzifikace. Diverzifikace podnikových aktivit je důležitou 

strategií pro rozvoj podniku, pokud chceme vstoupit do nových oblastí ekonomiky, rozšířit 

portfolio, služby, zavádět nové technologie a v neposlední řadě podrobit aktiva analýze 

v době změn – krize, kdy je potřeba najít možnosti, jak restrukturalizovat portfolio, 

abychom eliminovali nejen rizika společnosti, ale zvýšili pravděpodobnost výnosů. [5] 

 

Typy diverzifikací: 

 Horizontální diverzifikace – zaměřuje se na stávající zákazníky, kterým nabízíme 

nový produkt. Tyto změny v nabídce mohou být i kontraproduktivní, pokud se 

zákazník s nově nabízeným produktem neztotožní a může dojít i ke ztrátě dobrého 

jména společnosti. Použití tohoto typu diverzifikace přispívá k udržení nebo 

zlepšení konkurenční pozice společnosti, a to především v důsledku vlivu známých 

oblastí a segmentů trhu, a vede k růstu potenciálu firmy. Jedná se o druh 

diverzifikace spojené s nejnižším rizikem.  
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 Vertikální diverzifikace – vstupem do dodavatelsko-odběratelských 

velkoobchodních sítí uskupení, použijeme společných aktivit, a tím snižujeme 

náklady. Důsledkem této strategie je snížení rizika tím, že se omezí míra závislosti 

na dodavateli nebo zprostředkovateli se zákazníkem. Vertikální diverzifikace je 

účinná především ve vyspělých odvětvích zpracovatelského průmyslu. 

 Soustředěná diverzifikace – pomocí trhu stávajících zákazníků nabídne již dříve 

prodávaný produkt s drobnými úpravami, na již dříve nabízeném produktu nebo 

rozšíří poskytované služby, které mají vazbu na stávající aktivitu. V prvním případě 

se jedná o rozšíření podnikání v oblasti související technologie, která umožní využít 

firemních znalostí a know-how. V druhém případě to znamená diverzifikace 

rozšíření produktů, které mohou být prodávány stejným odběratelům s využitím 

stávajících distribučních kanálů. 

 Smíšená diverzifikace - konglomerát  je nejrizikovější variantou, neboť představuje 

vstup na nové neznámé trhy s novým výrobkem. To znamená začít činnost zcela 

odlišnou od předchozí.  Pro společnost to znamená získání nových zdrojů na vývoj, 

marketing, výrobu a distribuci nového výrobku nebo služby. [5] 

 

Otázkou je, zda diverzifikovat nebo specializovat činnosti společnosti? Diverzifikace 

v podniku s sebou přináší zvýšené náklady na kapitál, ale také na management. 

Rozhodnout se musí např. o zrušení části nákladné a málo ziskové výroby nebo služby, 

kterou již nelze diverzifikovat. Pokud podnik má zdroje, technologii a specialisty, tak 

může rozhodnout, zda jít cestou specializace, která mu zajistí stabilnější pozici na trhu,  

a tím zvýšení výroby a větší ziskovost. [15] 

 

Úkolem interní strategické analýzy je zhodnotit nosné aktivity podniku. 

Hodnotí se tyto funkční oblasti podniku: 

 výzkum, vývoj, tempo inovací, 

 portfolio výrobků, služeb, výrobní kapacity, náklady, kvalita, úspory z rozsahu,  

 marketing – šířka a ceny sortimentu výrobků, služeb, ceny, distribuce, 

 zaměstnanci, specializace zaměstnanců, vzdělávání, odměňování, vzdělávání, 

 organizace, organizační a rozhodovací procesy a kontrola. 
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5 Strategie a diagnostika 

 

Vrcholový management společnosti určí před restrukturalizační změnou novou koncepci. 

Mezi nástroje ke strategickému rozhodnutí patří SWOT analýza. SWOT analýza je 

přehledný a přesvědčivý způsob testování silných a slabých stránek podniku, příležitostí  

a hrozeb. Tvoří základ pro formulování strategie, jako soulad mezi interními schopnostmi  

a vnějším prostředím. 

V další fázi se zpracovává nadstavba SWOT analýzy v podobě matice použitelné přímo 

pro vrcholové rozhodnutí. 

 

SWOT znamená:  

S-strenghts – silné stránky podniku (prostředí, odvětví), dostatek finančních zdrojů,   

                      kvalifikovaná pracovní síla, 

W- weaknesses – slabé stránky: zastaralá technologie, zadluženost, 

O-opportunities – příležitosti: vznik nových skupin odběratelů, vysoká poptávka, 

T-threats – hrozby: nepříznivý měnový kurz, hospodářská recese. [5] 

 

SWOT analýza má tři úrovně vypracování: 

  

I. úroveň: stanovení oblastí kritérií, určení zdroje informací, třídění informací 

 

Kritéria jednotlivých oblastí zjistíme pomocí souboru otázek na přednosti a nedostatky. 

Otázky jsou pro každou firmu do jisté míry unikátní a zpracování můžeme provést formou 

brainstormingu nebo jinou formou kolektivní spolupráce. 

Příkladové otázky na silné a slabé stránky: 

 Jaká je propracovanost jednotlivých procesů? 

 Jakou máme kvalitu a účinnost distribučních sítí? 

 Jaké jsou marketingové a obchodní schopnosti? 

 Jaká je technická propracovanost a zvládnutelnost procesů? 

 Jaké je naše postavení na trhu a image? 

 Máme dostatek finančních zdrojů? 

 Jak jsme konkurenční? 



21 

 

 Jak vysokou máme nákladovost? 

 Jaké jsou schopnosti vedoucích pracovníků, kompetence? [5] 

 

Pokud jsou odpovědí na otázky převážně kladné, tak v podniku převládají přednosti  

a naopak, pokud převládají záporné odpovědi, má firma nedostatky. 

 

 Doporučující otázky na příležitosti a hrozby: 

 Je dostatek finančních a materiálových zdrojů? 

 Máme ziskovost? 

 Jaká je využitelnost lidských zdrojů, nákladovost? 

 Jsou lidé ochotni se přizpůsobit změnám? 

 Jaká je konkurence a kupní síla? 

 Existuje recese trhu a kupní síly? 

 Existuje soutěživost mezi zaměstnanci? [5] 

 

V případě většího počtu záporných odpovědí to představuje pro firmu určitou hrozbu. 

Když má firma převážně kladné odpovědi, pak existuje potenciál k příležitostem. 

 

 

II. Úroveň: vyhodnocení zjištěných poznatků 

 

Zjištěné poznatky podrobíme hodnocení, ale musíme vzít v úvahu, že analýzou můžeme 

zjistit jen určitou část skutečností v podniku. Mnohé může při sebepodrobnějším zkoumání 

zůstat skryté. Výsledky SWOT analýzy jsou určením směru strategie a slouží jako 

podklady pro další zkoumání a tvorbu strategie. [4] 

  

 

III. úroveň: určení strategie 

 

Po zjištění a vyhodnocení informací o silných a slabých stránkách, příležitostí a hrozeb 

podniku, utvoříme čtyři strategické pozice. Ze závěrů SWOT analýzy stanovíme čtyři 

modelové strategie podniku. Jsou to: 
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Strategie ofenzivní:  SO – strengths opportunities-strategie  maxi-maxi 

Tuto pozici si zvolí podnik, ve kterém převažují silné stránky nad slabými stránkami  

a vzhledem k těmto skutečnostem je schopen využít možné nabídky příležitostí. [4] 

   

Mírně ofenzivní strategie: ST – strengths threats – strategie maxi-mini 

Mírně defenzivní strategií je strategie silného podniku v nepříznivém prostředí. Silná 

pozice by se měla využít pro eliminaci nebezpečných situací podniku. [4] 

 

Defenzivní strategie: WO – weaknesses opportunities - strategie mini-maxi 

V této situaci se nachází podnik, kde převažují slabé stránky nad silnými, ale v jeho okolí 

se nachází příležitosti. Podnik by měl ve své strategii minimalizovat nedostatky a snažit se 

maximálně využít příležitosti. Nedostatky ve formě slabých finančních zdrojů může řešit 

spojením se silnějším partnerem. [4] 

 

Strategie zůstatková: WT – weaknesses threats - strategie mini-mini  

V podniku převládají nedostatky nad příležitostmi a rovněž je více hrozeb než příležitostí. 

Podnik by měl minimalizovat nedostatky a snažit se postupně posilovat svou pozici. 

Příkladem může být snaha o snížení nákladů, redukce nebo přímo likvidace některých  

aktivit. [4] 
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6 Proces restrukturalizace 

Restrukturalizace nemá žádný přesný návod, jak by měla být prováděna. Zpravidla se 

využijí známé postupy na řešení dílčích problematik, ty se sestaví do postupných kroků, 

aby vznikl na míru šitý projekt. Ten je tedy vždy individuální, podle typu podniku a potřeb 

podniku. Existuje řada obecných kroků, jak k restrukturalizaci přistupovat. Provede se 

analýza současného stavu, stanovení cílů a určení, kde chce podnik směřovat. Projekt by 

měl obsahovat nejméně tři klíčové parametry: 

 Operativní změny, kterými provádíme změnu organizační architektury podniku - 

finanční restrukturalizace, redukce neklíčových aktivit, zvýšení produktivity výroby, 

snížení fixních a variabilních nákladů, včetně mzdových, změny směru funkcionálního 

na procesní řešení systémů. [1] 

 Strategické změny, kterými vytváříme hlubší zásah do společnosti. Ty zpravidla patří 

z hlediska časového, do rozvojové fáze životního cyklu společnosti. Úkolem je zajistit 

dlouhodobou perspektivu, jakou je změna procesu výroby, outsourcing, změna 

prodejního portfolia, změna nákupních vstupů. Strategická restrukturalizace se zaměřuje 

na oblast výrobní, obchodní, informační, organizační. [8] 

 Finanční změny, které se prolínají oběma typy změn operativních i strategických  

a jejich efekt musí být posuzován finančním efektem – zvýšením hodnoty podniku. 

Vypovídací schopnost se zpětnou vazbou mají hotovostní toky, úvěrové páky, emise 

cenných papíru, optimalizace a zefektivnění investic. [8] 

Aby práce při restrukturalizaci procesů byla úspěšná, měla by odpovídat struktuře, kterou 

naznačuje obrázek 8. Struktura odpovídá situaci na HBZS a bude využita v praktické části. 

 
Obrázek 8 Postup strategické analýzy k určení restrukturalizace [15] 
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7 Management procesů 

7.1 Princip procesního přístupu 

 

Podnikové procesy jsou páteří každého podniku. Dlouhodobý úspěch v podnikání  

a ziskovost je přímo závislá na síle a kvalitě obchodních procesů. Aby organizace mohla 

dobře fungovat, musí určit a řídit množství činností, které využívají zdroje, aby došlo 

k přeměně vstupu na výstupy. V rámci restrukturalizace dochází v podniku ke změnám a je 

to doba, kdy je možno použít nové nástroje řízení. Z tradičního funkčního přístupu, který 

kladl důraz na rozložení práce na nejjednodušší úkony, které procházely podnikem 

vertikálně, se přechází na procesní přístup - procesní řízení, které je zaměřeno více na 

produkční procesy – horizontálně, napříč celým podnikem. [5] 

 

Metody řízení procesů se zaměřují na nastavení procesů v části podniku nebo se aplikují  

v celé organizaci.  

