
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 

Klepaczová, E.: Krizový management podniku. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2012. 48 s. 

 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na krizové řízení podniku. V úvodu práce je 

provedeno seznámení se základními pojmy krizového řízení a objasněno, co krize je a jaké 

jsou příčiny a zdroje jejího vzniku. Další část práce je věnována analýze a hodnocení rizik 

se zaměřením na jednotlivé metody analýzy a hodnocení rizik, přičemž větší prostor je zde 

věnován v praxi nejčastěji používaným analytickým metodám, které jsou podrobněji 

popsány. V poslední části práce seznamuje s různými přístupy ke krizovému 

managementu, s řízením rizik a krizovým plánováním. Pozornost je věnována také krizi a 

fázím jejího vývoje včetně důležitosti odhalení krize. Závěr práce obsahuje způsoby, 

jakými lze krizi podniku řešit a jak ji lze úspěšně zvládnout. Jsou také uvedena praktická 

opatření z různých oblastí, přičemž je provedeno porovnání účinnosti jednotlivých 

vybraných opatření.  
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Abstract 

  

Klepaczová, E.: Company crisis management. Bachelor´s thesis. Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Faculty of Metallurgy and Material Engineering, 2012. 48 p. 

 

 This bachelor´s thesis is focused on company crisis management. In the beginning, 

there is explanation of basic terms of crisis management and crisis and the causes and 

sources of its origin. Next part is focused on risk analysis with focus on methods of risk 

analysis and the significant space is reserve for methods of risk analysis that are the most 

used in practice. In last chapter work presents different ways of crisis management, risk 

management and risk planning. Next, the thesis is focused on crisis term and phases of its 

development. The end of the thesis shows the ways how to successfully manage crisis.  

There are also practice different steps with focus on comparison on efficiency of single 

selected steps.   

Keywords: risk, risk analysis, crisis, crisis management 
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ÚVOD 

 Ekonomická krize, která zasáhla v posledních několika letech světové hospodářství, 

měla za následek snižování zisků podniků, což často vedlo k jejich existenčním 

problémům, jejich uzavírání a tím i rušení pracovních míst. Výsledkem krize byla nejistota 

a strach z budoucího vývoje – strach lidí jako potenciálních zákazníků. Z toho důvodu řada 

lidí své peníze ještě více spořila na místo, aby je „bezhlavě“ utrácela jako doposud, čímž se 

příjmy podniků ještě více snižovaly. 

 Proto se podniky více začaly zajímat, jakým způsobem mohou krizi zvládat, 

případně, jak krizi předcházet, aby se do ní vůbec nedostaly. 

 Vedlejším produktem krize a snahou podniků tak bylo, že se do popředí zájmu 

dostal staronový obor, kterým je krizový management podniku. 

 Cílem této bakalářské práce je osvětlit základní pojmy oblasti krizového 

managementu a objasnit, co je krize, podnikové okolí, konkurenceschopnost podniku a 

jaké typy krizí existují a jaké jsou příčiny a zdroje vzniku krizí. 

 Další kapitola bude věnována analýze krizového vývoje podniku. Bude provedeno 

seznámení s procesem analýzy a hodnocení rizik, definování základních pojmů analýzy 

rizik (riziko, hrozba, zranitelnost). Pozornost bude v této kapitole také věnována 

jednotlivým metodám analýzy rizik, přičemž v praxi nejpoužívanější metody analýzy rizik 

budou podrobněji popsány.  

 Poslední část práce bude zaměřena na stanovení postupu krizového managementu 

při řešení krize. Budou zde popsány jednotlivé přístupy ke krizovému řízení, rozdělení 

krizového managementu do dvou úrovní podle fáze, ve které je krizové řízení aplikováno – 

řízení rizik a řízení krizí. Dále budou popsány a rozebrány jednotlivé fáze krize se 

zaměřením na možnost odhalení příčin vzniku krize. Závěr práce bude věnován postupu 

při řešení akutní krize a v poslední kapitole budou navržena a popsána jednotlivá obecná i 

specifická opatření používaná v praxi a bude provedeno porovnání účinnosti či výhodnosti 

vybraných opatření, jejichž účelem je zvládnutí krize.      
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1 CHARAKTERISTIKA ZDROJŮ A PŘÍČIN KRIZÍ 

1.1 Krize 

 

 Slovo krize má původ ve starověkém slově krino, které v překladu znamená 

rozhodovat, vybírat, posuzovat nebo měřit mezi dvěma opačnými variantami, kterými byly 

právo-bezpráví, úspěch-neúspěch, život-smrt. Ze slova krino později vzniklo slovo krisis. 

Tímto slovem se vyjadřovala rozhodná doba nebo chvíle, rozhodnutí samo či nesnáze. 

Z krisis se stala česká Krize, anglické Crisis, německé Krise, a tak bychom mohli 

pokračovat v řadě dalších jazyků. [1] 

 Vysvětlení pojmu krize lze nalézt celou řadu. Vždy záleží na oboru, ke kterému se 

tento jev vztahuje, a úhlu pohledu, ze kterého se na pojem krize díváme.   

 Krizi můžeme definovat jako určitý nestabilní stav nebo dobu, ve které se blíží 

rozhodující změna. Tato změna může mít zásadní význam z hlediska celkového výsledku. 

[2] 

 Krize podniku může být též chápána jako situace různě dlouhé časové délky, ve 

které se rozhoduje, zda se podnik navrátí alespoň minimálně do situace, ve které byl před 

vznikem krize anebo je do budoucna ohroženo dosahování cílů podniku, popřípadě i jeho 

další existence. [1] 

 Krizi podniku můžeme také vyjádřit jako stav, který představuje po nějaký čas 

negativní odchylku od normálního stavu a ten ohrožuje fungování organizace (podniku) a 

může vést k jejímu samotnému zániku. [3] 

 Z lékařského hlediska je krize odpradávna chápána jako stav pacienta, kdy dochází 

ke změně v jeho zdravotním stavu. Tato změna samozřejmě může směřovat buď k lepšímu 

(uzdravení) nebo k horšímu (smrt). 

 Obdobný pohled, jaký nabízí oblast lékařství, lze aplikovat i do oblasti podnikání. 

Pacientem je v tomto případě podnik, kdy jeho léčba může vést buď k lepšímu (uvedení do 

stavu před vznikem krize) nebo k horšímu (zánik podniku). 

