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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce se zabývá krizovým řízením v průmyslu. Cílem práce bylo vysvětlit 

důvody vzniku krizí v průmyslových podnicích, jejich časovou posloupnost a možnost jak 

krizím předcházet, včetně úspěšného zvládnutí krize. Dále je v bakalářské práci vysvětlen 

rozdíl mezi standardním a krizovým řízením a vysvětlení pojmů hodnotových a procesních 

map. 

 

Klíčová slova 

 Krize, riziko, krizové řízení, signály včasné výstrahy, turnaround, finanční analýza, 

procesní mapa, hodnotová mapa 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

  
This Bachelor thesis deals with the topic of crisis management. Its goal is to explain poss-

ible reasons for a crisis in the context of general industrial works, to describe its development 

and to offer possible preventive measures and also strategies for s successful crisis solution. 

Furthermore, the thesis explains the difference between a standard and crisis management as 

well as several terms used in value and procedural maps. 

 

Key terms: 

Crisis, risk, crisis management, actual notice signals, turnaround, financial analysis, pro-

cedural map, value map 
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Úvod 

 Slovo krize je v současné době velmi často používáno, zejména v souvislosti, kdy je 

potřeba vynaložit určitý obnos peněz na „něco“. Módní frázi „nejsou peníze, je krize“ bylo 

slyšet snad denně nejen z médií, ale i od vlastníků podniků a v neposlední řadě i z úst před-

stavitelů politické scény.  

 I když finanční krize je snad již na ústupu, zůstává otázkou k zamyšlení, jaká preven-

tivní opatření dělali podnikatelé, kterých se krize přímo dotýkala, a navíc zda brali krizi jako 

výzvu, z které následně vyjdou posíleni. 

 Krizový management je způsob řízení, umožňující nalézt optimální řešení krizových 

situací, které mohou nastat v různých oblastech každodenního života, a to např. ekologické 

havárie, povodně, ale i krize osobního charakteru. 

Tématem bakalářské práce je krizový management v průmyslu, jež má jistá specifika, 

oddělující ho od „běžného“ krizového řízení.  Krizové situace v průmyslových podnicích jsou 

významné negativní jevy, ovlivňující schopnost splnění vytýčených strategických cílů, s 

možností ovlivnění samotné existenci podniků. Krizový management je posledním záchran-

ným stupněm řízení, který svými nástroji a způsobem řízení umožňuje vytáhnout upadající 

podnik zpět k dlouhodobé prosperitě. 

 Úvodní kapitola bakalářské práce je věnována definici krize, rizika a obecnému mode-

lu řízení. Jsou vysvětleny fáze životního cyklu podniku a signály, které mohou varovat ma-

nagement podniku před blížící se krizí. 

 V druhá kapitole je blíže specifikována situace, kdy podnik zasáhne krizová situace a 

to jak z časového, tak finančního hlediska. Pozornost je věnována finančním analýzám, souvi-

sející s krizovým řízením. Poukázáno je také na konstrukci a využití základních poměrových 

ukazatelů, mající vypovídací schopnost o finanční stabilitě podniku. 

 Třetí kapitola je věnována krizím v čs. podnicích z historického pohledu 90. let minu-

lého století. 

 Ve čtvrté kapitole, která je věnována zobecnění zkušeností a příčin krizí v čs. podni-

cích, proč se čs. dostávaly do krizových situací. Jsou citovány články, jež vycházely 

v odborných časopisech, vztahují se k velkým průmyslovým podnikům. 

 Pátá a šestá kapitola jsou svým obsahem zaměřeny na praktickou část provádění kri-

zového managementu, popisující základní rozdíly mezi běžným a krizovým řízením. Jsou 

vysvětleny principy procesních a hodnotových map, které slouží ke grafickému znázornění 

probíhajících procesů v podniku, jež mohou být příčinami vzniku krizí v podniku. 
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1.  Krize 

 Současný výraz slova „krize“ pochází z řečtiny a je odvozeno od původního řeckého 

slova „krino“, což znamená: vybírání a posuzování mezi dvěma variantami, kterými byly 

úspěch x neúspěch, právo x bezpráví, život x smrt.  

 Z tohoto slova vzniklo později slovo „krisis“, kterým se vyjadřovala rozhodná chvíle 

nebo doba rozhodnutí.  Od dob Hippokrata používají lékaři tento termín pro označování změ-

ny nebo obratu v nemoci pacienta buď k jeho uzdravení anebo nastane jeho exitus. 

 Průběh krize resp. odchylky od standardního, nekrizového, bezporuchového vývoje 

může mít z časového hlediska různou podobu: 

Náhlá krize -  škoda, která vznikne a projeví se v krátkém časovém horizontu (např. 

požár, výbuch) 

Pozvolná krize -  projevuje se ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu (po-

zvolné upadávání produkce ve výrobě)1. 

1.1. Krizový management (Crissis Management) 

 Každá organizace, podnikatelský subjekt nebo jen jeho část, se může dostat do situace, 

kdy klesá jeho podnikatelská aktivita, tj. ekonomická výkonnost a kdy z různých důvodů, ať 

již vlivem vnějšího turbulentního prostředí, nebo vnitropodnikových příčin, kdy je ohrožena 

jeho stabilita, nebo dokonce samotná další existence.  

  „Je – li obecně změna uvnitř organizace menší než změny, které probíhají vně organi-

zace, organizace upadá a není schopna obstát v konkurenčním prostředí.“ Jack Welch2. 

 V odborné literatuře 70. a 80. let min. století se hovořilo o „řízení při poklesu“ (Cut-

back Management) resp. snížení výroby ( Cutback in Produktion ) a nakonec o „řízení při 

organizačním úpadku“ (Management of Organizational Decline), což je v současné době 

označováno jako krizový management. 

 Z uvedeného můžeme říci, že předmětem a úkolem krizového managementu je před-

vídání krizových situací, zkoumání jejich příčin, následné vyřešení a zvládání možných ohro-

žení co nejrychleji a co nejefektivněji.  

 

                                                 
1 BENEŠ, J.;MARTINOVIČOVÁ, D., Krizový management. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 s 15. 
2 Jack Welch alias John Francis Welch jr. byl nejdéle sloužícím výkonným ředitelem společnosti General Electric, v jejímž 

čele se stal jedním z nejrespektovanějších byznysmenů druhé poloviny 20. století. 



                   

               

 

1.2. Riziko 

 V globálním turbulentním politicko

už to jsou fyzické nebo právnické osoby, vlády, státy nebo i p

v tom, o jaká rizika se jedná 

všeobecně známý, neexistuje doposud obecn

evidentní a nelze oba tyto jevy

 Výraz „risico“ pochází z

úskalí, kterému se museli na mo

rizika vysvětlován jako odvaha  k 

pojmu riziko, tedy možnost

 Výklad v MacMillanov

možnosti, kdy s určitou pravdě

kládaného stavu či vývoje. 

                                                
3 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M., Krizové 

 
             

                        Obr. 1. Fáze krizového řízení3 

lobálním turbulentním politicko-ekonomickém prostředí hrozí každému riziko, a

to jsou fyzické nebo právnické osoby, vlády, státy nebo i příroda

jedná a nakolik ohrožuje jednotlivé subjekty. Ačkoliv je pojem „riziko

uje doposud obecně uznávaná definice. Kauzalita krize a rizika 

jevy oddělovat.  

pochází z italštiny a jeho prvotní význam znamenal u mo

úskalí, kterému se museli na moři vyhnout. Dle Ottova naučného slovníku (1924), je

tlován jako odvaha  k  přezkoumání nebezpečí tj. riskovat. Ekonomickou dimenzi

možnosti ztráty, uvádí poprvé Masarykův slovník nauč

MacMillanově slovníku moderní ekonomie vychází 

čitou pravděpodobností dojde k predikované události, 

i vývoje.  

         

Krizové řízení podniku. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 
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ředí hrozí každému riziko, ať 

a. Liší se samozřejmě 

čkoliv je pojem „riziko“ 

auzalita krize a rizika je 

italštiny a jeho prvotní význam znamenal u mořeplavců 

slovníku (1924), je pojem  

Ekonomickou dimenzi 

slovník naučný (1932).  

 z chápání rizika jako 

predikované události, jež se liší od předpo-

: Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, s.27 
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 Na základě předchozího výroku lze odvodit tvrzení, že: „Management rizik je syste-

matická integrace rizik do klíčových manažerských rozhodnutí“.  

 Z hlediska finančního řízení představuje riziko významnou negativní změnu hospodář-

ského výsledku vlivem odchylky sledované veličiny od plánovaného stavu, přičemž ekono-

mické riziko je definováno ve dvou rovinách: 

• výši finančního -  korunového dopadu na ekonomiku podniku. 