Procesní přístup je aplikace systému procesů, identifikace činnosti a jejich interakce 

v rámci podniku, s cílem vytvořit požadovaný výsledek. V procesním řízení dochází 

k nepřetržitému řízení vazeb mezi jednotlivými procesy v rámci celého systému procesu, 

řízení kombinací a interakce procesů, který tento přístup poskytuje. Je to o vstupech  

a výstupech procesů, navazujících činností, monitorování, zlepšování procesů. [13] 

  

Procesy dělíme na: 

 manažerské procesy - prvky podnikového vedení, rozhodování, cíle, investice, 

 hlavní procesy – základem jsou strategické cíle = výstupy pro zákazníka. Činnosti, 

které vedou k tvorbě přidané hodnoty. Patří sem finanční management, lidské 

zdroje, kvalita,  

 vedlejší procesy – tvoří podporu hlavního procesu. Obsahují činnosti a aktivity, 

které procesy regulují a řídí všechny vnitřní procesy, které jsou potřebné pro 

uskutečnění hlavních procesů. Nevytvářejí přidanou hodnotu. 

 

Než se rozhodneme měnit procesy, měli bychom si zodpovědět otázku, proč je 

potřebujeme rekonstruovat, k jak velké změně chceme dojít, jaká nastane situace, pokud 

nic nezměníme. Po zodpovězení otázek snadněji pak určíme a lépe specifikujeme cíl. [13] 
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 Každá změna procesů vyžaduje sestavení plánu, podle kterého bude podnik postupovat: 

 provedeme analýzu současné situace procesů, potřeby změn jednotlivých činností,  

 zpracujeme popis vstupů a výstupu činností pomocí mapy procesů, 

 identifikujeme úzká místa, hodnocení využití zdrojů, nákladů, 

 eliminujeme málo výkonné činnosti, 

 zjišťujeme, kým je proces řízen a jaké má zpětné vazby. [13] 

 

Správně navržené podnikové procesy jsou stejně důležité jako drahé stroje a jejich 

umístění ve firmě. 

 

7.2 Manažerské účetnictví, metoda  ABC/ABM, Kaizen Costing 

 

Rozmanitost produktů a zákazníků, složitost podnikových procesů a aplikace nových 

metod řízení klade větší důraz na přesné a úplné informace pro rozhodování, kde je 

prioritní snižování nákladů a ziskovost jednotlivých aktivit. Tradiční nákladové účetnictví 

tyto informace již není schopno poskytnout. Jako velmi vhodným nástrojem, který 

umožňuje vyhodnocovat efektivitu procesů a řízení ziskovosti je metoda ABC - koncepce 

nákladů tvořená aktivitami. Metodu ABC vhodně doplňuje metoda ABM, pomocí které 

dochází k analýze efektivity procesů a slouží jako třetí pilíř pro metodu Kaisen Costing –  

- zlepšování. Metody budou podrobněji popsány v další části diplomové práce. 

Samotný návrh, implementace a aplikace nových forem nástrojů nákladového 

managementu vyžaduje velkou změnu v manažerském účetnictví. [9] 

 

7.2.1 ABC -  Activity Based Costing 

 

Jednou ze složek manažerského účetnictví je kalkulace, pomocí které zjistíme náklady na 

výrobek nebo službu, na kalkulační jednici podle kalkulačního vzorce. Základem vzorce 

jsou náklady přímé – přímo zjistitelné na danou jednotku kalkulační jednice a náklady 

nepřímé, které nelze přímo přiřadit, a propočítávají z celku pomocí alokačních klíčů. Před 

započetím činnosti podniku sestavujeme kalkulaci předběžnou a za určité období 

sestavujeme z podkladu vnitropodnikového účetnictví kalkulaci výslednou. Rozdíly mezi 

rozpočtovou a výslednou kalkulací porovnáváme a zjišťujeme příčiny. V dnešní době, kdy 

je pro firmu rozhodující spokojený loajální zákazník a uplatňuje se individuální přístup, se 
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mohou náklady sledovat pomocí metody ABC a neztratit tak přehled o ziskovosti 

individuálního produktu nebo služby. Například když je potřeba rozšířit výrobní operace 

nebo zákazník vyžaduje následné úpravy. V takových případech by se mohla klasicky 

kalkulovaná režie od plánované značně odlišovat.  

Jestliže výrobce potřebuje znát skutečné náklady na výrobu jednotlivých produktů pro 

konkrétní zákazníky, stává se tradiční metoda kalkulace nákladů nedostatečnou, neboť 

nemůže poskytovat spolehlivé informace pro kvalifikované rozhodování. 

Pokud chce podnik úspěšně působit na trhu a obstát v rostoucí konkurencí, musí zavádět 

nové technologie, reagovat na změny a používat moderní metody řízení. Náklady jsou 

jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na výši zisku a schopnost podniku udržet 

se na trhu.  

ABC - přeloženo do českého jazyka znamená kalkulace nákladů rozčleněná na jednotlivé 

konkrétní výrobky nebo služby. ABC je reálným nástrojem interního řízení, pro detailní 

sledování a řízení nákladů. ABC je manažerskou kalkulací, rozpočetnictví, účetní metodou 

i technikou, která vyjadřuje přímý vztah mezi vznikem výkonu a činnostmi, kde se 

spotřebovávají podnikové zdroje.  Vzniká tak ekonomicky reálné a transparentní určení 

ceny dílčí části produktu nebo celku. Sledováním nákladových cen a příčinných nákladů 

dosáhneme přehledu, jakými produktovými aktivitami a procesy vyvoláváme ABC 

náklady. Přiřazením nákladů dle jednotlivých aktivit, se znázorňuje nákladová kalkulace. 

Schéma je na obrázku 9. [9] 

 
 

 
 

Obrázek 9 Nákladová kalkulace ABC [9] 



27 

 

Metoda ABC přiřazuje režijní náklady k jednotlivým aktivitám pomocí vztahové veličiny: 

 zjistí se skupina nákladů vztahujících se na jednotlivé aktivity, 

 na základě vztahové veličiny se stanoví náklady na jednotku aktivity, 

 určí se náklady na nákladový objekt, pomocí součinu nákladů na jednotlivé aktivity 

a objemu aktivity podle kalkulace. [9] 

 

Před implementací této metody je potřeba získat podrobný obraz činnosti podniku popisem 

aktivit, činností a procesů, které v něm probíhají, a vzájemný vztah mezi nimi. Základním 

objektem zájmu jsou aktivity zodpovědné za vznik nákladů podniku, zdůrazňuje se tedy 

procesní pohled na podnik. Pro praktické využití se musí aktivity přesně charakterizovat 

tak, aby nedocházelo k chybnému přiřazení nákladů. [9] 

 

Řízení aktivit pomocí ABC  

Metoda ABC neslouží jen pro stanovení nákladů na jednotlivé výkony, ale i k řízení 

nákladů. Rozpoznáním nákladů. ABC poskytuje informace, na základě kterých je možno 

detailně sledovat, jak byly v podniku využité zdroje. Managementu umožňuje posoudit 

příčiny vzniku nákladů, účelnost jejich vynaložení, a tím i efektivnější řízení. [9] 

 

Nákladová analýza  

ABC je základem monitorování trendů nákladů v čase, porovnáváním vnitropodnikových 

nákladů, analýzou přidané hodnoty jednotlivých produktů, služeb. Má za úkol vytvořit 

podle dílčích aktivit systém nákladových kalkulací, podle jednotlivých činností  

a ekonomické přidané hodnoty (EVA). [9] 

 

Sestavení rozpočtů a sledování odchylek 

Informace o dílčích aktivitách mají význam v řízení a měření výkonnosti útvarů  

a v sestavování rozpočtů. ABC analýza umožňuje lepší komunikaci a odůvodněnost 

nákladů. [9] 

 

Analýza ziskovosti zákazníků  

Tradiční účetní metody podávají informace o zisku za celkovou divizi, produktovou linii 

nebo za podnik jako celek. Pokud pomocí systémů ABC označíme jednotlivé výkony 

podle zakázky - náklady i výnosy, zjistíme jejich ziskovost. Výkony s nízkou přidanou 
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hodnotou můžeme podle možností inovovat anebo zcela vyřadit a zákazníkům nabídnout 

jiný produkt, službu. [9] 

 

7.2.2  ABM - Activity Based Management  

 

Metoda ABC, která kalkuluje, přiřazuje režijní náklady na aktivity a z aktivit na produkty 

resp. služby, jde ruku v ruce s metodou ABM. Společným výstupem ABC/ABM je 

ekonomicky věrohodná cenotvorba, která dává manažerovi přehled, kde může vhodných 

zásahem přispět k zlepšení procesu nebo služby. Pomáhá stanovit cenovou taktiku  

a strategii. Pomocí metody ABM je vidět, které části podnikatelských záměrů jsou plněny 

v souladu se strategickou vizí. Lze se zaměřit na výnosné a perspektivní činnosti. Procesní 

kalkulace ABM je určená firmám, které se zabývají výrobou, službami, bankovnictvím, 

distribučním společnostem i těm, co jsou ve veřejném sektoru. Metoda je silným nástrojem 

managementu, který může znamenat posilující konkurenční metodu. [9] 

 

Kalkulace procesů ABM poskytuje: 

 informace o skutečném využití zdrojů podniku, 

 sleduje a měří nákladovost probíhajících procesů, 

 určuje efektivní a neefektivní procesy, 

 poskytuje informace o výsledcích ve vazbě na firemní strategii, 

 měří a vyhodnocuje zákazníka, produkty, segmenty trhu, 

 umožňuje vnímat a pochopit postoje zákazníků. 