 Z lékařského hlediska lze taky určit, odkud samotná krize vzešla, protože se jedná o 

neméně důležitou informaci pro posouzení samotné krize – zda vzešla z pacientova 

(podnikového) okolí nebo z jeho samého (tedy z podniku samotného).       
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1.2 Zdroje krizí  
 

 Podnik chápeme jako otevřený systém ve vztahu ke svému okolí. Mezi podnikem a 

jeho okolím existuje určitý vztah, kontakt, interakce.  

 Krize podniku vzniká buď v důsledku nerovnováhy mezi podnikem a jeho okolím, 

nebo špatnou součinností mezi vnitřními subsystémy podniku, mezi jeho jednotlivými 

funkčními částmi nebo celky. Narušení rovnováhy je tedy prvotní příčinou vzniku krize 

podniku. Ve vztahu podniku k jeho okolí a ve vlastní činnosti podniku existuje velké množství 

hrozeb jako budoucích zdrojů nerovnováh a dysfunkcí. 

1.2.1 Podnik jako zdroj krize 

 

 Každá organizace potřebuje k zajištění své existence vstupy a současně musí 

existovat výstupy, což jsou výrobky nebo služby, které organizace ve svém okolí realizuje 

a snaží se je „prodat“ za účelem zisku. Takovéto vztahy (interakce) k jejímu okolí můžeme 

označit jako aktivní, jelikož jsou důvodem její existence. Bez vstupů a především výstupů 

by totiž žádná organizace nebyla schopna existence vůbec. Nejdůležitějším smyslem či 

cílem každého podniku by tedy mělo být uspokojení potřeb zákazníků, protože zákazník je 

subjekt, který vytváří organizaci zisk tím, že odebírá její výstupy, a umožňuje tak její 

existenci. Na druhou stranu je důležité zajistit kvalitní vstupy za co nejnižší náklady. To je 

umožněno dobrými vztahy s dodavateli. 

 Krize, které vznikají v podniku z aktivní interakce, jsou způsobeny rozdíly mezi 

zájmy podniku a jeho zákazníků na straně jedné (tedy na straně výstupů) a rozdíly mezi 

zájmy podniku a dodavateli na straně druhé (tedy na straně vstupů). V okolí podniku i 

uvnitř podniku samotného neustále dochází ke změnám, které na něj mají menší nebo větší 

dopad. Krize podniku následně nastává tak, že podnik není schopen na tyto změny včas a 

pružně reagovat nebo pokud dokáže reagovat včas, tak reakce podniku na tyto změny jsou 

nepřiměřené či neadekvátní, tedy nepružné, a to je prvním důvodem, proč ke krizi podniku 

dochází – vhodně bych tento jev nazvala „zkostnatělost“ podniku. 

  

1.2.2 Podnikové okolí   
 

 Podnikatelská sféra je několik posledních desetiletí oblastí, která je chaotická a 

neustále a velmi rychle se měnící. Chaos je takový budoucí stav určitého dynamického 

systému, který je velmi obtížně předvídatelný. Působí na něj totiž velké množství 

nestabilních faktorů. To znamená, že existuje velké množství možných (budoucích) stavů, 
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které nelze přesně určit, protože ještě nejsou známy a jejich výskyt či existence je závislá 

na celé řadě faktorů a okolností.  

 Žádný z podniků není izolovaný od působení svého vnějšího okolí a vlivu změn 

v  něm. Působení na podnik vychází nejen z makroprostředí, ale také z mikroprostředí. 

 Tato prostředí mohou pro podnik představovat buď nebezpečí, nebo příležitost. [1]

  

 Faktory makroprostředí působícími na podnik jsou zejména: 

 společenské faktory (např. změny v legislativě, pravidlech podnikání apod.), 

 ekonomické faktory (největší význam mají změny růstu hrubého domácího 

produktu, daňové zatížení, výše inflace, sociální a mzdová politika a opatření), 

 sociální faktory (např. zájmy a preference obyvatelstva, jeho životní styl a 

spotřebitelské rozhodování), 

 faktory spojené s pokrokem vědy a techniky, které mění nejen výrobní 

technologie, ale především způsobují vznik nových výrobních odvětví, zánik 

stávající výrobních odvětví a změnu rychlosti obměny výrobků u zákazníků (např. 

mobilní telefony, počítače apod.). 

 

 Faktory mikroprostředí působícími na podnik jsou především další podnikatelské 

subjekty, kde můžeme vycházet z tzv. Porterova modelu ohrožení podniku. Podle něj je 

podnik ohrožován: 

 svými konkurenty, kteří působí ve stejném odvětví podnikání, 

 dalšími podniky, které se snaží do tohoto odvětví vstoupit, protože je pro ně 

poutavý a zajímavý, 

 odběrateli a dodavateli, kteří ze své pozice uplatňují vůči podniku vyjednávací 

sílu, 

 výrobci potenciálních substitutů, kteří by mohli přetáhnout stávající zákazníky 

podniku, protože substituty lépe uspokojí jejich potřeby (např. posun z přírodních 

diamantů pro řezné nástroje na syntetické, z gramofonů na DVD přehrávače a 

další). 

 

 Jakékoliv změny v okolí podniku (organizace) jsou pro něj rizikové a představují 

ohrožení, na které nemusí být připraven. Důležitou schopností každého podniku by proto 

měla být připravenost na tyto možné změny a určitá pružnost v reagování na stávající 

situaci a vývoj, což by znamenalo eliminaci rizika a předcházení vzniku krize. [1] 
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 V současné době nelze přesně určit klasické křivky životních cyklů výrobků, 

odvětví a podniků, které by předpokládali růst, pokles a stagnaci končící zánikem, protože 

kdykoli může nastat tak prudká nebo náhlá změna, která může ve svém důsledku znamenat 

pád na samotné dno (zánik podniku) nebo naopak zásadní diskontinuální skok nahoru, jak 

ukazuje Obrázek 1. 

 

 

Obrázek 1 – Deformace životní křivky výrobků, podniků a odvětví [1] 

  

 Neustálé pokroky ve vědě a technice, změny v technologiích, výrobních a 

pracovních postupech, diference v potřebách zákazníků jsou nečekané a jejich směr a 

vývoj lze jen těžko předpovídat.  

 Jak již jednou řekl Jean-Francois Daigne, ředitel Ústavu vysokých financí a 

vysokoškolský profesor, že „budoucnost se nepředvídá, ale připravuje“. Tím měl na mysli, 

že podnik aktivně přistupuje ke změnám. Na změny nestačí reagovat, ale vytvářet je vlastní 

aktivitou nebo je alespoň ovlivňovat. [1] 

 Díky technické a technologické inovaci vstupují na trh nové podnikatelské 

subjekty, které odsunují dosavadní silné podniky na druhou kolej, nebo mohou mít za 

následek i jejich úpadek či úplnou likvidaci. 