• odhad pravděpodobnosti výskytu (např. v %) ve sledovaném období.4 

 

Řízení rizik (Risk Management)  

 Řízení rizik je proces, při kterém se subjekt řízení snaží zamezit působení již existují-

cích, ale také i budoucích rizik. Vstupem jsou návrhy řešení, která pomáhají eliminovat účin-

ky nežádoucích tj. negativních vlivů a naopak -  umožňují využití pozitivních vlivů nových 

příležitostí. Rozhodovací proces musí nutně vycházet z analýzy rizik. Problematika řízení 

krizí je velice široká a podle svého zaměření velice odlišná. 

 Po zvážení faktorů, zejména ekonomických, technických, ale i sociálněpolitických, 

management pro řízení rizik vyvíjí, analyzuje, předpovídá a srovnává možná preventivní a 

regulační opatření. Posléze z nich vybere ta, která existující riziko minimalizuje.5 

 

1.3. PDCA – cyklus řízení  

 Krizový management je dnes chápan jako dílčí proces vyrovnání se s krutou ekono-

mickou situací, která se musí řešit jako nedílná součást celkové manažerské řídící a kontrolní 

činnosti. Tato činnost je nazývána cyklus řízení. Problém nastává, zejména je-li krizový ma-

nagement vnímán odděleně od cyklu řízení a je „aktivován“ až ve chvílích, kdy je potřeba 

„hasit požár“. 

 Slovo řízení může mít mnoho významů. Dle Dr. Jurana6 je řízení definováno takto: 

„Řízení je souhrn všech prostředků, pomocí kterých dosahujeme v řízeném procesu předem 

stanovených kritérií, norem, a standardů“. 

                                                 
4 DANĚK, R.: Úvod do řízení rizik I-VII., Ekonom č. 28 – č. 34, 2007, 50s, 
5 SMEJKAL,V.; RAIS, K., Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010, s. 112 
6 Dr. Joseph M. Juran, zakladatel  moderního managementu kvality. Jeho první práce „ Duality Kontrol   Handbook „ nastar-

tovala revoluci v řízení kvality v Japonsku a USA po 2.svět. válce  
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 Kdykoliv je rozhodnuto „něco“ cílevědomého vykonat nebo realizovat je potřeba začít 

plánem, dělat podle tohoto plánu, kontrolovat výsledek = výstup. Na základě výsledku kont-

roly je nutností provést zpětnovazebnou akci, tj. korekci odchylky od plánu.  

 

Demingův cyklus řízení 

P   Plan (plánuj) – cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného pro-

blému, sloužící pro připravení plánu. Plán musí obsahovat jednotlivé činnosti, 

které je nutno udělat k odstranění problému. 

D   Do (dělej) – po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných čin-

ností.  

C Check (kontroluj) – následuje sledování dosažených výsledků a ty jsou po-

rovnány s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně 

řešen. 

A  Act (jednej) – dojde-li k situaci, že se výsledek liší od očekávání a problém 

není vyřešen, je hledána příčina problému. Nový plán je zaměřen na odstranění 

příčiny. Je-li problém úspěšně odstraněn je potřeba udělat poslední a závěrečný 

krok, tedy všechny potřebné změny zavést a standardizovat do procesů nebo 

systému. Také je nutno se přesvědčit, zda změny jsou řádně uplatňovány a jsou 

součástí běžných každodenních činností.  

 

 Z uvedeného vyplývá základní definiční rovnice, která vysvětluje, že cyklus řízení je 

závislý na čase. PDCA= f(τ);  kde  τ = čas.  Žádný z těchto procesů však není sám o sobě ří-

zením. Procesem řízení je vždy propojení všech čtyř kroků v procesech řízení (PDCA) do 

soustavně uzavřeného procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obr.  2. Demingův cyklus řízení – zdroj vlastní 
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Dr. Juran rozšířil základní kroky PDCA ještě podrobněji a to následovně: 

 

P - Výběr předmětu řízení nebo plánování: „Co má být plánováno / řízeno“ 

 - Výběr jednotek hodnocení: „V čem hodnotíme“ 

- Stanovení standardní hodnoty, normy, kritérii: „Jaká bude specifikace relevantní-

ho reportingu, controllingu“ 

- Vytvoření nebo výběr citlivých kontrolních metod umožňujících objektivní měření a 

vyhodnocení  ve stanovených jednotkách hodnocení: „Máme  vhodné metody?“ 

D - Provedení skutečného změření nebo sběru dat z provedené činnosti  

 „Jsou vybraná data relevantní k dané činnosti a s přímou vypovídající schop-

ností?“ 

C - Kontrola získaných dat a stanovení rozdílů nebo odchylek mezi skutečností a stan-

dardní hodnotou. Definování příčin zjištěných odchylek. „Jaká je vypovídající 

schopnost zjištěné odchylky?“ 

A - Přijetí rozhodnutí o nápravě s okamžitou realizací nápravy, nejen vlastní činností, ale 

současně i odstranění příčin zjištěných odchylek. = PREVENCE 

 

1.4. Životní cyklus podniku 

 Z definiční rovnice řízení PDCA = f(τ) vyplývá důsledná orientace managementu na 

čas τ. Životní cyklus podniku a jeho vývoj, resp. monitorování vývoje v čase je složitý mana-

žerský problém, v němž opět hraje hlavní úlohu čas τ.  Životní cyklus podniku je funkcí času 

ŽCP = f(τ) a rozdělujeme jej na pět základních fází 7: 

I. Fáze založení  - existují pouze výdaje. Podnik spotřebovává investice. 

II. Fáze růstu  - výdaje převyšují příjmy. Podnik je ve ztrátě. 

III. Fáze stabilizace - příjmy převyšují výdaje. Podnik je ziskový. 

IV. Fáze krize  - příjmy klesají pod úroveň výdajů. Podnik se dostává do ztráty. 

V. Fáze zániku  - podnik nezvládá krizi, ztráta je neúnosná. Podnikání končí. 

 

 Každá fáze je spojena se specifickými problémy např. s financováním, personálním 

managementem a je sledována historie a vývoj v čase τ různých hospodářských a ekonomic-

kých ukazatelů. 

 

                                                 
7 SMETANA, J., Signály včasné výstrahy v řízení podniků, závěrečný MBA projekt  : VŠE Praha, , 2003  



11 
 

 
      

Obr. 3. Životní cyklus podniku8 

  

 Model je výsledkem dlouhodobého studia mnoha podniků, přesto neplatí obecně. V 

životě podniků (organizací) se postupně střídají různé fáze. Řada podniků si zopakuje několik 

cyklů, kdy se ani po dlouhé době nemusí dostat do fáze zániku. Naopak řada podniků absol-

vuje pouze jeden průběh cyklu a zaniká. 

1.5. Růstové, úpadkové fáze podniku, volatilita, turnaround, signály včasné výstrahy 

 Reálný podnikatelský subjekt je vystaven nepříznivým okolnostem globální ekonomi-

ky a musí počítat s nebezpečím vzniku ztrát. Finanční teorie definuje toto riziko vzniku nepří-

znivé odchylky od žádoucího nebo očekávaného  výsledku (ztráty), jako volatilitu9 ( kolísa-

vost ) finanční nebo ekonomické veličiny (např. čistý zisk / 1 akcii, hospodářský výsledek za 

účetní období, EAT) okolo očekávané hodnoty. 

1.5.1. Turnaround 

Vzniku krize podniku předchází plíživá ztráta konkurenceschopnosti a podnikové fle-

xibility na obchodní soutěž. Když nastane krize, nemá zpravidla tento podnik připraven žádný 

záchranný plán pro její zvládnutí. V teorii managementu je dobře znám termín „Turnaround“, 

jehož součástí je i krizové řízení. 

 Anglickým výrazem turnaround se rozumí proces, kdy nastává proces obratu 

k lepšímu ve fázi ústupu podniku. V souvislosti s krizovým vývojem podniku pak tento výraz 

konkrétně znamená:  

• zastavit pokles směrem dolů tj. k úpadku. 

                                                 
8 HÁLEK, V.  Krizový management – teorie a praxe, Bratislava : DonauMedia., 2008, 1. vydání,  322 s, ISBN 978-80-

89364-00-8 
9 Volatilita – je statisticky vyjádřena standardní odchylka normálního rozdělení změny sledovaného parametru 
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• stabilizovat podnik, rychlým a důsledným jednáním dospět k „obratu k lepšímu“ - fáze 

znovuzrození. 

 Turnaround tak v mnohém přesahuje pouhý krizový management. Zahrnuje v sobě i 

novou základní orientaci podniku směrem k trvalému úspěchu. V praxi je turnaround prová-

děn ve čtyřech následujících krocích: 10 

 

Sjednání pořádku - je prováděna inventura a metodická příprava praktických opatření 

Zabránění pádu       - jsou prováděna operativní rozhodnutí, kdy se jedná především o oka-

mžitá opatření, která mají pomoci rychle a účinně zajistit manévrovací 

prostor. Dále v tomto kroku vznikají východiska pro střednědobou a 

dlouhodobou orientaci. 

Průběžná bilance - tento krok provádí bilanci „prvních 100 dní“ čeho bylo dosaženo, jaký 

byl vývoj podnikatelských ukazatelů a jaké následující důsledky je po-

třeba vyvodit. 