 

Cílem měření procesů ABC/ABM  je kontinuální zlepšování, kde se vytváří hodnota 

přijímaná zákazníkem a zisk k zabezpečení této hodnoty. Tyto jsou pak garancí návratnosti 

investic akcionářů podniku. [9] 

 

7.2.3 Kaizen – Kaizen Costing   

 

Kaizen je japonské slovo, které znamená trvalé zlepšování. Je to metoda, která se používá 

na zlepšení produktivity práce, snižování ztrát, dodávkami výrobků just-in-time nebo 

zefektivněním procesů. Základem je důkladná analýza daného procesu, rozložení na 
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jednotlivé činnosti, jejich zefektivnění a následné zpětné složení už vylepšeného celého 

procesu. Kaizen metoda si všímá a vylepšuje procesy i po malých krocích. [5] 

Systém zlepšování zahrnuje: 

 normalizaci procesu, 

 změření procesu, 

 porovnání naměřených hodnot s požadavky, 

 zlepšení procesu se zohledněním s požadavky, 

 normalizaci zlepšeného procesu, 

 pokračování tohoto cyklu bez konce. [5] 

 

Kaizen Costing je založen na neustálém zlepšování procesů a to trvale. Kaizen Costing 

rozšiřuje kalkulaci v cílových nákladech pomocí malých dílčích průběžných změn. Změny 

jsou realizovány v průběhu celého období. Cíle snižování nákladů se provádí v určitých 

cyklech. Cílem je zjistit rozdíly mezi odhady zisku a výsledným ziskem. Kaizen Costing 

zkoumá, proč došlo k odchylce. Základní myšlenkou je, aby se malé přírůstkové snížení 

nákladů aplikovalo do dalšího cyklu výroby či služby. Aby se dosáhlo snížení nákladů, tak 

je zapotřebí se nebát zavádět neustálé operativní změny – a vyzývat ke zlepšení a analýze 

každodenně, od jednotky výkonu až po celý proces. Kaizen Costing na pracovišti znamená 

neustálé zdokonalení, které se týká všech pracovníků, tj. manažerů i řadových 

zaměstnanců. [5] 

 

V Kaizen Costing se nepohlíží na zaměstnance jen jako na dělníky, ale jako na tvůrce 

hodnot. Kaizen náklady patří ke strategickým zdokonalením, kde jsou hnacím motorem 

zákazníci, které zahrnují nákladovou redukci ve výrobní fázi existujících výrobků nebo 

služeb. Základem strategie Kaizen je pochopení skutečností, že vedení každého podniku, 

které chce zůstat ve hře a dosahovat zisku, musí usilovat o spokojeného zákazníka  

a uspokojení jeho potřeb. [5] 
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8 Analýza možností restrukturalizace  

Změny v celosvětovém hornictví jsou v posledních letech významné. Mění se struktura 

průmyslu a potřeby nakupovat energetické uhlí a koks. Zásadní změnou je stagnace 

zakázek ve stavebním průmyslu. Snížení poptávky hlásí i největší ekonomiky světa (Čína, 

USA a EU). Uhlí z Jihoafrické republiky a Austrálie se na světových trzích díky 

omezenému požadavku Číny prodává za stále nižší ceny a USA díky těžbě břidlicových 

plynů má velké přebytky vytěžené suroviny, kterou než dokáže omezit těžební kapacity, 

nabízí na světových burzách tak levně, že představuje vážnou likvidační hrozbu nejen pro 

OKD. V další kapitole podle veřejných pramenů je nastíněn předpokládaný vývoj mateřské 

společnosti OKD, která je stoprocentním akcionářem HBZS. [20]    

 

8.1 Krizová situace mateřské společnosti OKD 

 

OKD vlastní těžařská společnost NWR, která má kótovány akcie na londýnské burze. 

NWR krátce po kapitálovém vstupu do OKD byla nucena restrukturalizovat nejen 

organizační procesy a strukturu společnosti, ale výrazným způsobem zasáhnout do 

struktury práce s technikou a její významnou část obměnit za modernější, mohutnější  

a odolnější vůči nepříznivým geomechanickým podmínkám, které v pracovním prostředí 

OKD panují. Krizových období bylo v minulosti několik, významné jsou: 

 pokles ceny akcií způsobený globální krizí průmyslového kapitálu, činností bank  

a investorů, 

 pokles ceny energetického uhlí díky zvýšené nabídce hlavně z USA, 

 snížením poptávky železa určeného pro stavební průmysl. [20] 

 

Významní odběratelé OKD musí reagovat na změny struktury stavebnictví, logistiky  

a energetiky. Výsledkem je neochota uzavírat dlouhodobé odběratelské smlouvy  

a zvyšující se tlak na kvalitu dodávané suroviny bez promítnutí se do koncové ceny. 

 

V roce 2013 jsou změny v okolí OKD natolik významné, že se akcionáři NWR v květnu 

2013 rozhodli přistoupit k další zásadní restrukturalizaci OKD.  Jednotlivé doly  

a doprovodné činnosti společnosti byly podrobeny ekonomickým zátěžovým testům. Bylo 

rozhodnuto o snížení osobních nákladů ve výši 10% u všech zaměstnanců, kteří jsou 

v technicko-hospodářské funkci. Bylo rozhodnuto o snížení nákladů na činnost 
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administrativy a přestěhování ředitelství OKD na důl Darkov do nevyužitých 

administrativních budov. 250 zaměstnanců odešlo ze společnosti OKD v první vlně 

snižování personálních nákladů a další vlny budou následovat v souvislosti s utlumením 

některých činností. Zastaveny nebo sníženy byly i činnosti dodavatelských firem, které 

byly nuceny zrušit několik set pracovních míst. V souvislosti s celkovou restrukturalizací 

OKD došlo ke změně organizační struktury a k vytvoření jednoho centrálního 

managementu pro všechny doly. Cílem je zefektivnit a zjednodušit řízení a vytvořit z OKD 

štíhlejší organizaci, která bude schopna čelit nepříznivé situaci na světových trzích s uhlím, 

a zajistit tím její stabilitu do budoucna. [20] 

 

V rámci divestic se akcionáři NWR rozhodli o prodeji dceřiné ostravské společnosti OKK 

Koksovny skupině Metalimex za 95 milionů eur. 

Pro negativní výsledek ze zátěžových ekonomických testů na dole Paskov a z analýzy 

situace na trhu s uhlím, se společnost NWR rozhodla uzavřít důl Paskov a snížit osobní 

náklady zaměstnanců o desítky procent. Reakce zaměstnanců vedla k protestům, stávkové 

pohotovosti a několika neúspěšným pokusům o dohodu v rámci kolektivní smlouvy do 

roku 2018. Ke konci rolu 2013 se podařilo s odboráři dohodnout na znění kolektivní 

smlouvy a do útlumu dolu Paskov zainteresovat stát, aby pomohl zmírnit dopady uzavření 

dolu Paskov, avšak všechny okolnosti jsou otevřeny a není známa vize, kterou by bylo 

možné zařadit do řešení této diplomové práce. Zahrnout se tedy budou muset dosud známé 

varianty útlumu dolu Paskov koncem roku 2014 i pokračování těžby do roku 2016  

a následnému převzetí dolu státním podnikem Diamo s.p. k likvidaci. 

Vedení OKD a NWR nicméně v souvislosti se situací v Moravskoslezském kraji 

pravidelně jedná s příslušnými politiky a hledá další možná východiska. [18] 

 

30. ledna 2014 uveřejnil časopis Horník strategické stanovisko OKD. Energetické uhlí se 

bude prodávat za 54 Eur/1 tunu. Koksovatelné uhlí má cenu stanovenou pouze na první 

čtvrtletí roku 2014 ve výši 91 Eur/1 tunu. Pokles odbytu je stanoven na 6 miliónů tun těžby 

pro rok 2015 a produktivita na 1000 tun na jednoho zaměstnance a rok. Poklesy jsou tedy 

ve výši 20% na cenách a až 40% na těžbě surovin i poklesu počtu zaměstnanců. 

Všechny tyto razantní změny mateřské společnosti sebou nesou dopady i na dceřinou 

společnost HBZS.  
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8.2 Analýza současného stavu řešení problému 

HBZS není bezprostředně pod vlivem dopadů restrukturalizace OKD, protože je servisní 

organizací, kterou si OKD při provádění hornické činnosti musí zřídit na základě 

povinnosti vyplývající z Horního zákona. Výhoda HBZS je i ta, že disponuje speciální 

technikou, bez které se OKD neobejde, v případě rozhodnutí o utlumení důlní činnosti. 

V podstatě může HBZS krátkodobě na dopadech restrukturalizace OKD získat i výhody, 

což bude náplní dalších kapitol této práce. 

Omezení ze strany OKD vznikne po zátěžových ekonomických testech, které nyní OKD 

provádí. Je jisté, že výstupy z těchto testů nastaví nákladové mantinely a odpadne tak 

možnost, že by HBZS své služby pro OKD zdražila. HBZS zcela jistě může počítat s tím, 

že příspěvky na provoz báňské záchranné služby budou v dalších letech stejné nebo nižší. 

Další omezení je v neochotě OKD uzavírat smlouvy s externími dodavateli služeb, což 

znamená, že zaměstnanci HBZS budou mít stále méně možností získat práci na 

jednotlivých dolech v oblasti havarijní prevence a asanace po havarijních stavech. Toto 

omezení bude mít zásadní význam na restrukturalizaci HBZS, protože záchranáři HBZS 

v době, kdy nevykonávají pohotovostní havarijní službu, musí někde pracovat. Nalezení 

nových způsobů uplatnění bude pro HBZS zásadní restrukturalizační krok. 

Pro vyšší srozumitelnost je na obrázku 10 naznačeno období, ve kterém je tato diplomová 

práce vypracována. Bezprostřední ohrožení netrvá, takže změny není zapotřebí dělat na 

bázi krizových strategií (to se týká OKD), ale v rámci úpravy procesních nastavení běžné 

činnosti, kterou HBZS dělá. 

 

Obrázek 10 Znázornění období, ke kterému je vypracována analýza možností restrukturalizace 
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Nejlepší cestou k analýze současného stavu je vypracování SWOT analýzy. Srovnat 

příležitosti, hrozby se silnými a slabými stránkami HBZS umožní určit směr, kterým by se 

strategie restrukturalizace měla ubírat. 

SWOT analýza 

Pozitivní vnitřní faktory: 

 Špičkové technologické vybavení – HBZS disponuje technikou, která patří ke 

světové špičce nebo je zcela unikátně vyrobena pro účely speciálního nasazení ve 

výškách, nad volnou hladinou nebo pod vodou. Výhodou je vysoký stupeň 

bezpečnosti při použití a odolnost proti nešetrnému zacházení. Mezi významné 

technologické vybavení patří: 

 dýchací technika, která umožňuje pracovní nasazení v délce čtyř hodin 

v nedýchatelném prostředí, 

 vyprošťovací technika pro různé stupně zavalení nebo hmotnosti 

předmětů, které se musí odsunout nebo nazvednout, 

 potápěčská technika sloužící k těžké práci pod vodou ve všech známých 

hloubkách na území České republiky, 

 potápěčský robot, který umožňuje monitoring prostor pod vodou, 

 hyperbarická komora pro snížení zdravotního rizika po haváriích nebo 

tam, kde je nutné použít vyšší atmosférický tlak, 

 vysokozdvižná plošina, která se ovládá přímo z kabiny a umožňuje 

práce do výšky 30 metrů, avšak s minimálním prostorem nutným pro 

kotvení stroje, 

 lezecká technika s okamžitým použitím do 600 metrů hloubky nebo 

výšky (např. komíny elektráren), 

 laboratorní technika nejen k analýze ovzduší, ale i k testování vlivů na 

člověka. HBZS provádí hygienické zkoušky na umělých plicích  

a vydává certifikáty o nezávadnosti použitých materiálů, které přichází 

ke styku s dýchacími orgány člověka, 

 technika požární prevence a servisních úkonů při udržování technologií 

v pohotovostním stavu. 