 V dnešním světě je konkurence opravdu veliká a je těžké a mnohdy i nemožné se 

s ní vypořádat. Proto je v oblasti podnikání možné často slyšet zásadní slovní spojení: 

konkurenceschopnost. 

 Důležitou formou obrany proti nově vznikajícím silným konkurenčním podnikům 

je změna. Změna odehrávající se v podniku samotném a na jeho vlastní popud. Změna 
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k lepšímu. Podniky musí hledat nové cesty a nové směry, reagovat pružně a včas na změny 

nebo je samy vytvářet a nejednat stereotypně. 

1.2.3 Konkurenceschopnost podniku  

 

 Cílem všech podniků je stanovit určitý cíl, tento cíl nalézt a také jej dosáhnout.  

Jedním z těchto cílů mohou být řád a jistota. Nalezení a stanovení určitého řádu nemusí být 

až tak obtížné, nalezení jistoty v dnešním nejistém a neustále se měnícím světě už může 

být úkol obtížný, ne-li skoro nemožný. Zásadní vliv na nalezení jistoty má totiž 

konkurence. Ta je veliká a často nelítostná.  

 Z toho důvodu se každá společnost snaží, aby nový produkt či služba přicházející 

na trh byly lepší než produkty a služby konkurentů. Nelze totiž v tomto ohledu zamezit 

konkurentům přijít na trh s novinkou. Lze se jen pokusit o to, aby nový produkt či služba 

překonaly novinky konkurence.  

 Každým dnem stojí manažeři společností před rozhodnutím, kterou cestou se mají 

vydat, kterou možnost zvolit a které rozhodnutí bude správné a přinese společnosti náskok 

před konkurencí. Formulace firemních cílů a strategií k jejich dosažení je proměnná. Každé 

rozhodnutí přináší své výhody i nevýhody, svá pro a proti.  

 Riziko nevzniká pouze u činností, produktů a služeb, které podnik nově uvádí na 

trh nebo kdy podnik vstupuje na nový trh či jeho segment. Riziko představuje i 

pokračování stávajících aktivit. 

  Podnikový management si proto musí neustále klást otázky a také na ně hledat 

odpovědi. Musí umět s riziky pracovat, musí umět rizika a jejich faktory co nejvíce 

identifikovat, vyhodnotit jejich významnost a důležitost, případně intuitivně odhadnout 

pravděpodobnost jejich vzniku, směr dalšího vývoje, míru působení a případné následky, 

které může riziko způsobit.  

 Problémem je již zmiňovaná identifikace budoucích rizikových faktorů, jejich síly a 

směru působení. To se pak musí odrazit ve formulaci rozhodnutí, která by měla vést ke 

snížení rizika na únosnou míru. Riziko nelze nikdy úplně odstranit, jelikož rozhodnutí 

směřující k podnikovému okolí není nikdy stoprocentní jistotou. Okolí podniku se totiž 

nechová vždy tak, jak si majitelé (vlastníci) nebo podnikoví manažeři představují či přejí, a 

tak na jejich aktivity může reagovat odlišně od již uvedených představ a přání. 

 Veškeré okolí podniku i podnik samotný se snaží tzv. o homeostázi neboli udržení 

rovnovážného stavu. 
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1.2.4 Chyby začínajících podniků 

 

 Dokázat v dnešních podmínkách vést podnik je opravdu složité. Je důležité, aby se 

manažer či podnikatel dokázal vyrovnat s celou řadou problémů a krizových situací 

v současných podmínkách tržní ekonomiky. Podnikatelé ani zdaleka nemůžou zcela 

ovlivnit všechny podmínky a faktory způsobující vznik rizika. 

 Úspěšný podnikatel je ten, který dokáže krizi předvídat, předcházet jí nebo alespoň 

zajistit její úspěšné zvládnutí. 

 

 Samotný start podnikání je pravděpodobně nejrizikovějším obdobím. Vysoká 

rizikovost je spojená především s: 

 absencí podnikatelského záměru, 

 nezkušeností s podnikáním,   

 nízkým kapitálem podniku, 

 různými platebními problémy, 

 malým objemem odbytu, 

 nepřiměřenou výší režijních nákladů, 

 nekvalitní organizací práce, 

 zajištěním práce nedostatečně vzdělanými, kvalifikovanými a zkušenými 

zaměstnanci. 

 

 Většina těchto prvotních problémů je odstranitelná na základě vlastních sil, 

schopností a prostředků, případně pomocí externistů s potřebnými znalostmi a zkušenostmi 

a s využitím programu podpory malého a středního podnikání. [4] 

1.3 Příčiny vzniku krize podniku 

  

 Krize je většinou důsledkem vzájemného působení vnějších i vnitřních rizikových 

faktorů na straně jedné a nevyhovujících manažerských či podnikatelských reakcí na straně 

druhé. Jednotlivé odchylky od projektovaného a předpokládaného stavu se mohou začít 

opakovat stále častěji, až se mohou změnit v trvalý krizový stav. 

 Základním úkolem musí být snaha tyto příčiny zjistit co nejrychleji. Jako 

v jakýchkoliv jiných oblastech je prevence mnohem méně nákladná než represe 

(odstraňování následků).  
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 Za příčiny krizí se obecně označují vnější vlivy, které způsobují nerovnovážný stav 

trhu. Nerovnovážný stav trhu se dále promítá přímo do podniku, kde vznikají a působí 

vlivy vnitřní. Zde musí zasáhnout vedení společnosti. [5]  

 

 Příčiny krize podniku lze rozdělit z pohledu, odkud případná krize může nastat, na 

dvě skupiny: 

 

 vnější (externí) příčiny krize, 

 vnitřní (interní) příčiny krize.  

 

 Vnější (externí) příčiny krize lze rozdělit do tří kategorií: 

 normální nehody (např. únik plynu, havárie dopravních a přepravních prostředků, 

ale také politické, ekonomické, sociální a další změny), 

 abnormální nehody, které jsou způsobeny záměrně (např. sabotáže,                                                                          

terorismus apod.), 

 přírodní katastrofy (např. požáry, povodně a záplavy, extrémní sucha, hurikány, 

tornáda, zemětřesení, přílivové vlny apod.).  

 

Externí příčiny se na vzniku krizí podílejí v rozmezích „pouze“ 20 – 30 %. 