Restrukturalizace   - posledním krokem se přechází na strategická opatření, která je nutno 

zavést, aby bylo dlouhodobě dosaženo zajištění podnikatelského úspě-

chu. Tento krok nemá přesáhnout ½ roku!  Musí nastartovat stabilní 

pozitivní vývoj – fázi znovuzrození. 

 

1.5.2. Signály včasného varování 

 V dobrém řízení podniku jsou jako jedny z nejdůležitějších používány systémy včas-

ného varování resp. signály včasného varování ( EWS) 11. Tyto signály jsou schopny na 

základě ukazatelů uvnitř organizace (dysfunkce mezi vnitřními systémy podniku v tzv. funkč-

ní oblasti) včas identifikovat změny v okolí organizace, z nichž hrozí podniku nebezpečí. Do-

chází k varovným odchylkám mezi přepokládanými a skutečnými hodnotami. 

 Cílem vytvoření a používání EWS je hlavně rychlý přenos informací o možných změ-

nách, přičemž jsou používány k:  

• provedení analýz, včetně vyhodnocení dopadů těchto změn na budoucnost podniku. 

• přijmutí rozhodnutí, které odvrací nebezpečí. 

  

                                                 
10 http://ekonomservis.cz/index.php/ekonomicke-poradenstvi/krizovy-management 
11 EWS – Early Warring Systems´ resp. Early Warring Signals 
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Bylo prokázáno, že EWS nemůže být založen pouze na údajích z účetnictví či pomě-

rových ukazatelů finančního řízení, ale musí také zahrnout  - dle psychologů a sociologů – 

tzv. tvrdé i měkké varovné signály, které jsou uvedeny v následující matici. 

 

         

    Tvrdé signály    Měkké signály 

Vnitřní symptomy Jaké hodnoty nabývají ukazatele Zhoršování klimatu v organizaci 

   Jak se vyvíjí výchozí základna Zvyšování tolerance nedostatků 

   Jaká je akceptovatelná tolerance Pokles inovačních aktivit  

 

Vnější symptomy Nezájem investorů   Mediální kampaně 

   Zhoršení podmínek od dodavatelů Zhoršené postoje partnerů 

   Nezájem zákazníků   Soudní spory 
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2. Krize podniku a krizové řízení 

 Úspěšný podnik v globálním světě tržní ekonomiky je závislý zejména na skutečnosti, 

jak se jeho management vyrovnává s možnými krizovými stavy. Dle prof. Romana Zuzáka12 

postihují podniky krize z časového, finančního a hodnotového hlediska. Krizi podniku je po-

třeba vnímat jako situaci různé časové délky: 

• Havárie a katastrofy – krize v krátkém časovém intervalu. Podnik skokově upadá do kri-

zového stavu. 

• Postupná ztráta výkonnosti -  ve střednědobém časovém horizontu dochází k postupné 

ztrátě podnikatelské výkonnosti, včetně ztráty finanční výkonnos-

ti. Charakteristickým znakem jsou nefunkční podnikové procesy a 

stále klesající „tržní hodnota podniku“  

 Management podniku musí vždy rozhodnout, zda je v jeho silách podnik vrátit do sta-

vu, který byl před vypuknutím krize nebo je již ohroženo splnění vytýčených strategií a pod-

nikových cílů. V nejhorším případě je ohrožena již samotná existence podnikatelského sub-

jektu. 

 Ekonomika ČR patří, z hlediska celosvětového srovnání s vyspělými tržními ekono-

mikami, mezi malé ekonomiky. Důsledkem tohoto stavu je, že celosvětová ekonomika pod-

statně ovlivňuje ať už propad nebo růst české ekonomiky. Proto předvídání dlouhodobé bu-

doucnosti je velkým rizikem, zejména působí-li na podnik mnoho negativních faktorů. 

 

Příčiny vzniku krize jsou rozděleny na příčiny vnější a vnitřní. 

Vnější se na vzniku podnikových krizí podílejí 20 – 30 %, zahrnují příčiny způsobené čin-

nostmi, jako jsou např. vlivy mezinárodních globalizačních změn, politické a ekonomické 

situace, změny způsobené legislativou, konkurencí, chováním zákazníků. Všechny vlivy 

působící na podnik z venku nazýváme příčiny z okolí podniku. 

 

Vnitřní příčiny se na vzniku podnikových krizí podílejí 70 – 80 % a zahrnují: 

• strukturální, zaviněné zastaráváním, pomalou nebo nedostatečnou obnovou struktury zdro-

jů, výroby, pracovníků aj. Do této skupiny se dále zahrnují i takové příčiny jako je např. 

příslušnost organizace k určitému odvětví, velikost podniku, stáří podniku aj. Jejich podíl 

na vzniku podnikových krizí se odhaduje na 20 – 30 %. 

                                                 
12 http://pef.czu.cz/~zuzak/index.html 



zaviněné managementem, který má nejv

na 40 – 60 %) 

 zaviněné řízením

gie inovací přetrvává u 

reakce managementu na zm

neplatícím zákazník

vysoké režijní náklady aj.,

 zaviněné vedením

zaměstnanci, konflikty mezi zam

podceňování týmové práce aj.

 

2.1. Fáze a průběh krize 

 Většina podnikových krizí, až na výjimky, kd

události (přírodní, teroristický útok aj.)

delší dobu, může trvat i několik let a probíhá ve více fázích. Podle 

vlivu signálů krize se rozlišují 

 

                                                    

 

Potenciální krize - objevují 

vzdálen

žaduje podrobnou 

                                                
13 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M.  Krizové 

80-247-3156-8 

 

, který má největší podíl na vzniku podnikových krizí (odhaduje 

60 %) a tyto příčiny se dále ještě rozdělují na : 

řízením, jako např. nevhodná strategie, absence inovací

gie inovací přetrvává u čs. podniků dodnes ), chyby ve volbě

reakce managementu na změny vnějšího prostředí, opětovné prodávání výrobk

zákazníkům, nedostatečná kontrola, nedostatky ve finan

vysoké režijní náklady aj., 

né vedením, jako např. přílišné autoritativní vedení, chyby v

ěstnanci, konflikty mezi zaměstnanci, přehnané uspokojení z

ňování týmové práce aj. 

ů ěh krize – časové hledisko 

tšina podnikových krizí, až na výjimky, kdy jsou příčinami náhlé a

írodní, teroristický útok aj.), nenastává náhle, ale pozvolna. Krizový vývoj probíhá 

ěkolik let a probíhá ve více fázích. Podle četnosti výskytu a

 krize se rozlišují čtyři (fáze) stadia krizového vývoje organizace.

                                                   Obr. 4. Teoretické fáze průběhu krize13 

objevují se první ojedinělé náznaky blížící se krize

vzdáleně upozorňují signály. Odhalení souvislostí s

žaduje podrobnou analýzu. 

         

ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M.  Krizové řízení podniku, Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s,
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tší podíl na vzniku podnikových krizí (odhaduje se 

absence inovací (absence strate-

chyby ve volbě dodavatelů, pomalá 

ětovné prodávání výrobků 

ná kontrola, nedostatky ve finančním řízení, 

oritativní vedení, chyby v komunikaci se 

ehnané uspokojení z vlastní práce, 

činami náhlé a nepředvídatelné 

nenastává náhle, ale pozvolna. Krizový vývoj probíhá 

četnosti výskytu a intenzity 

) stadia krizového vývoje organizace. 

 

blížící se krize, na kterou jen 

signály. Odhalení souvislostí s možnou krizí vy-

ízení podniku, Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978- 
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Latentní krize - varování před možnou krizí se objevují častěji, a pokud jim manage-

ment organizace věnuje patřičnou pozornost, podaří se zpravidla bez 

větších problémů negativní jevy v dostatečném rozsahu eliminovat. 

Akutní krize - projevy přicházející krize narůstají, jsou zjevné a nepřehlédnutelné, 

zpravidla jsou okamžitě zvládnutelné. Jedná se již o stadium poklesu, 

kdy bývají nezbytná některá zásadní opatření, např. restrukturalizace a 

zeštíhlení organizace. Vzrůstají výdaje, klesají příjmy. 

Nezvladatelná krize - prudce klesá podíl organizace na trhu, organizace ztrácí důvěru ob-

chodních partnerů, situaci nelze okamžitě zvládnout, často ji nelze 

zvládnout vlastními silami a hledá se strategický partner. Pokud se 

nedaří krizi zvládnout, nastává úpadek organizace a její následná 

likvidace podle zákona o konkursu.  

 

2.2. Finanční analýza a krizové řízení 

 Pro potřeby vnitropodnikového finančního řízení se využívá tzv. interní finanční 

analýzy, která vychází z interních údajů. Tyto údaje nejsou běžně dostupné (data z finančního 

a manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, kalkulací apod.). Interní FA se zaměřu-

je na srovnání reality s plánem, tj. dosažení skutečných hodnot nejen vůči plánu, ale i 

v porovnání se skutečnostmi minulých období (součástí „controllingu“14 podniku). 