 Pozitivní image společnosti – HBZS je garantem činností v celé České republice  

a má prestižní pověst mezi báňskými organizacemi na celém světě. Byla zakládající 

organizací celosvětové asociace záchranných služeb a pravidelně se účastní 
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mezinárodních konferencí. Dozoruje a v případě havárie zasahuje nejen v uhelném 

regionu OKD, ale i při těžbě ropy nebo provozu jeskyní na území Moravy. 

 Ojedinělé schopnosti – HBZS je vlastníkem takových technologií, které jsou pro 

jiné organizace nedostupné díky vysoké pořizovací ceně a malé možnosti 

případného využití. HBZS je součásti Integrovaného záchranného systému České 

republiky, kde je povolána k zásahu až ve chvíli, kdy prostředky Hasičského 

záchranného a policejního sboru jsou nedostatečné nebo havárie vyžaduje bleskový 

zásah. 

 Vedoucí postavení na trhu – HBZS je držitelem licence, která umožňuje ukládat 

ekologicky nevhodný popílek z elektráren do vytěžených důlních prostor. 

Certifikace této činnosti je ojedinělá a HBZS díky tomu v podstatě nemá 

konkurenta na trhu. Dále vlastní licenci na ukládání ekologicky nezávadného 

popílku z elektráren, kterým rekultivuje některé části krajiny po důlní činnosti. 

  Kvalifikovaná pracovní síla – všechny činnosti HBZS vyžadují certifikáty činnosti, 

takže HBZS disponuje vysoce kvalifikovaným personálem od provádění prací po 

poskytování speciálních servisních služeb. 

 

Negativní vnitřní faktory: 

 Nákladové nevýhody – část speciální techniky je umístěna ve výjezdových 

vozidlech, takže značné množství technologií není možné použít pro služby, které 

by jinak mohly přinést HBZS zisk. 

 Schopnost inovací – díky důrazu na vysoké proškolení zaměstnanců pro speciální 

technologie a zákazu inovací (technologie jsou od nejlepších firem na světě, které 

si inovační činnosti vymezují jen pro své vývojové oddělení) vzniká efekt, kdy 

zaměstnanci špičkově umí používat technologie, ale mají téměř nulový inovační 

potenciál. 

 Nemožnost snížení počtu zaměstnanců – HBZS musí v pohotovostní službě držet 

minimálně osm zaměstnanců non-stop. Pro pět pohotovostních oddílů, které se 

střídají v pohotovostních službách, potřebuje tedy nejméně 40 zaměstnanců. 

 Omezení zdrojů – díky krizovému řízení OKD dojde ke snížení plateb na provoz 

báňské záchranné služby. 
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Pozitivní vnější faktory: 

 Omezený vstup konkurentů na trh – HBZS má výhodu, že konkurence nemá 

k dispozici unikátní technologie, jako ona. 

 Možnosti spolupráce s dalšími firmami – HBZS by rozšířila své možnosti, kdyby 

začala spolupracovat se stavebními a ekologickými firmami, protože kombinace 

jejich zavedeného know-how, doplněného speciální technikou HBZS, by otevřelo 

nové příležitosti, včetně financování ze strukturálních fondů a ziskem státních 

zakázek. 

 Absence substitutů - pokud by HBZS nabízela některé služby na trhu, pak by 

mnohé z nich byly ojedinělé. 

 

Negativní vnější faktory: 

 Snížená tržní aktivita – HBZS bude muset hledat nové příležitosti v době, kdy 

nejen ona musí restrukturalizovat. Velké množství společností v okolí bojuje  

o udržení zisků nebo existence. 

 Vysoká tržní rivalita – snížení poptávky na trhu vede k používání technik nekalé 

soutěže a HBZS nemusí být úspěšná při hledání nových příležitostí, i když 

disponuje ojedinělou technikou a dobře školeným personálem. 

 Demotivující myšlení v okolí společnosti – Moravskoslezský kraj musí čelit mnoha 

negativním faktorům najednou, což vede k negativním postojům a očekáváním, 

snižujícím budovatelský zájem a úsilí HBZS. 

 Omezující podmínky ze strany OKD – tlak na snižování počtu zaměstnanců, 

osobních nákladů a tabulkových plánovaných hodnot může mít větší váhu než 

podpora snahy zisku nových tržních možností dceřiné společnosti. 

 

Ke SWOT analýze je zapotřebí ještě doložit analýzu činností jednotlivých skupin HBZS. 

K pohledu na jednotlivá léta je přidáno snížení činnosti v důsledku avizovaného útlumu 

dolu Paskov. Rozhodnutí o uzavření dolu a snížení počtu zaměstnanců je známo, takže 

tabulky 1-6 mají vypovídací hodnotu, která podloží doporučení k restrukturalizaci. Pokud 

by OKD začalo již v tomto roce plnit záměr snížení nákladů na jednu vytěženou tunu ve 

výši 65 Eur a 1000 tun na jednoho zaměstnance a rok, pak by hodnoty snížení pod 

tabulkami 1-6 bylo zapotřebí násobit dvěma, protože by došlo ke stejným krokům jako na 

Paskově také na ostatních závodech OKD. 
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Tabulka 1 Servis sebezáchranných přístrojů na dole Paskov 

  Sebezáchranné 

přístroje 

 OXY K 50 S 

Sebez.přístroje  

OXY K 50S 

pevně v dole 

Sebezáchranné 

přístroje  

SSS 1PV KS 

Dýchací 

přístroje 

BG,PSS 

Oživovací 

přístroje 

ROK 2008 počet přístrojů 3998 0 0 58 5 

celkový počet 18630 0 0 426 47 

snížení v % 21,5 0 0 13,6 10,6 

ROK 2009 počet přístrojů 260 0 3260 50 5 

celkový počet 12959 0 3572 385 47 

snížení v % odchylka 0 91,2 13 10,6 

ROK 2010 počet přístrojů 3220 0 1285 40 5 

celkový počet 14705 0 1691 267 45 

snížení v % 21,9 0 76 15 10,6 

ROK 2011 počet přístrojů 3181 340 0 35 5 

celkový počet 15762 773 0 206 44 

snížení v % 20,2 43,9 0 17 11,3 

ROK 2012 počet přístrojů 3093 346 0 35 5 

celkový počet 15646 779 0 270 45 

snížení v % 19,8 44,4 0 13 10,6 

 Celkem % 20,85 44,15 0 14,3 53,7 

 

Tabulka 1 ukazuje, že v důsledku útlumu dolu Paskov dojde ke snížení objemu servisních 

prací u starších sebezáchranných přístrojů OXY o 21 % a u novějších typů o 44 %. Přístroj 

SSS je uveden pro přehled objemu prací v minulých letech. Objem prací na dýchacích 

přístrojích BG a PSS se snižuje o 14 % a na oživovacích přístrojích o 54 %.  

 

Tabulka 2 Počty interferometrů, detektorů a měřících přístrojů plynu na dole Paskov 

  
Interferometry 

D 

Detektory, jiné 

detektory 

Metanoměry 

signal 5 
Drager X 

5000,5600 

ROK 2008 
počet přístrojů 454 73 140 26 

celkový počet 2286 959 399 160 

snížení v % 19,7 7,6 * 35 16,2 * 

ROK 2009 
počet přístrojů 454 75 138 122 

celkový počet 2006 898 396 390 

snížení v % 22,63 8,3 * 34,8 31,3 

ROK 2010 
počet přístrojů 424 26 138 143 

celkový počet 1899 811 396 458 

snížení v % 22,3 3,2 34,8 31,2 

ROK 2011 
počet přístrojů 370 20 110 193 

celkový počet 1640 745 368 758 

snížení v % 22,6 2,7 29,9 25,4 

ROK 2012 
počet přístrojů 370 20 110 193 

celkový počet 2032 634 374 712 

snížení v % 18,2 3,15 29,4 27,1 

 celkem v % 21 3,01 32,8 28,8 
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Tabulka 2 prokazuje, že celkové snížení počtu kusů a s tím spojeným příjmem z pronájmu 

přístrojů zaměstnancům dolu Paskov ke každodennímu fárání je u interferometrů o 21 %,  

u detektorů o 3 %, u metanoměrů o 33 % a u indikátorů plynů o 29 % z celkového počtu, 

které HBZS v současné době vlastní.  

 

 

Tabulka 3 Snížení počtu kurzů a školení pro záchranáře dolu Paskov 

   Záchranáři Stálá 
hlídka 

Dobrovol.sbor Inženýři Ostat.dělníci mechaniků 

ROK 2008 počet osob 143 38 105 20 115 8 
celkový počet 1047 427 620 105 830 112 
snížení v % 13,7 8,9 17 19 13 7,1 

ROK 2009 počet osob 134 34 100 20 107 7 
celkový počet 993 426 567 112 773 108 
snížení v % 13,8 7,9 17,6 17,9 14,7 6,9 

ROK 2010 počet osob 136 38 98 20 109 7 
celkový počet 935 348 587 103 787 96 
snížení v % 14,5 10,9 16,7 19,4 15,2 7,3 

ROK 2011 počet osob 141 35 106 21 120 8 
celkový počet 975 344 631 100 875 88 
snížení v % 14,5 10,2 16,8 21 14,6 9 

ROK 2012 počet osob 141 38 103 22 111 8 
celkový počet 979 345 634 97 786 96 
snížení v % 14,4 11 16,2 22,7 14,5 8,3 

 celkem v % 14 10 17 20 14 8 

 

Z celkového úhrnu školení a různých kurzů dojde v důsledku útlumu dolu Paskov ke 

snížení množství u inženýrů o 20 %, mechaniků o 8 % a u ostatních zaměstnanců o 14 %. 

 

 

Tabulka 4 Množství asanační práce báňského záchranného sboru na dole Paskov 

 Počet směn 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Paskov 703 575 638 633 294 

Celkový počet směn za všechny doly 1872 2478 2682 2428 2409 

Celkem v % 37,6 23,2 23,8 26 12,2 

 

 

Vypovídací schopnost tabulky 4 je taková, že signalizuje pokles možnosti zaměstnání pro 

záchranný sbor HBZS tehdy, když dochází k postupnému útlumu činnosti nebo se důl 

snaží snížit nákladovost. V roce 2013 podle nejnovější zprávy již nebyla směnnost 

prakticky pro HBZS realizována. To má zásadní význam na doporučení k restrukturalizaci, 

které bude v kapitole 6.  
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SWOT matice 

 

Analytických informací je již takové množství, že může být vypracována další část SWOT 

matice, která určí strategickou pozici HBZS a doporučí odpovídající strategii 

restrukturalizace. 

 

Strategie, kdy by HBZS dokázala využít pozitivních vnitřních faktorů v případě, že vnější 

faktory by byly také pozitivní: 

 HBZS disponuje špičkovou technikou, se kterou dokáže provádět unikátní služby, 

nadto má v regionu velmi dobrou image, založenou na kvalitní, rychlé a bezpečné 

práci. Okolí HBZS má za léta její činnosti v paměti, že báňští záchranáři přijíždí 

pracovat ve chvíli, kdy už jiné skupiny nedokázali svou práci vykonat nebo 

pracoviště opustili z důvodu bezpečnosti. 