 

 Vnitřní (interní) příčiny krize jsou z velké části zapříčiněny neznalostí a 

neschopností vrcholového managementu. Příkladem mohou nastat tyto příčiny: 

 nesprávný výběr zaměstnanců, 

 špatná komunikace v rámci podniku, 

 chyby v konání, 

 nedostatečná úroveň vědeckých či jiných znalostí, 

 špatné organizační schopnosti, 

 nesprávně cashflow podniku, 

 nedokonalost zařízení. [6, 18] 

 

Interní příčiny se na vzniku krizí podílejí v rozmezích 70 – 80 %.  
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1.3.1 Typy krizí podniku 

 

 Rozlišují se tři základní typy krizí. Krize strategická, krize vyvolaná hospodářskými 

výsledky a krize likvidity.  

1.3.1.1 Krize strategická 

 

 Projevem strategické krize je závažná (významná) ztráta výkonnostního potenciálu.  

Příčinou může být umístění podniku při jeho zakládání do nesprávné lokality. Díky tomu 

můžou plynout potíže se získáváním pracovních sil nebo problémy se zajištěním 

materiálových vstupů.  

 Další příčinou může být také nevhodný rozsah výrobního programu, nevhodné 

výrobní kapacity. Nevyužití výrobních kapacit vede k malé výnosnosti investovaného 

kapitálu. Tato krize může mít počátek v chybných rozhodnutích už při zakládání podniku. 

1.3.1.2 Krize vyvolaná hospodářskými výsledky 

 

 Krize vyvolaná hospodářskými výsledky je zapříčiněna špatným hospodářským 

vývojem a díky tomu i špatnými výsledky podniku. Krize tohoto typu může mít několik 

příčin. Mezi ty nejčastější patří nízká konkurenceschopnost výrobků, vysoké mzdové a 

režijní náklady, nevhodné investice či chybně zvolený způsob financování podniku. 

1.3.1.3 Krize likvidity  

 

 Poslední zmíněný typ krize je krize likvidity. Ta se projevuje neschopností dostát 

svým platebním závazkům. Může být způsobena porušováním základních pravidel pro 

financování, tzn. nedodržování časového souladu mezi složkou aktiv podniku a zdroji 

financování (pasiv). 

 Mezi další běžné příčiny patří nedostatečné řízení pohledávek a zásob. Příčinou 

může být i například příliš rychlý růst podniku, který je založený zejména na cizím 

kapitálu (financování). [7] 
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2 ANALÝZA KRIZOVÉHO VÝVOJE PODNIKU 
 

2.1 Analýza rizik 

 

 Analýza rizik je prvním krokem v procesu snižování rizika. Analýza rizik je proces 

založený na definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich vzniku a míry jejich následků 

(dopadů) na aktiva. Riziko je totiž definováno jako součin pravděpodobnosti vzniku a míry 

následků a škod. Schéma analýzy rizik je znázorněno na Obrázku 2. 

  

 Analýza rizik se skládá z následujících kroků: 

 

1. Identifikace aktiv (tzn. vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 

vlastní) 

2. Stanovení hodnoty aktiv (tzn. určení hodnoty složky aktiv a jejich význam pro 

určený subjekt, ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny nebo poškození 

na existenci či chování subjektu) 

3. Identifikace hrozeb a možných slabin (tzn. určení takového druhu událostí a akcí, 

které mohou negativně ovlivnit složku aktiv, určit slabá místa subjektu a mohou 

umožnit působení hrozeb) 

4. Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti (tzn. určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vzhledem k dané hrozbě) 

5. Vyhodnocení rizika (tzn. určení rizika přijatelného, podmíněně přijatelného nebo 

nepřijatelného na základě předem definovaných parametrů) 

 

 Hodnocení rizik představuje proces neustálého zvažování a porovnávání. Příkladem 

může být poškození aktivit, které může být zapříčiněno naplněním hrozeb, přičemž musí 

být vzaty v úvahu veškeré potenciální důsledky, nebo také reálné pravděpodobnosti 

výskytu takových rizik z pohledu, kde převažují hrozby, zranitelnosti a aktuálně 

implementovaná opatření. 

 Výsledky tohoto hodnocení by měly pomoci určit odpovídající kroky vedení 

subjektu i priority pro zvládnutí rizika a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich 

výskytu. Může nastat i několikanásobné opakování procesu hodnocení rizik, aby byly 

pokryty různé části organizace (subjekty) nebo jednotlivé činnosti.  
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 Důležitým krokem je již na začátku procesu stanovit úroveň, na kterou chceme 

analyzovaná rizika eliminovat. [8] 

 

 V době, kdy firma upadá do krize nebo už v ní je, by se na základě takovéto 

analýzy došlo k závěru, která část podniku má zůstat zachována (je nejméně ohrožena 

rizikem) a dává větší záruku výnosnosti a naopak by se na základě rozboru aktiv (těm hrozí 

největší riziko) dospělo k závěru, které části firmy by byly zrušeny. Tím by firma mohla 

efektivně uspokojit pohledávky, protože by rozprodala tato riziková aktiva.  

 

Obrázek 2 – Analýza rizik [9] 

 

2.2 Základní pojmy analýzy rizik 

2.2.1 Aktivum 

 

 Je všechno, co má pro organizaci (subjekt) hodnotu, která může být zmenšena 

působením hrozby. 

 Aktiva se dělí na hmotná a nehmotná. Mezi hmotná aktiva můžeme zařadit 

například nemovitosti, peníze, cenné papíry a další. Mezi nehmotná pak například 

předměty průmyslového a autorského práva, informace, kvalitu personálu, morálku 

pracovníků apod. Aktivem dále může být i sama organizace, neboť hrozba může působit na 

celou její existenci.  

 Základním charakterem aktiva je hodnota aktiva. Ta je založena na objektivním 

vyjádření obecně vnímané ceny nebo na subjektivním ocenění důležitosti aktiva pro danou 

organizaci, případně kombinaci obou přístupů. 

 Při hodnocení aktiva bereme v úvahu následující hlediska: 
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 pořizovací náklady nebo jiné hodnoty aktiva, 

 důležitost aktiva pro existenci či chování subjektu, 

 náklady na překonání případné škody na aktivu, 

 rychlost odstranění škody na aktivu, 

 jiná hlediska. 

2.2.2 Hrozba 

 

 Je událost, síla, aktivita nebo osoba, která má nepříznivý vliv na bezpečnost či 

způsobení škody. Hrozbou pro subjekt může být například přírodní katastrofa, požár, 

chyba obsluhy, krádež zařízení nebo také růst české koruny vzhledem k evropské měně, 

kontrola finančního úřadu a další. 