 Externí FA podniku je prováděna vnějšími partnery – bankami, investory, obchodní-

mi partnery.  Ovšem tyto externí FA nemají zásadní vliv na finanční řízení podniku, jsou to 

„jen“ výsledkové ukazatele pro okolí podniku. 

 Finanční řízení podniku spočívá v řízení pohybu peněžních a finančních prostředků, 

zobrazených peněžními a kapitálovými toky. Peněžními toky se rozumí přírůstky příjmů a 

výdajů peněžních prostředků. Kapitálovými toky se rozumí přírůstky a úbytky peněžních pro-

středků, které se odvozují ze změn stavu rozvahových položek.15 

2.3. Techniky rozborů finanční analýzy 

Pro finanční analýzy se používají dvě základní rozborové techniky. 

• Procentní rozbor 

• Poměrová analýza 

                                                 
14 Controlling – systém nastavených pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje nečekaným negativním 

jevům a včas varuje, objeví-li se nebezpečí vyžadující určitá příslušná opatření. 
15 GRÜNWALD, R.; HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 1. vydání, s. 21 
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Obě uvedené techniky vycházejí z absolutních ukazatelů:  

• stavových   - údaje čerpány z „rozvahy podniku“ 16 – údaje jsou v [CZK] 

• tokových  - údaje jsou v [CZK / 1 jednotku času], např. zisk/měsíc  

 

Horizontální analýza - srovnávání ukazatelů v čase tj. v časovém horizontu.  Zkoumá pře-
dem danou veličinu, kterou následně porovnává v čase ve vztahu k minulému účetní-
mu období.  

Vertikální analýza - využívá techniku % rozboru, např. pro stanovení % podílů jednotlivých 
položek rozvahy na aktivech, resp. položek „výsledovky“17  na výnosech. Touto 
analýzou nelze zjišťovat příčiny změn. 

Finanční poměrové ukazatele - jsou podílem dvou absolutních „korunových“ ukazatelů.  

 Výsledkem výpočtu je hodnota % - zlomku s rozměrem [1]. Při sestavování poměro-

vých zlomků se dávají do poměru položky, které jsou spolu v určité souvislosti. 

 

2.4. Konstrukce poměrových ukazatelů pro finanční analýzy 

Americká praxe, kterou převzala EU, používá 5 skupin základních poměrových ukazatelů. 

 

 Poměrový ukazatel definice motto skupiny 

LIKVIDITA 

( Liquidity) 

schopnost podniku oka-

mžitě hradit své závazky 

penězi nebo jinými aktivy 

ať žije hotovost 

AKTIVITA 

(Activity Ratios ) 

schopnost podniku využí-

vat své zdroje 
peníze se musí točit 

ZADLUŽENOST 

(Finacial Leverge Ratios ) 

míra financování podniku 

cizím kapitálem 

cizí peníze nesmí přerůst přes 

hlavu 

ZISKOVOST 

(Profitability ) 

míra efektivního využití 

(min.) zdrojů pro dosažení 

plánovaného cíle 

má to ještě smysl? 

TRŹNÍ HODNOTA 

PODNIKU 

stupeň zhodnocení základ-

ního kapitálu 
umíme to? 

  

                                                 
16 Rozvaha - je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (akti-

vech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. 

Rozvaha se proto také někdy nazývá výkazem o finanční pozici. 
17 Výsledovka -  výkaz zisku a ztrát 
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Z uvedených poměrových ukazatelů mají přímou vazbu na krizové řízení ukazatele 

likvidity a ukazatele zadluženosti. 

 

2.5. Ukazatele likvidity 

V daném reálném čase měří schopnost podniku uspokojit vyrovnání svých splatných zá-

vazků.  Obvykle se počítají ukazatele likvidity – běžná likvidita (BL), rychlá likvidita (RL), 

hotovostní poměr (HP). 

 

2.5.1. Běžná likvidita ( Current Ratio ) 

 

BL  
Oběžná aktiva 

Krátkodobé závazky 
  1  

 

 ↑     
  ↑
  ↓

      ;   ↑ ∈  , ,   

 [1] 

OA – hodnota je ∑ oběžných aktiv.  
KZ – hodnota je ∑ peněžních závazků, splatných do 1 roku (závazky z obchod. styku, úvěry) 

 

 I když se jedná o poměrně hrubý indikátor platební (ne)schopnosti, je velmi rozšířen a 

je používán při srovnávání odvětvových průměrů. Tento ukazatel vyjadřuje „ kolikrát je pod-

nik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil všechny svá aktiva na peníze“18 

 

2.5.2. Rychlá likvidita ( Quick Ratio) 

                                               

  
ěž á á

á é á
  1  

 

 ↑    
 Á  ↑

   ↓
        ;      ↑ ∈  , ,   

             [2] 

                                                 
18 SCHOLLEOVÁ, H.:  Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s.163 
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 Ukazatel, kterému se také říká „Kyselý test (Acid Test)“, je označován jako likvidita 

nultého stupně ( L- 0O ). Tento ukazatel měří platební schopnost podniku po odečtení zásob od 

oběžných aktiv. Zásoby jsou méně likvidní, jelikož případný prodej je vždy ztrátový. Z tohoto 

důvodu tento test lépe vystihuje okamžitou platební schopnost.  

 

2.5.3. Hotovostní poměr ( Cash Liquidity ) 

 Ukazatel je označován jako likvidita prvního stupně ( L-1O ). Ukazuje schopnost pod-

niku platit své právě splatné dluhy.        

  

  
. é í

á é á  splatné
  1  

           

         

↑  
↑

  é 
  ;      ↑ ∈  . .   

               [3] 

2.5.4. Řízení pracovního kapitálu ( Working Capital Management ) 

 Pracovní kapitál ( PK ) „pracuje“, neboť neustále obíhá v podniku ( CZK → zásoby → 

rozpracovaná výroba→hotové výrobky→pohledávky→CZK). Hrubý pracovní kapitál ( Gross 

Working Capital) představuje hodnotu všech oběžných aktiv ( OA ) x ČPK (Net Working 

Capital) a je definován následující rovnicí. 

 

Č ý í á    ěž á á é á        

                             

Č  ↑     ↑ –   ↓                 [4] 

 

       ČPK -  je přebytkem oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitá-

lem (krátkodobými cizími pasivy), který lze vyjádřit i jako přebytek dlouhodobého kapitálu 

(dlouhodobých pasiv) nad stálými aktivy.  Představuje částku volných prostředků, které zů-

stane podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků.  

 Opačná situace, tedy přebytek krátkodobého cizího kapitálu převyšuje nad oběžným 

majetkem, se označuje jako „nekrytý dluh". 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Obr. 

 

 Na obr. 5. znázorněno,

dobými dluhy. Oběžná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy (n

kapitálem), tak i krátkodobými dluhy.

 

2.5.5. Ukazatele zadluženosti

Ukazatelé zadluženosti m

k financování svých podnikatelských aktivit.

 Důvody použití CK

lem (VK)“, proto na přechodnou dobu pot

nější než vlastní kapitál a dále 

CK. To vše zvyšuje rentabilitu vloženého kapitálu i podniku. D

určitém poměru CK : VK zvyšuje použití CK výnosnost VK. Obrazn

rentabilitu VK, podobně jako když páka zvedá b

nanční páka“ ( Financial Leverage ).

 

 

 

                                                
19 Cizí kapitál – dluh podniku, který musí podnik v

CK, při době τ ≥ 1 rok, mluvíme o dlouhodobém CK.

 

Obr. 5. Čistý pracovní kapitál – zdroj vlastní 

obr. 5. znázorněno, že fixní aktiva jsou financována vlastním kapitálem

ěžná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy (n

tak i krátkodobými dluhy. 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti měří výši dluhu (cizího kapitálu - CK )

financování svých podnikatelských aktivit. 

  - podnikatel zpravidla nedisponuje velkým 

řechodnou dobu potřebuje cizí kapitál. Platí však

jší než vlastní kapitál a dále platí, že krátkodobý CK ( úvěr ) je levně

CK. To vše zvyšuje rentabilitu vloženého kapitálu i podniku. Důležitou skute

ru CK : VK zvyšuje použití CK výnosnost VK. Obrazně ř č

ě jako když páka zvedá břemeno. Pro tento efekt se vžil název

( Financial Leverage ). 

         

dluh podniku, který musí podnik v určené době splatit. Jde-li o splátku τ ≤ 1 rok, mluvíme o krátkodobém 

 1 rok, mluvíme o dlouhodobém CK. 
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vlastním kapitálem a dlouho-

žná aktiva jsou financována jak dlouhodobými dluhy (někdy i vlastním 

CK )19, které podnik užívá 

podnikatel zpravidla nedisponuje velkým „vlastním kapitá-

však, že cizí kapitál je lev-

ěr ) je levnější, než dlouhodobý 

ůležitou skutečností je, že při 

ru CK : VK zvyšuje použití CK výnosnost VK. Obrazně řečeno – CK „zvedá“ 

ro tento efekt se vžil název „fi-

≤ 1 rok, mluvíme o krátkodobém 
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2.5.6. Zadluženost (Debt Aratio ) 

                                     

  
ý  
á   

 100     %  

 

↓     
 ↓
 ↑

   100 ;    ↓ 40% 

                                                 [5] 

 

Celková zadluženost vypovídá o rozsahu financování podniku cizími zdroji.  