Informováním okolí by tedy mohla HBZS rozšířit svou činnost nejen tím, že bude 

vykonávat nové služby sama, ale i tím, že by nabídla techniku a práce 

subdodavatelským způsobem. K tomu je zapotřebí silného počátečního finančního 

zázemí a to HBZS má díky činnosti ukládání popílkových směsí, kde má HBZS 

majoritní postavení na trhu. 

Tato strategie: využít silné stránky společnosti a příležitostí na trhu je možná. 

 

Strategie, kdy by se HBZS pokusila eliminovat své negativní vnitřní faktory a využít 

pozitivních vnějších: 

 HBZS by se měla zbavit nákladové nevýhody a neschopnosti inovovat své postupy 

tím, že na trhu je množství firem, které mezi sebou svádí silný konkurenční boj. 

Kdyby HBZS nabídla již existujícím firmám své technologie na analýzu ovzduší, 

testování účinků na lidský organismus, servis požární techniky, speciální sanační, 

výškové a potápěčské práce i své zkušenosti, tak by nejen snížila nečinnost své 

techniky, ale zcela by eliminovala nízký inovační potenciál, který by převzaly 

spolupracující společnosti. 

Tato strategie by mohla s vhodným návrhem na restrukturalizaci doplnit a podpořit 

výše uvedenou strategii silných stránek a příležitostí na trhu a HBZS by mohla 

snadno proniknout na trhy ovládané spolupracujícími společnostmi.  
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Strategie, které používají společnosti, když u nich převažují silné stránky a na trhu je více 

hrozeb než příležitostí, nedoporučuji. Tyto společnosti se v takovém případě snaží skoupit 

konkurenci a získat tak příležitosti. To ale neodpovídá záměrům krizového postupu 

akcionáře HBZS, takže je zřejmé, že by tato strategie byla ihned zamítnuta.  

 

Strategie, kdy HBZS chtěla eliminovat slabé stránky a vliv na trhu převládající hrozby: 

 V takovém případě vhledem k výše provedeným analýzám je možný jen jeden 

postup, a to snížení nákladů. Vhledem k tomu, jaká situace je v okolí společnosti  

a také proto, že akcionář OKD má eminentní zájem na snižování všech možných 

nákladů a sám tak činí, doporučuji restrukturalizovat v tomto směru také HBZS. 

 

Výsledným strategickým doporučením je, aby se HBZS pokusila některé ze svých činností 

restrukturalizovat a podpořit tak strategii maxi-maxi, tedy situaci, kdy společnost využívá 

svých silných stránek a uchopí možné příležitosti na trhu, protože, i když se jedna část 

společnosti snaží zvládnout negativní dopady trhu, tak jiná část (HBZS) může využít 

okolností, které se objevují jako nové. V další kapitole bude navržen postup, jak podpořit 

tvrzení italského filozofa Niccola Machiavelliho, který před 500 lety prohlásil, že krize je 

příležitost. 
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9 Doporučení k restrukturalizaci 

Dopady krizové reakce OKD se na první pohled ihned nepromítnou do hospodaření HBZS. 

Ta disponuje několika dlouhodobými smlouvami, jejichž plnění má pro společnost 

stabilizující význam.  Akcionář HBZS bude v budoucnu snižovat výši povinných plateb na 

chod báňské záchranné služby a nebude mít velký zájem podporovat nákladné udržování 

odborné způsobilosti záchranářů. Přesto, díky příjmům z pronájmu důlních svítidel, měřící 

a indikační techniky, sebezáchranných a dýchacích přístrojů a systému ukládání 

popílkových směsí, bude HBZS v zisku. 

Restrukturalizace HBZS se nemusí tedy týkat společnosti jako celku, ale úpravy 

jednotlivých činností tak, aby se připravili na postupné snižování příjmů. K udržení 

ziskovosti bude zapotřebí zvýšit efektivitu a rozšířit možnosti uplatnění do jiných sektorů. 

 

Situace, ve které se HBZS nachází, není nová. Podobným scénářem už musela projít 

kladenská báňská záchranná služba v roce 1998, protože doly v okolí Kladna byly 

uzavřeny. HBZS Kladno mělo k dispozici speciální techniku a špičkově vycvičené 

odborníky na výškové práce. Využili této silné stránky a v okolí Prahy a v Praze samé, 

začali nabízet své služby. V krátké době měl tým záchranářů mnoho pracovních příležitostí 

a rozšířil početní sestavu báňských záchranářů v Praze, kde díky schopnosti provádět 

vysoce specializovanou činnost společnost Energie Praha a.s. požádala Český báňský úřad, 

zda by nemohla založit v Praze Hlavní báňskou záchrannou stanici, což se jí v roce 2006 

plně legislativně podařilo a HBZS Praha poskytuje plnohodnotný servis báňské záchranné 

služby na území Prahy, při všech činnostech, které se nachází hlouběji jak 15 metrů nebo 

podléhají dozoru Českého báňského úřadu. Kontrolují také více než 290 kilometrů 

podzemních chodeb, které se pod Prahou nacházejí a v této chvíli poskytují služby na 60 

stavbách a ve 21 stavebních společnostech. 

 

Výstupem předešlé kapitoly je doporučení k použití strategie maxi-maxi, doplněné  

o restrukturalizační kroky, které eliminují dopady toho, že slabé stránky společnosti HBZS 

se nacházejí v oblasti snížené schopnosti inovovat své zažité procesy a že hrozba snížené 

poptávky na trhu se eliminuje zaměřením se na nabídku služeb společnostem, které na trhu 

již operují. Spoluprací se dosáhne upevnění jejich tržní pozice a přínosů pro HBZS. 
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Restrukturalizační proces HBZS doporučuji rozdělit do několika skupin: 

 strategie nápravy snížené inovační schopnosti, 

 strategie diverzifikace podnikových aktivit, 

 strategie změny procesního řízení. [17] 

 

9.1 Strategie nápravy snížené inovační schopnosti 

 

Ve SWOT analýze, v oddílu slabých stránek společnosti byl popsán jev, který souvisí 

s vysoce specializovanou činností zaměstnanců při servisu a používání nejlepších 

technologií na světě. Cituji: 

 Schopnost inovací – díky důrazu na vysoké proškolení zaměstnanců pro speciální 

technologie a zákazu inovací (technologie jsou od nejlepších firem na světě, které 

si inovační činnosti vymezují jen pro své vývojové oddělení), vzniká efekt, kdy 

zaměstnanci špičkově umí používat technologie, ale mají téměř nulový inovační 

potenciál. 

 

Tuto část strategie uvádím jako první, protože pokud by se nepodařilo realizovat strategii 

nápravy snížené inovační schopnosti, pak se nepodaří ani strategie diverzifikace 

podnikových aktivit a ani strategie procesních změn. 

 

Psychologický rozbor stávající situace: 

 HBZS je vybavena technologiemi firmy Dräger a další technikou, která se řadí ke 

světové špičce. Zaměstnanci HBZS se logicky nijak nepodíleli na výzkumu  

a vývoji těchto technologií a jsou v roli školených uživatelů nebo servisních 

pracovníků. Inovační potenciál je plně v kompetenci výrobce, který má pro tyto 

účely vývojové vybavení a dobře vzdělané lidské zdroje. Výrobce má zájem  

o poznatky z užívání, ale není nakloněn podnětům k technologickým úpravám. 

Ochota zabývat se inovačním návrhem je pouze v případě, že by se týkal 

bezpečnosti používání, ale obecně je zřejmé, že tyto špičkové firmy dodávají na trh 

opravdu dobře vývojově i bezpečnostně prověřené technologie a znají všeobecné 

české remcání na všechno, takže výsledkem je, že k inovacím nikdo nikoho nenutí. 

Je logické, že zaměstnanci HBZS si takový přístup mohou dokonce i oblíbit  
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a stanou se v určitém smyslu i zábranou pro všechny další oblasti. To se musí 

změnit, a tento přístup nahradit novým, inovačně tvořivým. 

 

Psychologický rozbor dřívější situace: 

 Z pohledu do minulosti je zřejmé, že zaměstnanci HBZS, inovovali společnost 

v celé šíři. Vytvořili výcvikové prostory, vyrobili techniku k bezpečnější práci při 

záchranářské činnosti a vytvořili analytické metody pro rozbor ovzduší a vliv na 

člověka. Kolektiv se dokázal radovat, když kdokoliv prezentoval nový nápad, 

protože se objevil problém, o kterém se mohlo veřejně diskutovat. Názory byly 

samozřejmě vždy více kritické, ale podle vyprávění starších zaměstnanců příliš 

nesnižovaly důstojnost toho, kdo inovaci předložil. Ve výsledku bylo vše myšleno 

v dobrém a díky tomu, že mnoho dalších lidí mohlo přidat a prokonzultovat také 

své nápady, tak se stalo, že kolektiv rozhodl k realizaci a šel pracovat třeba i ve 

volném čase, aby postavil např. ve čtyřech patrech budovy obrovský cvičební 

polygon, kde lze simulovat důlní prostředí po havárii a cvičit nové záchranáře  

i udržovat fyzickou a psychickou kondici stávajících příslušníků báňské záchranné 

služby. Tento cvičební komplex je pravděpodobně nejlepší a největší na světě.  

 

Shrnutí psychologického rozboru: 

 Ze zamyšlení se nad tím, proč v minulosti byli zaměstnanci HBZS inovačně aktivní 

a dnes ne, plyne několik faktorů. Zaměstnanci HBZS v minulosti používali 

brainstorming, dnes je k tomu nikdo nevede. Příčiny jsou tedy pravděpodobně 

v managementu HBZS, který přestal v posledních letech měřit a odměňovat 

inovační snahy. Požadavky na modernizaci techniky byly řešeny nákupem dalších 

špičkových technologií a lidský potenciál postaven do role obsluhy, nikoliv 

reformátora. 

 

Restrukturalizační návrh: 

Restrukturalizační krok k nápravě snížené inovační schopnosti musí zasáhnout celou 

společnost HBZS, protože problém se týká jak managementu organizace, tak i řadových 

zaměstnanců. Hledáním možností, které již v jiných společnostech osvědčeně fungují a zde 

ne, vychází možnost začít nahlížet jinak na náklady společnosti než dosud. Považuji za 

nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší cestu zavést ve společnosti HBZS manažerské 

účetnictví, které by sledovalo mimo jiné utopené náklady a náklady ušlé příležitosti. 
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V účetnictví evidujeme účetní náklady, ale z pohledu manažerského účetnictví, je řada 

relevantních, ekonomických nákladů, o kterých se z pohledu zákona o účetnictví neúčtuje. 

Utopené náklady a náklady ušlé příležitosti jsou jedny z mnoha, které toto účetnictví 

sleduje. 

 

Utopené náklady jsou v kapitole 8.2 u slabých stránek společnosti formulovány jako 

nákladové nevýhody. Důvodem pro zařazení do slabých stránek společnosti je nutnost 

výjezdovou techniku umístit do výjezdových vozidel k plné pohotovosti pro případ 

havarijního výjezdu a další techniku umístit do skladu, aby jí bylo možné nahradit tu, která 

by k havárii odjela. Nelze na tyto náklady pohlížet jinak než na nutnou daň za činnost 

havarijní prevence HBZS. Avšak tyto utopené náklady by se neměly nesledovat. 