 Dopad hrozby, což znamená škodu, kterou způsobí hrozba při jednom působení na 

určité aktivum, může být odvozen od absolutní hodnoty ztrát, kde jsou zahrnuty náklady na 

odstranění následků škod způsobených subjektu hrozbou nebo náklady na znovuobnovení 

činnosti aktiva. [8] 

 

 Faktory úrovně hrozby 

 

1 Nebezpečnost (schopnost hrozby způsobit škodu) 

2 Přístup (pravděpodobnost, že hrozba se svým působením dostane k aktivu - jednou   

            z forem může být také frekvence výskytu hrozby) 

3 Motivace (zájem vyvolat hrozbu vůči aktivu) 

2.2.3 Zranitelnost 

 

 Je slabina, nedostatek či stav analyzovaného aktiva (popřípadě subjektu), který 

může hrozba využít pro uplatnění svého nevhodného (nežádoucího) vlivu.  

 Zranitelnost je vlastností aktiva, která vyjadřuje jak je aktivum citlivé na působení 

dané hrozby. Vznikne všude tam, kde dochází k interakci mezi aktivem a hrozbou. 

Faktory úrovně zranitelnosti 

 

1. Kritičnost (Důležitost aktiva pro zkoumaný subjekt.) 

2. Citlivost (Náchylnost aktiva poškození danou hrozbou.) 
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2.2.4 Riziko 
 

 Riziko vzniká působením aktiva a hrozby. Aktivum, na které nepůsobí žádná 

hrozba, není předmětem analýzy rizik. Hrozba, která nepůsobí na aktivum, nemusí být při 

analýze rizik brána v úvahu. 

 Úroveň každého rizika je dána hodnotou aktiva, zranitelností aktiva a také úrovní 

hrozby. Růst rizika ovlivňuje úroveň hrozby, zranitelnost a hodnota aktiva. Úroveň rizika 

snižuje protiopatření.  

 Při protiopatření se používají pravidla, která stanovují, že náklady vynaložené na 

snížení rizika by měly být přiměřené hodnotě chráněných aktiv. S tímto pravidlem 

protiopatření souvisí stanovení referenční úrovně rizika, pod kterou se riziko prohlásí za 

zbytkové a nemusí se proto podniknout žádná protiopatření. 

 Dále můžeme zmínit pojem zbytkové riziko a referenční úroveň. Zbytkové riziko 

zůstává po implementaci postupů řízení rizika. Mělo by být malé, tak malé, že je pro 

subjekt přijatelné a není nutné dělat další protiopatření k jeho snížení. Referenční úroveň je 

hranice rizika rozhodující o tom, zda je či není riziko zbytkové neboli zda velikost rizika je 

menší nebo větší než referenční úroveň. 

2.2.5 Protiopatření 

 

 Je postup, procedura, proces nebo cokoliv, co bylo navrženo pro zmírnění působení 

hrozby, snížení zranitelnosti nebo dopadu hrozby.  

 Tato protiopatření se navrhují s cílem předejít vzniku jakékoliv škody nebo s cílem 

ulehčit překonání následků vzniklé škody. Tento pojem je z hlediska analýzy 

charakterizován efektivitou a náklady.  

 Efektivita protiopatření vyjadřuje, na jakou míru protiopatření sníží účinek hrozby. 

Do nákladů na protiopatření se zahrnují náklady na pořízení, zavedení a provozování 

protiopatření. Společně s efektivitou jsou tyto náklady klíčovými parametry při výběru 

protiopatření. 

 Výběr nejvhodnějšího protiopatření je takový, který přinese při jeho realizaci co 

nejnižší náklady. 
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2.3 Vztahy analýzy rizik  

 Klíčovým bodem je pro provedení úspěšné analýzy její správné pochopení. 

 Mechanismus uplatnění rizika probíhá takto: 

 Hrozba - využívá zranitelnosti a překonává tak protiopatření, začíná působit na 

aktivum, kde způsobuje škodu. 

 Aktivum - motivuje k aktivaci hrozby svou hodnotou, svou cenou. Působením 

hrozby se aktivum vyznačuje určitou mírou zranitelnosti a je zároveň chráněno 

protiopatřeními před působícími hrozbami. 

 Protiopatření - ochraňují aktiva, zjišťují hrozby, snižují jejich působení na aktiva 

nebo je úplně eliminují. Protiopatření mohou způsobit, že hrozba nebude 

aktivována. [8] 

 

 Základní vztahy v analýze rizik jsou znázorněny na Obrázku č. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 - Vztahy v analýze rizik [8] 

 

 



15 

 

2.4 Metody analýzy rizik  
 

 Metody analýzy rizik umožňují rozpoznat hrozby, nebezpečí, stanovit rizika a 

navrhnout a přijmout opatření k eliminaci hrozeb a rizik. Metody analýzy rizik můžeme 

rozdělit podle způsobu, jak k analýze rizik přistoupíme na kvalitativní a kvantitativní. Dále 

je možno metody analýzy rizik rozdělit podle oblastí, ve kterých je lze aplikovat. 

2.4.1 Kvalitativní metody 

 Používají se při problému stanovení priorit mezi riziky. U této metody jsou rizika 

vyjádřena v určitém rozsahu, např. bodovým ohodnocení (např. v intervalu 1 až 10 nebo v 

intervalu 1 až 100), dále slovně (např. malé až velké) či pravděpodobností (<0; 1>). 

Úroveň hodnocení určíme kvalifikovaným odhadem. Tyto metody jsou rychlejší a 

jednodušší na jejich provedení a častěji využívané, jsou ale také více subjektivní, protože 

ohodnocení rizika je závislé na osobě hodnotitele (na jeho vzdělání, zkušenostech apod.). 

 Kvalitativní metody jsou problematické při zvládání rizik, při posuzování 

přijatelnosti finančních nákladů, které jsou důležité k odstranění hrozby. Kvalitativní 

metoda ji charakterizuje například jako „velkou až kritickou“.  

 Kontrola výkonnosti, účinnosti nákladů se znesnadňuje absencí jednoznačného 

finančního vyjádření. [8] 

2.4.2 Kvantitativní metody 

 Kvantitativní metody slouží k matematickému určení rizika, kde riziko je 

definováno jako kombinace pravděpodobnosti nebo frekvence jeho vzniku a míry následků 

a škod, které může napáchat. 