 

Poznámka :  Dlouhodobá zkušenost čs. podniků prokázala, že běžně  zadluženost činila 

DA > 50% ( až 100 % !!! ) a již při hodnotě DA = 40 %, upadaly podniky do dluhové pasti. 

 

2.5.7. Úrokové krytí (Times – interest Earned Ratio) 

 Úrokové krytí (UK) podává informace o tom, kolikrát zisk, před odpočtem úroků a 

daní ( EBIT ), pokrývá úrokové náklady podniku.  

 

 ↑  
 ↑

é ú  ↓
  1  ;     ↑ 6 

                                      [6]                                

 

2.5.8. Podkapitalizace  

 

  
í á

á á 
 
Dlouhodobý celkový kapitál

Stálá aktiva
  1  

                [7] 

 ;     ∈  0,9 1,0  

   

 ;     ∈  1,0 1,2  

 



2.6. Využití ukazatelů likvidity

 Z předchozích úvah

noty poměrových ukazatelů

pozitivní, ale i negativní trendy

EWS. Etapa EWS je uvedena v

 

Ukazatel
žádoucí 
trend

I. Růstová                
fáze

BL   [1] ↑ 1,5 - 2,0

RL  [1] ↑ 1,0 -  1,3

HP  [1] ↑ 0,5 - 0,8

ČPK  [CZK] ↑

DA [%] ↓ max. 40 %

ÚK [1] ↑ 5 -  6

PoK   [ ] ↑ 0,9 -  1

Tabulka 

Obr. 6. Teoretická „sinusoida“

ů likvidity a zadluženosti v krizovém řízení 

h o konstrukcích a výpočtech finančních analýz 

ů a korunových hodnot vykazují při jejich sle

trendy. Lze jich využít zejména pro fázi signálů

Etapa EWS je uvedena v tabulce „Růstových a úpadkových fází podnik

ůstová                
II. 

Stabilizace             
růstu

III. Fáze           
ústupu 
EWS

IV. Fáze 
úpadku - 

Krize

V. Fáze 
zastavení 
úpadku

VI. Fáze 
znovuzrození

1,5 - 2,0 2,0 -  2,5 2,5 - 1,5 1,5 - 1,0 1,0 - 0,2 0,2 - 1,0

1,0 -  1,3 1,3 - 1,5 1,3 - 1,0 1,0 - 0,5 0,5 - 0,2 0,2 - 1,0

0,5 - 0,8 0,8 - 1,0 0,8 - 0,5 0,5 - 0,3 0,3 - 0,2 0,3 - 0,5

max. 40 % 40- 35 % 40-45  % 50-90 % 90-95 % 90-50 %

6 - 10 10 - 5 5 - 2 2 -  1 2 -  5

0,9 -  1 1,0 -  1,2 1 - 0,9 0,8 - 0,5 0,5 -  0,4 0,5 -  0,8

EWS

RESTRUKTUALIZACE
TURNAROUND

nutná   optimalizační   úvaha   na   zadluženost

Tabulka 1.  Růstové a úpadkové fáze podniku 

“ růstových a úpadkových fází podniku, včetně fází krize

22 
 

 

čních analýz je zřejmé, že hod-

sledování vývoje v čase 

signálů včasné výstrahy – 

stových a úpadkových fází podniku“.  

VI. Fáze 
znovuzrození

Poznámky

0,2 - 1,0

0,2 - 1,0

0,3 - 0,5

90-50 %

2 -  5

0,5 -  0,8

RESTRUKTUALIZACE

↑

Cílem je dosažení 
snížení 

sledované 
hodnoty

↓

Cílem je dosažení 
růstu sledované 
hodnoty

 

  
č ě fází krize –zdroj: vlastní 
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Nutno ovšem podotknout, že uvedený průběh „sinusoidy“ je znázorněn pouze 

v teoretické rovině, jelikož průběhy růstu a úpadku podniku nemají nikdy hladký průběh „po 

sinusoidě“ což mohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti.   
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3. Historie krizí českých průmyslových podniků 

 V druhé polovině 90. let měly vlajkové lodi čs. průmyslu velké ekonomické problémy 

a bojovaly o holé přežití. V odborném týdeníku EKONOM pravidelně vycházely analýzy čs. 

podniků – finanční diagnostika, např. Finanční diagnostika – Pád Titána ( Škoda Plzeň), 20 

Finanční diagnostika – U snědeného krámu ( TATRA Kopřivnice)21, kde je doložena jejich 

kritická ekonomická situace. Škoda Plzeň, TATRA Kopřivnice, Zetor Brno, Vítkovice, Nová 

Huť, Královopolská strojírna Brno apod. S odstupem času bylo provedeno zobecnění 

(ne)kvality řízení čs.průmyslových firem a bylo shrnuto do 5 fází : 

3.1. Fáze – doba rozmařilosti v porevolučním opojení 

 V novém právně - ekonomickém prostředí dohání čs. manažeři „Evropu“ ve vnějších 

podnikatelských znacích týkajících se jejich osob, rodin, ale i jejich firem, kdy vlastnili auta 

vybraných značek, okázale zařízené kanceláře, včetně rozdávání štědrých sponzorských darů. 

Akumulované finanční zdroje se rozpouští v darech pro sportovní kluby a politické strany. 

Vytváří se síť většího počtu firem podnikajících – mimo jiné – v doposud neznámých odvět-

vích. Lehkost vytváření nepřehledných sítí společností z pohledu vlastnických vztahů umož-

ňuje zapojit do majoritních vlastnických vztahů rozsáhlé příbuzenstvo a tiché společníky. 

3.2. Fáze – doba úvěrová 

 Hospodářské úspěchy se nedostavují bohužel ani u největších čs. podniků. Spása se 

hledá v masivním investování, kdy velkorysé půjčky lehkovážně poskytuje převážná většina 

bank. 

 Marketingové analýzy, studie proveditelnosti predikce tržeb a splátkových kalendářů 

byla spíše v rovině víry, než střízlivé racionality. 

 Český TOP management naprosto ignoroval zrychlující se globalizaci. Nekriticky pře-

ceňoval své postavení vůči konkurenci, která měla minimálně stejně dobré stroje, lepší tech-

nologie, výrazně vyšší produktivitu práce a s tím spojené nízké náklady. Vysoká a drahá za-

dluženost, ztráta Know-How (viz. Poldi Kladno), absence investice do vědy a výzkumu a 

žádné inovační strategie způsobili ztrátu konkurenceschopnosti.  Jediná konkurenční výho-

da domácích firem, levná pracovní síla, nestačila a byla absorbována „montovnami“ postave-

nými zahraničními investory, kteří využili velmi výhodný pobídek čs. vlády. 

                                                 
20 POLEŠÁK, M.; RÁZEK,J.  Finanční diagnostika – Pád Titána ( Škoda Plzeň ), Ekonom, 1999, č. 43, s. 57. 
21 POLEŠÁK, M.; RÁZEK,J.  Finanční diagnostika – U snědeného krámu ( TATRA Kopřivnice), Ekonom, 1999, č. 41, s. 63. 
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3.3. Fáze – doba leasingová 

 Čeští manažeři vystřízlivěli a jsou opatrnější. Zvyšují velmi pomalu produktivitu práce 

a snaží se snížit své náklady, na inovace a realizaci špičkových znalostí již však nejsou pení-

ze. Propouštějí zaměstnance, snaží se prodat majetek, který nelze rentabilně využívat. Při po-

třebě nákupu zejména nových technologií se obracejí na leasingové společnosti. 

 Úpadková fáze se však již nedá zastavit. Součet úroků, splátek, úvěrů a leasingových 

poplatků neustále roste a naopak – negativní vývoj „ Cash –Flow“ je dlouhodobě špatný !. 

3.4. Fáze – doba žebrácká 

 Typicky český manažer prohlašuje, že on za nic nemůže, za vše mohou minulé vlády, 

ČNB, drahé úvěry, vysoké daně. 

Manažeři si najímají poradenské firmy za velmi drahé peníze, zvyšuje se frekvence 

slov začínající na „re“ a vedle termínů „restrukturalizace, revitalizace, reengineering„ se  ještě 

objevuje spásné slovo „strategický partner“. Neuvědomují si skutečnost, že nejdříve se musí 

provést „re“ a teprve potom lze podnik výhodně prodat.  

 Bylo prokázáno, že úředníci MPO a FNM dosazovali do dozorčích rad a představen-

stev „své“ lidi se starými předsudky a návyky. Byli to opět politici, manažeři či zástupci 

vlastníků, kteří již jednou přivedli české firmy do krizový situací. 