Management a zaměstnanci by měli znát jejich výši, odpisový plán a promítnutí do 

manažerského účetnictví, protože je nezbytné mít přehled o tom, kolik techniky by se 

mohlo podílet na realizaci případných zakázek, kdyby nečinně neležela v pohotovostních 

skladech. 

Jsem přesvědčena, že zavedením sledování těchto nákladových parametrů a případných 

odměn, za inovační snahy, by se nenakupovalo velké množství do zásob a dokonce by 

vzniklo několik řešení, jak techniku využít a v případě havarijní potřeby ji urychleně 

přesunout. 

 

Obrázek 11 Areál HBZS[19] 

 

Náklady ušlé příležitosti navrhuji sledovat pomocí manažerského účetnictví, protože 

zaměstnanec by měl mít přehled, jaké jsou náklady na vytvoření podmínek k jeho práci  

a jakým způsobem se podílí na hospodaření společnosti. 
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Na obrázku 11 je zobrazen areál HBZS, jedná se pouze o orientační náhled, protože 

budovy mají více pater a na obrázku je jen přízemí. 

Prostory, které nejsou vybarveny zelenou barvou, užívá HBZS. Prostory vybarvené 

zelenou barvou jsou pronajaty jiným společnostem. HBZS by se z manažerského pohledu 

měla chovat tak, jako by sama byla nájemcem prostor a účtovat o nákladu za jejich 

používání. Toto je důležité pro vznik, v dalších kapitál navržené metody ABC, protože tam 

se bude účtovat náklad za správu budov i vlastním zaměstnancům. Jmenovaný správce 

procesu bude ve stejném postavení, jako by byl externí zákazník. Proúčtováno bude tedy 

např. místo uskladnění techniky ve skladu, vyskladnění, manipulace, její zpětný příjem, 

servis a uložení k dalšímu použití.   

 

Podobně jako v případě utopených nákladů za výjezdovou techniku je to i technikou, 

kterou HBZS vlastní pro případné práce. Jako příklad uvedu potápěčskou techniku, 

podvodního robota, lezeckou techniku a vysokozdvižnou plošinu. U všech jmenovaných je 

proveden špičkový servis a technika je uložena pro případ, že by ji HBZS potřebovala. 

Z výše uvedeného psychologického rozboru vyplývá, že se zaměstnancům může zdát lepší 

situace, kdy technika je uskladněna, než by byla trvale využívána a musely se neustále 

provádět servisní úkony. Důsledné proúčtování ušlé příležitosti doporučuji hlavně v tomto 

případě, protože lidské zdroje by pravděpodobně nic ke změně chování lépe nepřesvědčilo, 

než otevřený, upřímný pohled na to, jaké náklady a výnosy jsou spojené s jejich činností. 

 

Věřím, že mnou navržený restrukturalizační krok napraví snížené inovační schopnosti 

HBZS a dojde k přiblížení se situaci, která byla popsána v psychologickém rozboru 

minulosti.    

 

9.2. Strategie diverzifikace podnikových aktivit 
 

Tato část strategie využije silných stránek společnosti HBZS. Technika, kterou nemají 

k dispozici jiné firmy, jí umožní nabídnout služby, které se v tržním prostředí nevyskytují  

a nalézt další příležitosti, pokud by se vypracovaly návrhy nabídky služeb nových. 

Tato část strategie doporučuje vyhlásit soutěž o projekty uplatnění techniky HBZS mimo 

dosavadní zvyklosti. Soutěž dokáže motivovat zaměstnance k nalezení nových uplatnění. 

Zaměstnanci, kteří přijímají zboží a zakázky nebo předávají dokončené služby, mají přímý 

styk se zákazníkem a mají také přehled o tom, kde jsou silné a slabé stránky technologií, 
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používaných HBZS. Věřím, že se zde skrývá velký potenciál v možnosti najití nových 

příležitostí. 

Na druhé straně je nezbytné tuto strategii manažersky korigovat. Doporučuji, aby manažer 

realizace této části strategie pečlivě sepsal techniku, kterou má společnost HBZS 

k dispozici, vytvořil přehled o kvalifikaci zaměstnanců, zohlednil omezení užívání daná 

výrobcem a vznikl nový pohled na možnosti jiných oborů činnosti a rozdělení kompetencí, 

kdo za jednotlivé nové procesy bude zodpovědný. 

Až vzniknou návrhy na nové služby, může HBZS využít svého oddělení fotodokumentace, 

které je velmi dobře vybavené na výrobu marketingových materiálů. Doporučuji tuto 

aktivitu proto, že informování stávajících odběratelů o nových službách a možnostech další 

spolupráce je nejméně nákladné, ale s nejvyšším efektem, protože díky své speciální  

a odpovědné činnosti, má HBZS velmi dobrou reputaci a nemusí jí tedy získávat, jako by 

tomu bylo v okolním trhu. Prvotním zájmem by proto mělo být oslovení stávajících 

zákazníků HBZS, kteří mají důvěru k HBZS a je u nich vnímána jako prestižní společnost. 

Jsou jimi:  

 Doly OKD 

 VOKD, a.s. 

 Green Gas DPB, a.s. 

 Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s. 

 GASCONTROL, společnost s r.o. 

 NOVUM-SERVIS Sp. z.o.o. 

 „BERG UND BETONAU“ sp. z o.o. 

 AWT, Rekultivace, a.s. 

 DIAMO, státní podnik 

 P-D Refractories CZ a.s. 

 RAKO-LUPKY, spol. s r.o. 

 SG - Geoinženýring s.r.o. 

 ČEZ, a.s. 

 Vítkovice RD, s.r.o. 

 Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o. 

 After mining, s. r. o. 

 Správa jeskyní ČR [19] 

 

Jako základní kámen této strategie však doporučuji použít lidské zdroje. Jmenováním 

garantů nových procesů vznikne možnost postavit tyto zaměstnance jako budovatele nové 

prestiže HBZS. Garant bude mít možnost volit způsoby a rozsah potřebných školení. Bude 
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rozhodovat o tom, kdo bude součástí jeho týmu, který bude mít vždy tři lidi. Počet tří lidí 

jednak vychází z předpisů, kterými se musí HBZS řídit a jednak je to záruka rivality, 

protože dva profesionálové se zpravidla podpoří, ale tři se po nějakém čase začnou 

poměřovat, kdo je lepší (zkušenost pramenící z rozhovorů s dlouholetými zaměstnanci 

HBZS). Rivalita je prospěšná, protože vede k rozvoji znalostí a dovedností. Nejuznávanější 

odborníci pak mohou naplnit nový přístup k realizaci zakázek: 

 OKD oznámilo, že bude omezovat počet zaměstnanců a zvyšovat jejich 

produktivitu. Z toho vyplývá, že HBZS v budoucnu získá zakázky na asanační 

práce jen obtížně. Vidím však možnost nabídnout nově vzniklé odborníky různých 

procesů tak, že by byli garanty kvalitní práce na pracovištích OKD. Nepůjde-li 

zaměstnat tým lidí, věřím, že půjde uzavřít smlouvu pro jednoho, který by na 

příslušném dole přivzal do týmu domácí zaměstnance a s těmi zakázku realizoval. 

Vznik odborných týmů a schopnost garantovat kvalitní práci pomocí odborného vedoucího 

pomůže vyřešit vliv slabé stránky z kapitoly 5.2, kde bylo konstatováno, že HBZS díky 

tomu, že má nepřetržitou pohotovostní službu a nemůže propustit 40 záchranářů, musí pro 

ně najít pracovní uplatnění i v podmínkách, kdy OKD prudce snižuje náklady. [20] 

 

Oslovení stavebních firem, státních podniků a obecních úřadů a jiných společností, které 

podnikají v regionu, doporučuji až v případě, že HBZS zvládne výše navržené 

restrukturalizační kroky, protože jinak by hrozila možnost rychlé ztráty velmi dobré 

reputace o HBZS. 

 

9.3. Strategie návrhu procesního řízení 
 

HBZS používá systém řízení procesů. Získává a realizuje zakázky stejně jako jiná 

společnost. Mnou navržená strategie však má nové pohledy na řízení nákladů, a protože je 

nutný podrobnější pohled na tuto problematiku, tak nebudu postupovat stejně jako v celé 

této kapitole, kde jsou návrhy spíše v obecné rovině, ale v další kapitole přikládám 

podrobně zpracovaný postup na příkladovém procesu. 

Strategie je převzata z kapitoly 7, kde se teoreticky popisuje model procesního přístupu. 

Na obrázku 12 je z této kapitoly převzat tento model a jsou do něho vepsány skutečnosti, 

které odpovídají možnosti restrukturalizace na HBZS. Tato poslední část strategie z této 

kapitoly rozvíjí předešlé a má za úkol co nejlépe využít podnikové zdroje ve vztahu 

k vnějším příležitostem.  



47 

 

 

Obrázek 12 Rozšířený mode návrhu procesního řízení z kapitoly 4 

 

HBZS nemusí restrukturalizovat systém jmenování správce procesu softwarově. 

V síťovém programu Lotus Notes je aplikace IT oddělením již připravena v té podobě, že 

asistentka ředitele společnosti po přijmutí zakázky určí, kdo úkoly převezme a jmenovanou 

osobu systém pak vede z časového hlediska, s legislativní podporou nebo podporou 

týmové spolupráce. Problém je jen v tom, že lidské zdroje prozatím nepřijaly systém 

s oblibou a není tedy využit. Model z této práce je jednoduchý, vysvětlující a může dát 

lidem srozumitelnost a tím i nastartovat skvěle připravený systém.     
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10 Restrukturalizace procesního řízení 

10.1 Model procesu 

Z nezávislého externího pohledu na možnosti restrukturalizace HBZS vyplývá, že 

největším přínosem by byl projekt diverzifikace činností, protože stávající možnosti 

uplatnění se rychle mění nebo již nebudou v blízké budoucnosti dosažitelné. 

Po nalezení nových uplatnění nedoporučuji přistupovat k realizaci zakázek způsobem, 

který je na HBZS vžitý, protože jiné společnosti mají lépe propracovaný systém řízení 

projektů a HBZS by nepomohla ani kvalifikovaná pracovní síla, ani špičková technika. 

V porovnání s konkurencí by zákazník zřejmě jasně viděl, že řízení činností má 

nedostatky. 

Navrhuji jednoduchý model řízení procesů, ke kterému jsem použila základní schéma 

z managementu jakosti a upravila tak, aby bylo srozumitelné pro celou škálu lidských 

zdrojů, které jsou součástí týmu HBZS. Hlavní restrukturalizační změna je v úpravě 

kompetencí. Na HBZS není jednoznačné, co přesně má který zaměstnanec za úkol. Kde 

začíná, jaký má rozsah a kde končí. Co zcela chybí, je určení odpovědnosti a hlavně 

udělení pravomocí. To není problém jen HBZS, obecně se ve společnostech snadno 

rozdělují úkoly, ale manažeři nechtějí udělovat pravomoci. Výsledkem je, že nikdo není 

adresně odpovědný a produktivita nebo jak bylo zmíněno výše, schopnost inovací je nízká. 