  Kvantitativní metody vyjadřují míru následků a škod (dopady rizika) v peněžních 

prostředcích (např. tisíc Kč). Nejčastěji riziko vyjadřujeme formou roční předpokládané 

ztráty. Tyto metody jsou přesnější než metody kvalitativní, ale také náročnější z hlediska 

času a úsilí potřebných k jejich provedení. Používají se v oblastech finančních rizik, 

bezpečnostních informačních systémech a v technické bezpečnosti. [8] 

 

 Metody analýzy rizik je možno dále rozdělit podle principu, jakým k analýze a 

hodnocení rizik přistupují a podle toho, v jaké oblasti jsou nejčastěji používány [10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16]:  

 metody mapování procesů a procesních sítí,  

 metody hodnocení pracovišť a technologií, 
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 metody kauzálních analýz,  

 metody analýzy kořenových příčin, 

 metody analýzy rizik a selhání, 

 metody analýzy projektových rizik 

 a další. 

  

 Přehled nejpoužívanějších metod analýzy rizik uvádí Tabulka I. Bližší podrobnosti 

o jednotlivých nejpoužívanějších metodách analýzy rizik jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

 

Tabulka I – Metody analýzy rizik  

Metody Zkratka Anglický název metody Český název metody

OSD Operation Sequence Diagrams Diagram sledu operací

Metody mapování DAD Decision Action Diagrams Diagram rozhodujících 

procesů a procesních  EFQM European Foundation for Quality Management Model managementu kvality

sítí HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Analýza nebezpečí a kontrolních bodů

FRAP Facilitated Risk Analysis Process Jednoduchá analýza rizika

Diagramy kauzálních smyček

Analýza scénářů

FTA Fault Tree Analysis Analýza stromu poruch

ETA Event Tree Analysis Analýza stromu událostí 

Metody kauzálních HAZOP Hazard and Operability Study Studie nebezpečí a provozuschopnosti

analýz ID Ishikawas diagram Diagram příčin a následků

CIT Critical Incident Technique Analýza kritických událostí

CRT Current Reality Tree Analýza stromem současných událostí

MES Multiple Events Sequencing Analýza hromadných událostí

STEP Sequentially Timed Events Plotting Procedure Analýza časového vývoje nehody

PA Paret Analysis Paretova analýza

Analýzy kořenových CTM Causal Tree Method Metoda stromu příčin

příčín RCA Root Cause Analysis Analýza kořenových příčin

RCFA Root Cause Failure Analysis Analýza kořenových příčin poruch

SACA Systematic Accident Cause Analysis Systémová analýza příčin nehod

FMEA Failure Modes and Effects Analýzy příčin poruch a jejich následků

Analýzy rizik a selhání SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Silné, slabe stránky, příležitosti, hrozby

SS Six Sigma Nástroj pro zlepšování procesů a kvality

PHA Preliminary Hazard Analysis Předběžná analýza hodnocení

PERT Project Evaluation and Review Technique Analýza hodnocení projektů

MORT Management Oversight and Risk Tree Řízení rizik a strom rizik

Analýza projektových TOR Technic of Operation Analýza operačních technik

rizik PSA Probablistic Safety Assessment Metoda pravděpodobnostního hodnocení

GERT Graphical Evaluation and Review Technique Metoda grafického vyhodnocení

UMRA Universal Matrix of Risk Analysis Univerzální matice analýzy rizik

RIPRAN RIsk PRoject ANalysis Analýza projektových rizik
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ŘÍZENÍ RIZIK 

(risk management) 

ŘÍZENÍ KRIZÍ 

(managing crisis) 

Prevence 

Korekce 

Protikrizové intervence 

Redukce 

Obnova 

minimalizace možnosti 

vzniku krize 

redukce rozsahu škod a 

minimalizace doby 

trvání krize 

3 STANOVENÍ POSTUPU KRIZOVÉHO MANAGEMENTU A 

ODSTRANĚNÍ DOPADU KRIZE 

 Krizový management je souborem specifických přístupů, metod a nástrojů, které 

jsou využívány pracovníky podniku k zajištění jeho funkčnosti při působení nepříznivých 

vlivů. Jedná se tedy o určitou formu managementu, který patří do skupiny tzv. 

prediktivního projektového managementu. [2, 23] Definic pojmu krizový management 

existuje nespočet. V dnešní praxi se můžeme setkat s trojím významem pojmu krizový 

management. Může se jednat o:  

 

 specifickou aktivitu, 

 skupinu řídících pracovníků, 

 vědní obor o zvládání krizí. 

 

 Krizový management je procesem, který je založen na řadě vzájemně souvisejících 

činností, které nazýváme základní funkce krizového managementu. Jedná se o funkce 

prevence, korekce, krizové intervence, redukce a obnovy. 

 Z pohledu, v jaké fázi krizový management působí, lze proces krizového 

managementu rozdělit na dvě úrovně. První úrovní je řízení rizik (prevence), druhou 

úrovní je řízení krizí (represe). Vztah mezi úrovněmi a funkcemi krizového managementu 

je patrný z Obrázku 4. 

                       Úrovně          Funkce 

 

Obrázek 4 – Vztah mezi úrovněmi a funkcemi krizového managementu [2] 
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3.1 Vývojová stádia krize 

 Krize podniku je vždy důsledkem nerovnováhy mezi podnikem a jeho okolím, 

případně mezi jednotlivými subjekty uvnitř podniku. K poruše rovnováhy dochází 

neustále, rovnováha bývá často pouze přechodným obdobím mezi nerovnovážnými stavy 

podniku. Porušení rovnováhy je primární příčinou vzniku krize podniku, ale ne každá 

nerovnováha musí nutně vézt ke krizi. Z tohoto pohledu existuje několik úrovní 

nerovnováhy (Obrázek 5). 

 

Kolaps podniku 

Kriticky nestabilní prostor 

Problémový prostor 

Stabilní prostor 

 

Obrázek 5 – Schéma úrovní nerovnováhy [1] 

 

 Pokud nerovnováha zůstává ve stabilním prostoru, nemusí být podnikem 

zaznamenána a nezpůsobuje v podstatě žádné problémy. Její zvládnutí je možné běžnými 

nástroji a postupy. Při přechodu nerovnováhy do vyšších prostor vyžaduje zvládnutí 

situace správná rozhodnutí, která, pokud nebudou úspěšná, mohou způsobit další růst 

nerovnováhy. Pokud se rovnováha dostane do kriticky nestabilního prostoru, může dojít 

k ohrožení naplnění podnikových cílů nebo ke konci podnikové činnosti. Při vzniku 

nerovnováhy, má podnik tři možnosti, jak ji vyřešit: 

 

 odstranit příčinu, která nerovnováhu způsobila, 

 odstranit tu část podniku, která nerovnováhu způsobila, 

 připojit další část (podniku), která zajistí rovnováhu. 