3.5. Fáze – doba závěrečná 

 Osudy čs. podniků se podobaly jako vejce vejci, kdy nezadržitelně spěly, a některé 

dosud spějí, k bankrotu. Osudy lidí, kteří stáli v čele těchto podniků, jsou však různé. Někteří 

jsou s nepochopitelnou logikou a solidaritou přijímáni na manažerská místa, např. v ČEZu, 

ČSA, apod. Řada vysokých úředníků z ministerstev si založili poradenské a konzultační fir-

my, stali se lobbisty a někteří byli za velké pozornosti médií vyšetřování policií. Výsledkem 

je obvyklé konstatování, že se ničeho nedopustili, protože neschopnost a lehkovážnost nejsou 

trestným činem.  A někteří mizí beze stopy v cizině. 
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4. Zobecnění zkušeností a příčin krizí čs. podniků 

4.1. Proč se čs. podniky dostávají do krize? 

• „Podniky neumírají na špatné hospodářské výsledky, ale na nedostatek peněz…“22 

• Riziko vzniká, mění se a zaniká vždy v konkrétním čase a prostoru = ČASOPROSTORU 

=> globální charakter rizika23. Riziko, výnosnost a likvidita jsou neoddělitelně spjaty. 

• Pomocí standardních účetních postupů nelze včas zachytit jakákoliv rizika. 

• Když se podniku nedaří a nezlepšuje se, je to vždy vinou jeho managementu. 

4.2. Vývojová stadia krizí v čs. podnicích 

 Problémy, do kterých se podniky dostávají, mívají většinou jeden z následujících spo-

lečných kauzálních jmenovatelů: 

 

Krize strategie – špatné definování cílů 

 Čeští dodavatelé, podnikatelské subjekty, státní akciové společnosti i zprivatizované 

čs. podniky nebyly ochotny připustit změnu a adaptovat se na nové podmínky, přizpůsobit se 

v sortimentu, nízkých nákladech, vysoké kvalitě výrobků i služeb a hlavně v rychlosti a poho-

tovosti dodávat v požadovaných termínech!!! Těmito skutečnostmi bylo ztraceno obrovské 

množství času a záchrana se hledala v horentním nákupu akvizic. 

 

Krize výkonnosti – žití z podstaty 

 Následoval pokles výkonnosti. Klasickými projevy byly klesající tržní podíly, postup-

ný pád do „červených čísel“ a kumulace dluhů.  

 Dokud byly bankovní domy naivní a jejich úředníci (tzv. úvěráři) dost chytří, přičemž 

nad sebou neměli kontrolní orgány, mohly podniky za jejich přispění zastavovat svůj majetek 

dokonce několikrát u různých bank. Byly peníze na výplaty, odbory byly spokojené a před-

stavenstva i dozorčí rady si vzájemně rozdělovaly vysoké odměny.  

 Mezi praktiky, ať podnikové, bankovní či univerzitní sféry se této fázi sice nespisovně, 

ale výstižně říká „prožírání podstaty“. Tento styl řízení narazil poprvé až v roce 1997, kdy 

nastala měnová krize, a byly zavedeny první úsporné vládní balíčky. 

 

                                                 
22 NOVÁK, V. Změna jako nástroj restrukturalizačního procesu, Vítkovice, a.s., 4/2001 
23 BRADA, J.; BLÁHOVÁ, Z. Řízení rizik v podnicích za podpory systémů včasného varování, Praha: Institut for Interna-

tional Research, 2004 
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Krize likvidity – nejsou peníze 

 Částečná změna makroekonomických podmínek v roce 1997 způsobila, že řada čs. 

podniků spadla do krize likvidity.24 Typická reakce čs. TOP managementu a zvlášť jejich fi-

nančních ředitelů byla: „za všechny naše problémy může ČNB, peníze jsou drahé, my máme 

dobré nápady a projekty, ale nemáme za co vyrábět…“ 

 Skutečností zůstává, že od tohoto momentu úvěráři komerčních bank zpozorněli, při-

čemž tyto služby jsou dnes již na velmi profesionální úrovni a některým čs. firmám peníze 

nepůjčí, i když mají zakázky, protože velmi zadlužený podnik bez perspektivy, nemá šanci 

splatit své dluhy. 

  „Tam, kde jsou AKTIVA pasivní, ale PASIVA hodně aktivní, přichází podnikatelská 

smrt / bankrot…“ Prof. Ing. Bohumil Král, CSc./VŠE Praha, Katedra účetnictví+manažerské 

účetnictví. 

4.3. Krize z hodnotového a produktového hlediska25 

 Při hodnocení vnitřní výkonnosti podniku je velmi problematická vypovídací schop-

nost výsledku hospodaření tzv. „Výsledovky“ před zdaněním. V praxi bylo prokázáno, že 

daleko korektnější ukazatel je přidaná hodnota ( PH ), kdy platí:   

PH = ( Obch. Marže + CV ) – VS                                [8] 

 V obecné rovině platí, že uvedená „přidaná hodnota“ představuje potenciál zisku a 

platí, že podnik musí dosáhnout v 1. stupni minimálně PH > 0. Toto kritérium je možno 

označit jako prvotní stupeň k dobrému řízení podniku.  

 Úspěšný podnik musí v celém svém portfoliu výrobků a služeb přesně znát, u kterých 

vykazuje PH > 0 a kde je PH < 0. V případě, že PH vykazuje u některých podnikových proce-

sů záporných hodnot, je nutno tyto procesy přehodnotit a následně sjednat nápravu v takovém 

rozsahu, aby se PH maximalizovala. Pomůckou pro znázornění a zmapování přidané hodnoty 

podnikových procesů slouží grafická schémata tzv. hodnotové a procesní mapy.  

 Z uvedeného vyplývá, že po finálním prodeji a následné výsledné kalkulaci, např. při 

prodeji velkých investičních celků, je žádoucí vykazovat v závěrečném finančním vyhodno-

cení:   

PH∑výrobků  + PH∑služeb >> 0                                [9] 

                                                 
24 Likvidita  - Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z pohotových peněžních prostředků nebo z jiných 

aktiv. Za nejvíce likvidní se považují aktiva položená na úroveň hotovým penězům. tj. šeky a vklady bez výpovědní lhůty. Za 

nimi následuje skupin cenných papírů, které je možné prodat na burze. 
25 SMETANA, J.  Signály včasné výstrahy v řízení podniků, závěrečný MBA projekt, VŠE Praha, 2003 
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4.4. Detailní problémy podniku v krizi 

Nedostatek peněz   Přezaměstnanost  Nízká produktivita 

Neproduktivní AKTIVA  Vysoké cizí zdroje / dluhy Špatný produkt 

Zastaralé technologie   Neobrátkové zásoby  Špatná definice cílů 

Absence distribučních kanálů Špatná firemní kultura   

Demotivace zaměstnanců 

 

4.5. Základní kroky restrukturalizace 

Nastartování restrukturalizačního procesu má priority ve dvou základních fázích obnovy 

životaschopnosti podniku. 

 

Fáze záchrany:  

• Zvýšení toků Cash flow      CF↑ ↑    [CZK /  1. jed. času ] 

• Snížení celkových nákladů  CN↓   [ CZK ] 

• Zvýšení tržeb   TR ↑   [ CZK ]  

• Zvýšení marže   M  ↑   [ CZK ] 

 

Fáze obchodní inovace:  

Změna v obchodním jednání 

• změna v obsahu na bázi aktuálního benchmarkingu26 

• změna formy kontaktu, od osobního jednání až po elektronické obchodování 

• důsledné využívání marketingu a jeho nástrojů 

Složité obchodní konstrukce, především u velkých investičních celků 

• kvalitní obchodní smlouvy 

• dodavatelské úvěry 

• zapojení dodavatelů do hodnotového řetězce 

 

 

                                                 
26 Benchmarking je nástroj strategického managementu, se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. 

let20. století. Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organiza-

ce s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 
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4.6. Pochopení „ každodenní ‘‘ ekonomiky podniku 

Kritické oblasti 

• Dramatický pokles tržeb ( během ½ roku ) 

• Dramatický pokles tržní hodnoty podniku, především vlastního kapitálu 

• Vysoký objem  CZK↑ 
• Katastrofální vývoj PH27 < ON28 

• Dramatický pokles denního inkasa 

• Nefunguje reporting => absence snižování nákladů 

• Absence „Best praktices“29 

• Nastartování implementace strategie znovuzrození 

• Pochopit, odkud půjdou tržby a s jakým rizikem 

• Pochopit, odkud půjdou marže a s jakým rizikem 

• Ukazatel WACC30 = EBIT / AKTIVA 

• Pokrok / změnu měříme / vyhodnocujeme po měsících 

• Manažeři mohou být neúspěšní jen jeden kvartál, jsou-li neúspěšní dva po sobě jdoucí 

kvartály, musí být vyměněni. 