Mnou navržený model řízení procesů považuji za největší přínos této práce pro společnost 

HBZS, protože vychází z pozorování jejich činnosti, konzultací s odborníky, zkušeností ze 

studia na vysoké škole a mé schopnosti nalézt přímé a rychlé řešení. Model řízení procesu 

je na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Návrh nového modelu řízení procesů[6] 



49 

 

Restrukturalizační proces musí mít několik etap, není možné ho zavést ihned. 

Transformace myšlení lidských zdrojů může trvat delší dobu a startovní linie je určena 

pochopením, že je zapotřebí ustoupit od paradigma, že vedoucí je jediná zodpovědná 

osoba, ale přenos a delegace pravomocí je variabilní a časově určená jednotka, kterou 

vedoucí spravuje. Delegování pravomocí je tedy prvním krokem k úspěšné 

restrukturalizaci a v modelu řízení procesů na obrázku 14 je jím správce procesu. 

Ten po svém jmenování určí tým pro realizaci procesu a zapíše ho do požadavku na lidské 

zdroje. Kompetenčně vyšší vedoucí, pokud je to možné, upraví rozdělení lidských zdrojů a 

vyhoví požadavku správce procesu. Jelikož na HBZS je kvalitní vnitropodnikové 

počítačové vybavení, včetně dobře zvládnutého systému řízení dokumentace, systému 

Lotus Notes, SAP a dalších, tak odpověď jmenovanému správci procesu, zda jsou 

k dispozici jemu požadované lidské zdroje nebo technické zajištění, podle tabulky 5, je 

otázkou několika minut. Správce procesu tedy po jmenování vydává okamžitě i požadavky 

na zajištění technologického vybavení. Zařízení, které HBZS vlastní, objedná k použití 

pomocí tabulky 5. Zařízení, které HBZS nevlastní, je v požadavku přesunuto k rozhodnutí 

řediteli společnosti, který by měl mít k dispozici softwarovou simulaci, která dokáže 

znázornit možnosti využití nově nakoupené techniky a doby finanční návratnosti. I tato 

informace o uspokojení požadavku správce procesu je odhaduji v řádu desítek minut. 

 

Tabulka 5 Návrh organizace využití techniky HBZS 

 

V tabulce 5 je pouze několik příkladů srozumitelně graficky pojaté rezervace techniky. 

Pokud by techniku transportoval přímo správce procesu, pak ho rezervační okénko nijak 

neblokuje. Pokud by však s rezervací techniky podmiňoval zajištění transportu ze strany 

logistiky HBZS, tak v době, kdy není k dispozici přepravní technika, nelze ani zapsat údaj 

o rezervaci. Podobně nelze zadat nový požadavek na techniku, pokud ona podléhá 

servisním zásahům po vrácení. Pak např. dvě hodiny jsou automaticky vyhrazeny pro 

mechaniky, kteří uvedou techniku do provozuschopného stavu. HBZS má provoz non-stop, 

proto organizace pracovní doby je na dohodě mezi HBZS a zaměstnancem.  
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Jakmile je vše v systému objednáno, tak se automaticky spustí systém oběhu dokumentace 

a legislativních dokumentů, které nejen ke správným lidem doručí správné smlouvy, 

návody a dokumenty o předání produktů a zárukách, ale spustí se i systém nákladové 

kalkulace, který je popsán v následující kapitole 7.2. Připomenu, že z jedné třetiny je 

podobný systém oddělením IT již navržen a naprogramován, ale není zatím používán. 

 

Charakter procesně orientované restrukturalizace představuje výzvu pro všechny 

zaměstnance. Všichni v dnešní době vědí, že OKD má velké finanční problémy a pokud 

nebude mít jistotu, že HBZS vzorově funguje z ekonomického hlediska a tvoří podporu pro 

další doly, tak tvrdě zasáhne do struktury HBZS plošnými škrty. Situace je tedy pro 

zaměstnance jasná, buď začnou dělat věci jinak než doposud, nebo budou jen čekat, které 

čtvrtletí přijde radikální snížení všech podnikových položek a prodej majetku. 

 

Všechny dosavadní strategie a model je v jednoduché podobě, nijak náročný na realizaci. 

Jeho zavedení je rychlé, protože stávající síťový program Lotus Notes je vybaven možností 

použít aplikace řízení dokumentů, sledovaní procesu a převodu dat do hlavní účetní knihy. 

Upozorňuji však, že nyní navržené nákladové řízení pomocí metody ABC je nový prvek,  

o který bude muset oddělení účetní evidence rozšířit svou činnost. Nemám žádné zprávy, 

že by se manažerské účetnictví ve společnosti efektivně využívalo. Sledování nepřímých 

nákladů podílejících se na procesu, jejich zahrnutí do cenových kalkulací a analýza pro 

hledání úspor, může být náročné jak na formu školení, tak na přijetí kolektivem 

zaměstnanců. Výhoda je, že z modelu procesu se sledované položky dají vhodně 

automaticky propojit s manažerským účetnictvím a o velké množství dat se postará 

software. Pokud však bude mít společnost HBZS zájem, mohu nabídnout poradenskou 

službu, jako kompenzaci toho, že rozsah diplomové práce nedovoluje představit detailně 

všechny souvislosti.   

 

10.2 Model nákladového řízení 

 

Důvodem pro restrukturalizační návrh v této kapitole je nutnost udržet v ekonomicky 

životaschopné funkci sbor báňských záchranářů profesionálů, kteří jsou kmenovými 

zaměstnanci HBZS. V dalším vývoji v okolí HBZS nebude možné je financovat tak, jako 

v současné chvíli, protože ze strany OKD bude jen omezující tendence k uzavírání smluv 

na různé práce v dole nebo zcela převáží tendence poskytnout smlouvy jen na takové 
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práce, které by zaměstnanci dolů nebyli ochotni vůbec dělat. To samozřejmě nelze připustit 

lidsky i profesně, mělo by to dehonestující charakter. 

Pokud nelze zvýšit nebo udržet zisky objemem prodeje, pak se společnost musí pustit do 

řízení nákladů. Navrhuji model ABC (Activity-Based Costing), který sleduje nepřímé 

náklady, co se podílejí na funkci procesu od jeho vzniku až po dokončení u zákazníka.  

Jiné metody (MRP, SPC, JIT, TQM, cílově orientované kalkulace, založené na životním 

cyklu produktu nebo Balanced Scorecard) nedoporučuji zavádět do společnosti HBZS, 

protože její činnost je naprosto specifická a neodpovídá klasicky výrobkově laděnému 

podniku. 

Metoda ABC je pro restrukturalizaci manažerského řízení prací sboru záchranářů výhodná, 

protože je dobře propojitelná s procesním řízením a vhodná všude tam, kde procesy nejsou 

pevně nastavené. Nadto je značný vliv nepřímých nákladů, takže klasické metody by 

jednak nedaly reálný přehled o činnosti a jednak by vytvořily podmínky pro budoucí 

špatná manažerská rozhodnutí. Podstatou koncepce ABC je sledovat, jak se jednotlivé 

střediska nebo správci procesu podílí nákladově na aktivitách, které HBZS poskytuje jako 

službu nebo hotový produkt. Ředitel společnosti v současné době kontroluje veškeré 

výdaje, ale reálný přehled o efektivitě vynaložených prostředků určitě chybí, protože 

podepisováním výdajových listů bez následné analýzy dopadů a efektivnosti vynaložených 

prostředků, bez přehledu, kdo byl v konečné fázi opravdovým spotřebitelem a jaký zisk se 

mu za vynaložený náklad podařil vykonat, nelze v budoucnu řídit nové činnosti a vytvořit 

konkurenční cenové nabídky. Jsem přesvědčena, že bez restrukturalizace řízení procesů  

a účetních metod by služby HBZS byly nehospodárné a drahé. Pokud má sbor záchranářů 

zůstat i nadále v ziskových hladinách, nevyhne se řízení režijních nákladů, protože 

nasazení speciální techniky a vysoce odborné činnosti je velkým zdrojem jejich spotřeby. 

[6] 

 

Lze očekávat, že koncepce ABC bude mít tyto přínosy: 

 pomůže efektivně a reálně nákladově ocenit nebo přecenit produkt nebo službu 

(new real valuation and repricing produkt), 

 efektivně upravit procesní schéma pro provedení služby nebo realizaci produktu 

(desing, adjust and redesign product), 

 umožní určit nevhodnost případné přednastavené služby v systému a nahradit 

službou nebo produktem jiným (substitute products), 
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 nalézat důvody ke zlepšení provozních nebo obslužných procesů, které 

s produktem nebo službou souvisí (improve operating and service procesess 

relating to product), 

 eliminovat nastavení služby nebo produktu na úroveň zachování potřebného zisku 

(elimininate product).  

 zvládnout turbulentní změny v podnikatelském prostředí, využít skryté rezervy. [3] 

 

Sbor HBZS by měl své služby diferencovat a nově nabízet. Návrhem, výběrem a snahou 

osvojovat nové produkty a služby začne automaticky přecházet do oblasti projektově 

řízené činnosti. Základem tedy bude návrh a popis nových procesů, kde, jak bylo uvedeno 

výše, bude vždy prvořadé jmenovat správce procesu. Ten vše realizuje podle předem 

doporučených návrhů procesů (přednastavených v intranetu), ale jeho hlavní snahou  

a následnou odměnou, bude upravit nastavení procesů tak, aby použil co nejmenší 

množství aktivit obslužných středisek, co nejmenší spotřebu materiálu a lidských zdrojů, 

přesto aby doložil vysokou míru bezpečnosti a jakosti provedené služby nebo produktu. 

Toto je nejvýznamnější prvek pro restrukturalizaci procesů na HBZS, protože ač je 

vybavení společnosti z hlediska IT technologií na vysoké úrovni, tak možnosti nejsou 

využívány a není přehled o skutečných nákladech. Tím, že správce procesu zadá do 

interního systému požadavky a jednotlivé oddělení se např. podle obrázku 14 budou 

podílet na realizaci služby, tak vznikne záznam o aktivitách a reálný přehled o činnosti  

a nákladech. Metoda ABC je přímo předurčena k využití. 

 

Jelikož se nejedná o sériovou výrobu, ale převážně o služby, kde hlavním nositelem 

činnosti je lidský faktor, tak je v novém modelu ABC veškerá aktivita využití komplexních 

ekonomických zdrojů dokumentována. Oproti stávající činnosti není změn mnoho, IT 

technologie nabízí různé způsoby dokumentování průběhu procesů a automatického 

přenosu do datového skladu společnosti nebo přímo do Hlavní účetní knihy (může být 

snadno např. pomocí čárových kódů umístěných na použité technice a číselných řad 

výkonů, které se automaticky ukládají s daty o času a místě práce). Správce procesu 

postupně vše dokumentuje v duchu definovaných interních aktivit, shrnutých do 

strukturovaného seznamu dané služby. Zjednodušeně řečeno, každý nákladový subjekt, 

který se nějak podílí na probíhajícím procesu, nechá o své činnosti v účetních knihách 

záznam, který má jasný charakter, velikost, smysl, údaj o čase, místě a zaměstnanci.  
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Metoda ABC seřadí tyto aktivity podle času a ocení je podle předem stanovených 

kalkulačních sazeb v souvislosti s příčinou vzniku.  