 

 Na krize lze nahlížet také z hlediska rychlosti jejich průběhu. Krize, které probíhají 

rychle a náhle, jsou poměrně časté, ale pouze nepatrný zlomek z nich má takové následky, 

které mohou vézt k zániku podniku. Jedná se především o krize způsobené haváriemi a 

katastrofami, například jako technologické havárie v Černobylu a Bhopalu. Na druhou 

stranu jsou zde krize, jejichž průběh je pozvolnější či pomalejší (skrytější), a proto bývají 
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také daleko nebezpečnější. Tato krize se nazývá jako procesní a často bývá spojována 

s finanční stránkou podniku, kdy podnik není schopen dostát svým platebním závazkům 

(např. vůči dodavatelům, bankám, zaměstnancům, státu atd.). Procesní krize má čtyři části 

(fáze), jejichž časový průběh může být různý. Jedná se o tyto fáze: 

 

 fáze potenciální krize, 

 fáze latentní krize, 

 fáze akutní krize, 

 fáze nezvladatelné krize. 

3.1.1 Potenciální krize 

 Příčinou každé krize je nerovnováha mezi podnikem a jeho okolím, případně mezi 

jednotlivými subjekty podniku. Nerovnováha je stálým jevem, a tudíž je každá 

nerovnováha možnou krizí. Ve fázi potenciální krize jsou jednotlivé projevy nerovnováhy 

brány podnikem jako problémy běžné a jejich řešení je jednoduché, ale nesmí se zanedbat, 

neboť zde hrozí riziko, že se z potenciální krize vyvine krize hlubšího charakteru. 

3.1.2 Latentní krize 

 Pokud bude docházet ke zvyšování nerovnováhy i nadále, dostává se krize do druhé 

fáze, tzv. skryté neboli latentní. Krize se přesunuje z jednoho subjektu podniku na další, 

rychlost prohlubování krize se zvětšuje a vzniká krizový řetězec s řadou dalších 

nerovnováh. V této fázi se projevují první krizové symptomy, které však nemají finanční 

charakter, proto jim není věnována taková pozornost. 

3.1.3 Akutní krize 

 Třetí fází krize je fáze akutní, kdy se nerovnováha projevuje i ve finanční oblasti – 

výdaje podniku převyšují jeho příjmy. V této fázi nastávají potíže s platební schopností. 

Prostřednictvím finančních ukazatelů lze zjistit, že dochází k růstu zásob, které váží 

finanční prostředky užitečné pro jiné oblasti podniku. Nedostatek hotovosti podnik 

kompenzuje úvěrem nebo prodloužením splatnosti závazků, čímž se dostává do dalších 

problémů. Podnik přestává být likvidním a směřuje do poslední fáze krize. 

3.1.4 Nezvladatelná krize 

 V případě, že se nepodaří zvládnout krizový vývoj ve fázi akutní krize, nastává 

poslední stádium, kterým je nezvladatelná krize. V této fázi se projevují likvidační účinky 
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krize. Dochází k ukončení činnosti podniku (zpravidla velmi rychle), protože podnik je 

ztrátový a další činnost je na úkor zbylého majetku, který lze využít k úhradě závazků. 

3.2 Přístupy ke krizovému řízení 

 Krizové řízení je nástrojem ke zvládnutí krizových stavů ve všech fázích krize. 

V oblasti krizového řízení existují v současné době tři různé přístupy, jak vyplývá 

z Obrázku 6.  

 

 Obrázek 6 – Rozdílné přístupy ke krizovému řízení [1] 

 

 První přístup je krizové řízení v užším slova smyslu, které je založeno na zvládnutí 

krize v době, kdy už nastala a byla identifikována. Důležitá je v této fázi identifikace 

vzniku krize, po které nastupuje samotný proces krizového řízení. Tento přístup krizového 

řízení je založen na zvládnutí krize a jeho uvedení do normálního stavu. 

 Druhý přístup představuje krizové řízení v nejširším smyslu slova a začíná dříve 

než je samotná krize podniku odhalena, dokonce ještě dříve než samotná krize započne. 

V tomto smyslu je krizové řízení neustále se opakujícím procesem, který se skládá 

z prevence, jejímž účelem je vzniku krize zabránit, vytvořit nástroje a procesy ke včasné 
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identifikaci krizového vývoje, případně vytvoření nástrojů a procesů, jejichž účelem je 

zmírnit dopad již nastalé krize a rychlé a úspěšné zvládnutí krize. Tento způsob řízení je 

založen na legislativě v oblasti krizového a bezpečnostního managementu, kdy legislativa 

ukládá povinnost předcházet vzniku krize, tzn. má preventivní charakter.  

 Poslední přístup krizového řízení představuje nejužší pojetí, jehož podstatou je 

zhodnocení takových aktiv, která v podniku zůstala, prostřednictvím soudem určeným 

správcem konkurzní podstaty. 

3.3 Řízení rizik 

 Nejucelenějším přístupem krizového řízení je přístup v nejširším slova smyslu. 

Důvod je jednoznačný, a to ten, že se jedná o přístup proaktivní, kdy se snažíme vzniku 

krize předcházet (snažíme se, aby krize vůbec nenastala), a to tak, že soustavně 

identifikujeme možná rizika a hrozby a přijímáním vhodných opatření je snižujeme na 

přijatelnou úroveň nebo úplně odstraňujeme. Nespornou výhodou je také fakt, že pokud už 

krize nastane, je na ni podnik připraven, protože má stanoveny postupy a nástroje, jakým 

způsobem krizi zvládnout a jakým způsobem podnik z krize rychle a účinně vyvézt. 

 Součástí tohoto preventivního přístupu je i proces řízení rizik, což je proces 

neustálé analýzy rizik doplněný o další činnosti. Řízení rizik je realizováno v 5 krocích [1, 

22]: 

 

1. Identifikace nebezpečí (zdrojů rizik) 

2. Stanovení pravděpodobnosti vzniku a míry následků a škod (rizika) 

3. Vyhodnocení přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika (např. dle matice rizik)   

     a návrh a realizace opatření 

4. Controlling rizika s cílem odhalení změn rizika 

5. Sledování vývoje rizika, vyhodnocení jeho změn a návrh a realizace  

    opatření  

 

 K identifikaci nebezpečí lze použít celou řadu metod podle toho, v jaké oblasti 

budeme rizika vyhledávat a hodnotit. Přehled jednotlivých metod byl již uveden v kapitole 

2. Stanovením pravděpodobnosti vzniku (frekvence) a míry následků a škod nebezpečí 

určíme riziko, které můžeme vyhodnotit například s využitím matice rizika (Obrázek 7). 
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Obrázek 7 – Matice rizik [17] 