  

Aby se dal podnik změnit, je zapotřebí tří základních vlastností: 

• Poznat nutnost změny 

• Schopnost mít sílu provést tuto změnu co nejrychleji 

• Schopnost čelit konfliktům 

 

MANAGEMET ZMĚNY = MANAGEMENT KONFLIKTŮ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 PH – přidaná hodnota 
28 ON – osobní náklady 
29 Best praktices – správné návyky 
30 WACC -  vážený průměr nákladů na kapitál (požadovaná míra výnosu kapitálu) 
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5. Procesy krizového managementu 

 Krizové řízení je podobno běžnému řízení podniku, avšak zásadní rozdíl je 

v naléhavosti řešení mnoha problémů, které bohužel pro podnik v krizi jsou vzájemně propo-

jeny např. nedostatek finančních prostředků nedovoluje nákup surovin pro výrobu, čímž je 

ohrožena výroba a následně výpadek výroby způsobuje nedostatek příjmů. Proto jedním z 

předpokladů úspěšného zvládnutí krize je zvítězit nad časem, i zde platí staré pořekadlo „kdo 

rychle dává, dvakrát dává“.  Hlavním rozdílem však je, že fáze revitalizace musí proběhnout 

rychle a s co nejmenšími náklady. 

 V této fázi podnikového řízení je bezpochyby žádoucí postupovat v souladu s krizo-

vými plány a scénáři. Zásadním úskalím je, zda tyto scénáře mají podniky vypracovány, 

čemuž tak ve většině průmyslových podniků není. Vypracovány bývají jen plány k řešení 

škod ekologických, požáru atp. Objasnění řízení podle krizových plánů a scénářů je na dalších 

několik kapitol, proto se v této fázi bakalářské práce budu zabývat jen vysvětlením pojmů 

krizový scénář a plán.  

 Často bývá v krizovém řízení opomíjena krizová komunikace, která je nepochybně 

v průběhu řešení krize dobrým nástrojem k úspěšnému zvládnutí krize. Tvrdá pravda o sku-

tečném stavu podniku je sice bolestivá, ale nejistota a neznalost skutečného stavu je ve své 

podstatě daleko horší a přispívá k zvyšování nervozity. 

 

Krizový scénář 

 Je závazný písemný dokument, který popisuje možné podnikové krizové situace a je-

jich průběh v čase a prostoru.31 Scénář popisuje předpokládanou situaci, popř. sled budoucích 

stavů. Nejedná se tedy o přesně definované jevy, ale o možné budoucí vývoje a možné varian-

ty. Scénáře pomáhají manažerům v orientaci při výskytu neočekávaného problému. 

 

Krizový plán 

 Dokument, navazující na krizový scénář: Plán popisující souhrn opatření a po-

stupů, které přispívají k řešení vzniklých krizových situací uvedených v krizovém scénáři. 

Východiskem pro tvorbu krizového scénáře a plánu je analýza rizik daného podnikatelského 

                                                 
31 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M.  Krizové řízení podniku, Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978-  

80-247-3156-8 



subjektu, přičemž analýza 

řízení rizik v podniku.32 

Obr

 

5.1. Identifikace příčin krize

 V prvotní fázi po „

příčiny a ohniska krize. Ohniska krize mohou vznikat nap

odbytovém, ale může nastat krize také personální. 

 Na základě zjištěných dat krizový management hodnotí velikost a stupe

základě tzv. krizové matice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M.  Krizové

80-247-3156-8 
33 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M.  Krizové 

80-247-3156-8 

emž analýza rizik je spolu s identifikací a hodnocením rizik sou

 
Obr. 7.  Proces tvorby krizového scénáře a plánu33 

ř čin krize 

„zavedení“ krizového managementu je nutno

iny a ohniska krize. Ohniska krize mohou vznikat např. v procesech výroby, finan

ůže nastat krize také personální.  

ě ěných dat krizový management hodnotí velikost a stupe

 tzv. krizové matice. 

        Obr. 8.  Krizová matice34 

         

.  Krizové řízení podniku, Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978

.  Krizové řízení podniku, Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978

31 
 

identifikací a hodnocením rizik součástí procesu 

nutno zjistit, zanalyzovat 

. v procesech výroby, finančním, 

ných dat krizový management hodnotí velikost a stupeň ohrožení na 

Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978-  

Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978-
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5.2. Vyhlášení krizového stavu 

 Vyhlášení krizového stavu a s ním spojených procedur souvisejících se záchranou 

podniku bývá v krizovém řízení často opomíjeno. Přičemž, jak bylo uvedeno výše, krizová 

komunikace je jedním ze základních kroků při řešení krize. 

 Úkolem pro vrcholový management podniku je vyřešení otázky, zda „chce řešit kri-

zi“. K tomu je zapotřebí najít silné a schopné osobnosti, které podnik zaštítí vůči tzv. okolí 

podniku a půjdou nekompromisně za cílem podnik z krize vyvést. V tomto stádiu krizového 

řízení jde především o znovunabytí ztracené důvěry, vytvoření loajálních spolupracovníků, 

kteří mohou i přes stav krize tento pocit důvěry brát jako příležitost k realizování inovací a 

svých nápadů. 

5.3. Zastavení pádu 

 Při procesu zastavení pádu je důležité vyčlenit z portfolia odběratelů ztrátové a nicne-

přinášející zákazníky (pozdní platby za dodané zboží nebo služby atp.), ztrátové výrobky, 

včetně důkladného rozboru procesů, které byly v podniku nastaveny a mohly mít podíl na 

ztrátách a vzniku krizového stavu. K rozklíčování těchto procesů je používána jako jedna z 

metod hodnotová a procesní mapa, o které se budu zmiňovat níže. 

 Nejdůležitějším úkolem v prvotním stavu řešení krize je získání hotovosti, ať už je to 

prodejem nepotřebného majetku, prodáním strojů na zpětný leasing, prodáním pohledávek, 

nebo posunutím splátek úvěrů a závazků. Mohou být prodávány i zásoby materiálů, ale tento 

prodej musí být prováděn s co největší opatrnosti, aby podniku tyto zásoby za nějaký čas ne-

chyběly. 

 Veškeré tyto činnosti jsou striktně a direktivně řízeny krizovým managementem, který 

je za ně plně zodpovědný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

34 ZUZÁK, R.; KÖNIGOVÁ,  M.  Krizové řízení podniku, Praha : Grada Publishing, a.s., 2009, 2. vydání, 256s, ISBN 978- 

80-247-3156-8 
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5.4. Základní rozdíly mezi standardním a krizovým řízením  

 
Standardní řízení Krizové řízení 

Postup 

• Stanovení strategie • Zjištění hlavních příčin krize 

• Stanovení cílů • Krizový plán 

• Určení tzv. nositelů úkolů • Zajištění koordinace 
• Vytvoření organizačního rámce • Vyhlášení výjimečného stavu 

  • Vtažení schopných lidí do KM 
  • Definování co je krizí zasaženo 

  
• Stanovení hlavního nositele ře-

šení 
    

Komunikace 
Dodržování hierarchických va-

zeb, předávání informací přes 
jednotlivé stupně řízení. 

Přímá komunikace klíčových 
nositelů - řešitelů krize s ostatními 
dle potřeby 

Odpovědnost 
Vyplývá z organizačního uspo-

řádání podniku a funkčního zařa-
zení. 

Vyplývá ze vztahu úkol - hlavní 
nositel. Hlavní nositelé jsou zba-
veni standardního řízení, krizové 
oblasti jsou řešeny odděleně. 

Odměny a sankce 
Vyplývají ze standardní meto-

diky odměňování a hodnocení. 

Jsou přímo vázány na jednotlivé 
úkoly, v případě selhání je potřeba 
nositele úkolu změnit. 

Kontrola 
Je prováděna pravidelně přes 

jednotlivé úrovně řízení. 

Je stanoveno, jak vypadá překo-
nání krize a časový horizont řeše-
ní. Nositel úkolu provádí a před-
kládá v krátkých intervalech vy-
hodnocení a vývoj situace. Nositel 
nectí hierarchické úrovně, ale 
vztah člověka k úkolu. 

Přístup manažerů 
Každý z manažerů je odpovědný 
za svou oblast, ve které řídí pře-

devším přímé podřízené 

Jsou aktivní ke všem lidem, kteří 
jsou nápomocni v řešení problémů 
bez rozdílů úrovně. Důraz je kla-

den na odstranění problémů 

 

Tabulka 2.  Základní rozdíly mezi standardním a krizovým řízením35 

 

 

                                                 
35 HÁLEK, V. prezentace k přednáškám " krizový management ". 
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5.5. Návrat ke standardnímu řízení 

 Po úspěšném zvládnutí krizového stavu a stabilizaci podniku dochází k proceduře, kdy 

krizový management „předává“ řízení podniku zpět do rukou novému vrcholovému manage-

mentu, nebo novému vlastníkovi podniku. 

  Před tímto procesem je nutno stanovit nové strategické cíle a implementovat reorga-

nizované fungující procesy pro úspěšný rozvoj podniku v době po krizi. 

• Sjednocení managementu podniku ve stanovení dlouhodobých strategických cílů a před-

ností, které do budoucna zajistí úspěšný rozvoj podniku. 