Takto vznikne ABC náklad = vyvolaná aktivita + důsledek. [3] 

Na obrázku 14 je příklad toku nákladů a jejich zachycení na produktu nebo službě.   

 

 

 
 

Obrázek 14 Tok nákladů v metodě ABC -  vlastní zpracování podle [24] 

 

Cílem metody ABC je zjistit, které aktivity jsou nejvíce zdrojově a nákladově náročné. 

Nalezené nehospodárné činnosti se manažersky přednostně ovlivňují.  

 

Z obrázku 14 je zřejmé, že přímé náklady se do produktu nebo služby promítají stejně jako 

společnost dělala doposud. Tedy beze změn. Nepřímé náklady jsou kalkulovány podle 

modelu ABC a výstupem je reálný pohled na ekonomické aktivity na danou službu nebo 

proces. Metoda ABC nemá však za úkol dělat manažerské závěry. Aby tomu tak bylo, je 

vhodné ji doplnit o metodu ABM, tak jak bylo popsáno v teoretické části práce, kapitole 

4.1.2.   
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Např. HBZS získala zakázku na stabilizaci skalnatého svahu u železnice. Správcem 

procesu je neprodleněně jmenován instruktor lezecké techniky, protože převažující činnost 

a nejvyšší důraz na bezpečnost bude zajistit práce za pomoci průmyslového lezectví. 

Druhů techniky pro tuto činnost je více, první odměna správce je za výběr technologie, 

která bude použitá, protože důraz bude na možnosti její přepravy, počet pracovníků, nutné 

servisní činnosti po ukončení prací a stanovení množství techniky, která se zcela opotřebí. 

Správce procesu má za úkol určit, který přenastavený přístup použije, jaké nezbytné 

úpravy potřebuje a spustí jeho realizaci. Pokud je v systému pro tuto činnost projektová 

dokumentace, tento krok je přeskočen. Pokud není, IT oddělení přednastaveným systémem 

propojí k online úpravě správce procesu a projektanta. Na základě požadavků zákazníka, 

možností techniky, počtu lidí a náročnosti prováděných prací se vytvoří nový projekt, 

podle kterého se v systému bude vše řídit a potvrzovat. V obrázku 14 je tato část spuštění 

služby označena jako Správa procesu. Na této činnosti se nákladově podílelo toto  

oddělení: 

 ekonomická správa – do metody ABC generovala jednotkové ceny pro 

předdefinované aktivity, zhotovení dokumentace a vystavení certifikátů, 

 správa majetku – do metody ABC generovala náklady za veškeré služby, které se 

budou podílet na provedené procesu (parkovné, vyskladnění techniky, příjem 

techniky, výdej vybavení, bezpečnostních a ochranných pomůcek, očistu 

zaměstnanců atd.), 

 správce procesu – do metody ABC jednak spouští popisem procesu přednastavené 

kalkulace pro předběžné stanovení ceny, jednak popisem procesu spustí v systému 

požadavky na vyskladnění techniky, materiálů, zajištění dalších zaměstnanců, 

přepravy, zajištění osobní hygieny atd. 

 IT oddělení – propojuje celou činnost a ukládá záznam o jejím průběhu takovou 

formou, aby kdykoliv bylo možné získat ekonomický přehled a manžersky 

zasáhnout do průběhu činnosti.   

 

V dalších částech procesu je postupováno obdobně s tím, že vzniká podrobný zápis  

o nákladech všech účastníků podle obrázku 9, kde je vysvětlen rozdíl mezi metodou ABC 

a klasickou nákladovou kalkulací. 

 

Důvod pro restruturalizaci tohoto typu je  v tom, že na HBZS  není zaveden kalkulační 

systém v pravém slova smyslu. Společnost vychází hlavně ze zjišťování nákladů z výkazu 
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zisků a ztráty a hlavní účetní knihy. Tyto výkazy zástupci společnosti podávají obraz  

o hospodaření společnosti, ale nedají správný přehled nákladů na kalkulační jednici. 

Konečná cena zákázky je uzavírána často podle požadavků a prestiže zákazníka, který tlačí 

na nižší cenu. Při rozhodování není k dispozici podklad, zda stanovená předběžná cena je 

ještě zisková nebo ne. Metoda ABC nejen přehled poskytne, ale naučí zaměstnance  

a manažery vést řízení procesů a ekonomické aktivity na základě reálného promítání do 

hospodaření společnosti, při zachování konkurenční tržní ceny. [3] 

 

Z obrázku 14 je zřejmé, že o koncové ceně je reálný přehled už při spuštění procesu jeho 

správcem, protože jsou okamžitě vyčísleny všechny přepokládané náklady a jejich velikost 

se pak jen mírně upraví podle zaznamenané opravdu vykonané činnosti nebo vyčísleného 

nákladu na vystavení dokumentace.  

 

Činnost by probíhala takto: 

 jmenování správce procesu a spuštění procesu, 

 příprava a vyskladnění obejdnané techiky, zajištění patřičného počtu zaměstnanců, 

 přeprava lidí a materiálu na místo poskytnuté služby, 

 provedení služby v celé šíři – označení kotvicích míst svahu, instalace 

zajišťovacích míst pro lezeckou techniku, nasazení lezecké techniky, transport 

vrtacích kladiv ve visu na laně, bezpečnostní kotvení pro provedení vrtání, 

náhradního jištětní proti pádu zaměstnanců, osazení pletiva na skalní masiv, 

provedení práce na zvýšení odolnosti proti korozi a případným náhlým sesuvům 

části svahu, zdokumentování díla, stanovení revizního plánu a záručních služeb. 

 sestava dokumentace k předání zákazníkovi, 

 předání díla, včetně dokumentace celého průběhu činnosti a doložení 

certifikovaného postupu, 

 určení koncové ceny podle metody ABC. 

Vznikne tak přsnější informace o výši a struktuře jednotlivých nákladových položek 

vyvolaných konkrétní zakázkou.  

 

Nespornou výhodou tohoto typu restrukuralizace je přechod k lepšímu podkladu pro 

manažerské rozhodování, protože aktivity v modelu ABC lze sledovat ve smyslu obrázku 

15, podle kterého je v jednoduchém schématu vytvořen návrh k hledání odpovědí na určité 
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typy otázek, které se v řízení procesů na různých úrovní objevují a dají manažersky 

ovlivnit.   

 
 

Obrázek 15 Soubor otázek k metodě ABC/ABM [25] 

 

Obrázek 15 vytvořil volný přechod k metodě ABM, která je vyhodnocením efektivity nebo 

nákladovosti procesů.  Otázky pomáhají zapojit do činnosti další manažerské aktivity nebo 

systémy, o které by společnost HBZS případně rozšířila své IT technologie. [3] 

 

10.3 Vyhodnocení 

 

Na základě restrukturalizace mateřské společnosti OKD byla provedena analýza 

současného stavu a odhad budoucího vývoje, včetně ekonomických dopadů při útlumu 

dolu Paskov. Snížení hospodaření bylo vyčísleno v přibližné výši 20%. Na základě této 

analýzy došlo k transformaci dopadů na další aktivity, které se vztahují k činnosti ostaních 

dolů. Z toho předpokladu vznikl návrh možností restrukturalizace, který se převážně týkal 

sboru záchranářů, protože on bude nejvíce omezen možnostmi zaměstnání a nelze upravit 

počet členů sboru, protože by nebyla zajištěna nutná ochrana podle Horního zákona. 

Další možnosti restrukturalizace se týkaly celé společnosti HBZS ve smyslu změny 

kultury, zavedení inovační aktivity a manažerského účetnictví, včetně sledování nákladů 

ušlého zisku a zcela nového návrhu metody ABC/ABM, která by zavedla nové nastavení  

a řízení managementu procesů. Cíl analýzy možností restrukturalizace směřoval k nalezí 

nových obchodních příležitostí, diverzifikaci činnosti a zlepšení ekonomického  

a manažerského řízení společnosti tak, aby byla schopna obstát v budoucím konkurenčním 

boji se ziskem. Cílem tedy bylo nalézt způsob, jak zachovat dosavadní zisky společnosti, 

přestože okolí i její zakladatel čelí tvrdé krizové situaci. 
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Závěr 

 

Moravskoslezský region v roce 2014 nenachází v ekonomicky dobré situaci, klesla 

poptávka po stavebním železe a tím byly sníženy požadavky na odběr koksu. Zima 

2013/2014 byla mírná a spotřeba energetického uhlí nízká. Výroba elektrické energie také 

díky útlumu výrobní činnosti v regionu byla nižší, což vedlo ke snížení poptávky po 

energetickém uhlí. Z USA na evropský trh dorazilo uhlí, které má velmi nízkou cenu  

a OKD bylo nuceno přistoupit k razantnímu přehodnocení ekonomiky těžby energetického 

i koksovatelného uhlí. Některé provozy a celý důl Paskov se ukázal jako dlouhodobě 

neudržitelný a vedení OKD rozhodlo o jeho uzavření. Na krizovou situaci v regionu musí 

reagovat všechny firmy, které jsou nějakým způsobem s OKD propojeni. Takovou 

společností je i HBZS a tato diplomová práce vypracovala možnosti restrukturalizace 

jejích podnikových procesů. HBZS je velice specifická, její aktivity jsou v několika 

oborech a v diplomové práci je převážná část věnována té části společnosti, která 

v nejbližší době bude vystavena silnému tlaku na udržení se v kladných ekonomických 

číslech. V teoretické části práce byly souvislosti s možnostmi restrukturalizace představeny 

v obecné rovině a v praktické části práce byly tyto souvislosti příkladově zavedeny do 

praxe, včetně vysvětlení vedlejších efektů nebo způsobu, jak motivovat zaměstnance 

k rozvoji inovační činnosti. Byla vypracována SWOT analýza, včetně matice a navržen 

nový způsob řízení procesů s následným vyhodnocením metodou ABC a využitím v ABM. 

Cíl práce považuji splněný v celém rozsahu. 

 

Diplomová práce na téma Možnosti restrukturalizace podnikových procesů, s cílem práce 

analyzovat ve společnosti OKD, HBZS, a.s. možnosti restrukturalizace podnikových 

procesů, v návaznosti na krizovou restrukturalizaci obchodní společnosti OKD, a.s. tvoří 

ucelený soubor podstatných skutečností, které jsou pro toto téma a cíl klíčové a postupně 

osvětluje potřebu zavést doporučenou formu procesního řízení s využitím manažerského 

účetnictví na bázi doporučené metody ABC s následnou transformací manažerské podpory 

rozhodování pomocí ABM. Od analýzy situace, přes důkaz potřeby reagovat, až po 

výsledný efekt řízení procesů a využití účetních dat, je diplomová práce příspěvkem, který 

věnuji společnosti HBZS k zlepšení svých dlouhodobých cílů v tržním prostředí.  
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