• Strategický řez podniku, kdy jsou přesně vymezeny produkty a služby, které bude podnik 

vyrábět a poskytovat, zajišťující dlouhodobou prosperitu a tím zajištění přísunu peněžních 

prostředků. 

• Provádění analýz nákladů jednotlivých procesů a činností. 

• Zavedení důsledného a přesného marketingu, včetně používání jeho nástrojů, kterými jsou 

marketingové analýzy, výzkumy. 

• Zavedení risk managementu a práce se systémy včasné výstrahy. 
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6. Hodnotová a procesní mapa krizového řízení 

 Při řešení vzniklých problémů jsou v obecné rovině používány v zásadě dva přístupy 

k nalezení řešení daného problému. 

• Analyticky - pomocí logických úvah je nalezeno jedno řešení, které je v praxi používáno 

zřídka. 

• Kreativně -  pomocí systematického vyhodnocování a stanovení priorit je nalezeno řešení, 

které se jeví jako nejvhodnější z několika nabízejících se řešení. 

6.1. Hodnotová analýza 

 Představuje systematický přístup k hodnocení výrobku, který umožňuje stanovit alter-

nativy, jež mohou zlepšit hodnotu výrobku definovanou jako poměr vlastností a nákladů. Ten-

to poměr lze zvýšit buď zachováním vlastností a snížením nákladů nebo udržováním dosa-

vadní výše nákladů a zlepšením vlastností. 36 

 Z výše uvedeného může být odvozena hodnotová analýza v krizovém řízení, kdy mís-

to hodnocení výrobku jsou hodnoceny procesy a jejich nákladovost. Jak pro výrobek, tak pro 

procesy v podniku je prvotním úkolem snižit náklady a zvýšit jejich přidanou hodnotu.  

 Hodnotová analýza procesu je odlišná od „pouhého“ snižování nákladů (zkoumají se 

náklady a je snaha je snižovat) v tom smyslu, že při hodnotové analýze je zkoumán proces, 

který je potřeba zvládnout, teprve po tomto stanovení je zkoumáno jak tento proces zvládnout 

s co nejnižšími náklady. 

6.2. Procesní mapa 

Proces je vyjádření hodnotového toku na sebe navazujících činností, kdy každá násle-

dující přidává hodnotu činnosti předcházející. Každý z procesů má svého vlastníka procesu, tj. 

konkrétní osobu, která je zodpovědná za bezproblémový chod procesu. Nedílnou součásti 

jednotlivých procesů jsou:  

• Vstupy    

• Činnost 

• Klíčový proces 

• Podproces 

• Podpůrný proces 

                                                 
36 KRÁL, B. Manažérské účetnictví, Praha: Management Press, s.r.o, 2010, 3. aktualizované vydání, 2010, 660 s., ISBN 978 

– 7261 -217 - 8 

 



36 
 

 

 

 

    Obr. 9. Schéma procesu – zdroj vlastní 

 

 Grafické znázornění jednotlivých na sebe navazujících nebo všech celopodnikových 

procesů je nazýváno procesní mapou. 

  Procesní mapa je nástrojem analytického zkoumání probíhajících procesů, kterým je 

zhodnocována efektivita, ziskovost nebo naopak ztrátovost zkoumaných procesů. Ztrátové 

procesy jsou na základě vyhodnocení z hodnotových map buď přeorganizovány, nebo zcela 

zrušeny. U ziskových procesů je možno hledat ještě další snížení nákladů tj. zvyšování zisko-

vosti. 

Cílem vytváření a následné analýzy procesních map je přehledné znázornění toků pře-

dem definovaných hodnot, ale především je to ukazatel toku „peněz“, s kladnou nebo zápor-

nou hodnotou. 

6.3. Hodnotová mapa 

Je grafických schématem podnikových procesů s přiřazenými hodnotami analýz nákla-

dů, zejména pak vyjádřenou přidanou hodnotou daného procesu, výrobku nebo služby. Lo-

gickým výstupem hodnotové mapy je zhodnocení přínosu nebo ztrátovosti konkrétních sledo-

vaných procesů. 

Všechna měření v systémech managementu jakosti by měla být chápána pouze jako 

nutný zdroj informací pro rozhodování o tom, kam nasměrovat projekty kontinuálního zlep-

šování. Univerzálnost podobných metodologií může být odvozena od obecně známého De-

mingova P – D – C – A cyklu a měly by mít tyto základní kroky:  

1. Uvědomění si a formulování problému  

2. Sběr a analýza dat  

3. Analýza příčin problému  

4. Plánování řešení problému  

5. Implementace řešení do praxe (formou pilotního projektu)  

6. Hodnocení výsledků a efektů řešení  

7. Standardizace řešení  

8. Sledování procesu a výběr dalšího problému. 37 
                                                 
37 http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj08-cz.htm  
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Obr. 10. Schéma hodnocení procesů – zdroj vlastní 
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7. Závěr 

 Téma krizového managementu je, s ohledem na dnešní dobu, jistě tématem aktuálním. 

V důsledku finanční a hospodářské krize se mnoho podniků dostalo do vážných potíží a ne-

jednomu z nich se z krizové situace již nepodařilo dostat a musely vyhlásit bankrot.  

       Otázkou k zamyšlení zůstává, jak manažeři podniků umí pracovat s riziky, zejména 

jejich předvídání a následně jejich řízení. Důležitým předpokladem pro zvládání rizik jsou 

systémy včasné výstrahy, které mohou již dlouho před vypuknutím krizové stavu signalizovat 

určité poruchy v normálním fungování podniku.  

 Důsledkem špatného řízení, podcenění ať již třeba poklesu tržeb, zvyšování nákladů a 

v neposlední řadě poklesu pracovní morálky zaměstnanců, je podnik na „nejlepší“ cestě 

k vypuknutí krizového stavu, kdy mu docházejí peníze a tím není schopen splácet své závazky 

dodavatelům, zaměstnancům, popř. bankám.  

 Jak ukázala 90. léta min. století, u některých podniků byl stav krize vyvolán záměrně, 

kdy velká část strojírenských podniků byla vytunelována a následně byl vyhlášen bankrot. Po 

těchto podnicích zůstaly nesplacené nejen úvěry, ale i mnoho dodavatelů přišlo o své peníze. 

Je však pravdou, že jsou podniky, které se do tíživě situace nedostaly vlastní vinou, ale jen je 

prostě někdo využil k vlastnímu obohacení. Tato situace nastávala zejména při spolupráci se 

zahraničními „rádoby“ obchodními partnery, kteří sice zaplatili zálohu, odvezli zboží, ale ke 

konečnému proplacení nedošlo a ve většině případu se po „obchodníkovi“ slehla zem.  

 Když už nastane krize a majitelé mají snahu udržet podnik při životě, je čas pro „ná-

stup“ krizového řízení. V prvotním stádiu je potřeba sehnat hotové peníze pro zajištění náku-

pu materiálu a následné zajištění výroby, která přinese další peníze od zákazníků. Po tomto 

splněném úkolu je snaha krizových manažerů nalézt příčiny krizového stavu. K zjišťování 

slouží tzv. procesní a hodnotové mapy, jasně definující, které procesy jsou v podniku ziskové 

nebo ztrátové. Tyto procesy je nutno přeorganizovat nebo zcela vyřadit z portfolia výroby 

zachraňovaného podniku. 

 Po úspěšném vyřešení krize je podnik buď „předán“ do rukou nového vedení, nebo je 

prodán novému majiteli. V opačném případě, kdy se nepodaří krizi zvládnout dochází k pro-

ceduře podání návrhu na likvidaci podniku, která končí vymazáním z obchodního rejstříku. 

  Krizovému řízení, jakožto relativně mladému oboru manažerského řízení pod-

niků, je bohužel u nás věnována malá pozornost. Ve většině případů je zaměřeno na krizové 

stavy ohrožující obyvatelstvo, jako jsou např. povodně, průmyslové havárie atp. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BL   Current Ratio    Běžná likvidita 

CF Cash Flow Peněžní tok 

CK       Cizí kapitál 

CV       Celkové výnosy 

DA  Debt Aratio    Zadluženost 

EAT  Earning after tax   Čistý zisk 

EBIT  Earning before interest and tax Zisk před nákladovými úroky a zdaněním 

EBITDA Earning before interest, tax  Zisk před odpisy, nákladovými  

deprecitation and amortization Úroky a zdaněním 

EBT  Earning before tax   Zisk před zdaněním 

EVA    Economic value added  Ekonomická přidaná hodnota 

EWS  Early Warring Systems´   Systémy včasné výstrahy  

           Early Warring Signals´  Signály včasné výstrahy 

FA       Finanční analýza 

HP       Hotovostní poměr 

KM  Crissis Management   Krizový management 

NOPAT  Net operation profit after tax  Provozní zisk po zdanění 

PH Přidaná hodnota 

PK       Pracovní kapitál 

RL   Quick Ratio    Rychlá likvidita 

SA       Stálá aktiva  

UK  Times – interest Earned Ratio Úrokové krytí 

VS       Výkonová spotřeba 

ŽCP       Životní cyklus podniku 
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