 Matice rizik umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnotit, zda je dané riziko 

přijatelné, podmíněně přijatelné nebo nepřijatelné podle předem definovaných kritérií, 

kterými jsou pravděpodobnost vzniku (osa y) a závažnost následků (osa x). Kritéria pro 

hodnocení (ne)přijatelnosti rizika na jednotlivých osách mohou být určena např. na základě 

zkušeností s danou problematikou, na základě matematické statistiky nebo legislativními 

požadavky. Z matice rizik lze odvodit, že přijatelná rizika jsou v levé spodní části matice 

(nízká pravděpodobnost vzniku, nízká závažnost), nepřijatelná rizika jsou v pravé horní 

části matice (vysoká pravděpodobnost vzniku, vysoká závažnost). Podmíněně přijatelná 

rizika lze akceptovat pouze při splnění určitých podmínek, avšak pouze na dobu 

omezenou, protože by měla být přijata v určitém časovém horizontu taková opatření, aby 

se z podmíněně přijatelného rizika stalo riziko přijatelné. Pro podnik je také důležité, že 

přijatelnější riziko je v levé horní části matice (vyšší pravděpodobnost vzniku, ale 

zanedbatelné následky) na rozdíl od rizika v pravé horní části matice (nižší 

pravděpodobnost vzniku, ale velmi závažné následky). 

3.3.1 Krizové plánování 

 Krizové řízení v nejširším slova smyslu, jak již bylo uvedeno, je přístup 

preventivní, jehož účelem je krizi předcházet a v době klidu se na případnou krizi připravit. 

Jedním ze způsobů přípravy na krizi je vypracování krizových scénářů a krizových plánů. 

Podstatné je znát riziko, které může vyvolat nerovnováhu a umět rozlišit (na základě 

analýzy rizika), kterému riziku je potřeba věnovat zvláštní pozornost, protože není v silách 

krizového managementu zpracovávat krizové scénáře a plány pro všechna rizika.  



23 

 

 Pro určení, kterým rizikům věnovat pozornost, je vhodné využít matici rizik, jak 

bylo uvedeno v kapitole 3.3.  

 Vypracování krizových scénářů a plánů není činností jednorázovou, ale vždy by se 

mělo jednat o činnost permanentní za účelem neustálého doplňování a zlepšování 

tvořeného systému.  

 Krizový scénář je popisem budoucích nebo možných událostí, situací, jevů, 

postupů, činností tak, jak jdou za sebou v čase. Krizový scénář lze využít k popisu průběhu 

možné krizové situace a jejího průběhu v čase a prostoru v budoucnosti. Krizové scénáře 

se snaží určit, jakým způsobem bude probíhat krizová situace, a jsou podkladem pro 

zpracování krizového plánu.  

 Nevýhodou krizového scénáře je, že pouze popisuje možné budoucí situace, které 

se však ve skutečnosti mohou vyvíjet odlišně, čímž mohou vytvořené krizové scénáře a 

v návaznosti na ně krizové plány být k ničemu.  

 Výstupem z krizového scénáře je tzv. krizový plán, který nastavuje způsob řešení 

možné budoucí krizové situace. Přehledným způsobem stanovuje prostředky a činnosti 

potřebné ke zvládnutí krize. Krizový plán musí obsahovat všechny důležité informace, 

zároveň však nesmí být příliš složitý, obsáhlý nebo dlouhý. 

 Postup stanovený v krizovém plánu nemůže nikdy pokrýt všechna řešení, jak krizi 

zvládnout, protože každá krizová situace je jiná, a proto by krizovým plánem stanovené 

postupy měly být chápány jako postupy modelové, které lze blíže specifikovat na základě 

podmínek konkrétní krizové situace. Součástí krizových plánů by měl být i plán krizové 

komunikace. 

 Krizové plánování ve formě krizových scénářů a krizových plánů tak představuje 

jeden ze způsobů zvládání krize. Tento přístup však vyžaduje, aby se této oblasti věnovala 

pozornost už před samotným vypuknutím krize, tedy ve fázi relativního klidu za účelem 

jednoduchého zvládnutí budoucí možné krize. 

3.4 Odhalení krize 

 Nalezení odpovědi na otázku, kdy začíná krize podniku, je největším a 

nejzákladnějším problémem v oblasti krizového řízení. Prvotním zájmem podniku by proto 

měla být snaha odhalit nastupující krizi v její počáteční fázi, tedy ve fázi, kdy lze snadno a 

rychle určit příčinu krize a následky krize se ještě neprojevují ve finanční oblasti a nejsou 

pro podnik tolik znatelné.  
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 Odhalení krize v prvních dvou fázích a spuštění procesu krizového řízení je 

základním úspěchem ke zvládnutí krize. I z toho důvodu je jasné, že tzv. proaktivní přístup 

ke krizovému řízení (tedy přístup v nejširším slova smyslu) je tím jediným správným, 

protože se jedná o přístup preventivní, jehož účelem je krizi předcházet a být na ni 

připraven, umět ji rozpoznat a určit již v prvotní fázi, a tak navrhnout a přijmout opatření, 

která krizi zažehnají, tak jak je uvedeno na Obrázku 6. 

3.5 Řízení krize - postup při řešení akutní krize 

 Krize v akutní fázi bývá odhalena změnou finančních ukazatelů – platební 

neschopností. Fáze akutní krize je fáze vratná, tzn. vhodnou volbou a realizací opatření lze 

podnik z krize vyvézt (podnik nemusí vždy směřovat k bankrotu). Fáze akutní krize je fází, 

kdy se rozhoduje, zda se podnik „vyléčí“ nebo „zemře“.  

 Prvním krokem řešení krize je provedení analýzy za účelem zjištění hlavních příčin 

vzniku krize. Nalezení příčiny vzniku krize spočívá v nalezení místa vzniku nerovnováhy, 

což může být značně složitý problém. K odhalení ohniska lze použít celou řadu nástrojů, 

především z oblasti finanční analýzy – analýzy finančních poměrových ukazatelů, 

ukazatelů likvidity, rentability, řízení aktiv a dluhů, ziskovosti atd. Jelikož příčin vzniku 

krize může být více, je vhodné určit, která příčina má na vzniku krize větší podíl a na 

základě toho volit vhodné nástroje k odstranění příčin krize. [20, 21] 

 Problematickou může být situace, kdy příčina vzniku krize je mimo podnik (nová 

legislativa, konkurenční výrobek). Podnik v tomto případě prvotní příčinu odstranit 

nemůže. Vznik krize je však s podnikem spjat v tom ohledu, že podnik nebyl na vzniklou 

situaci připraven nebo na ni nesprávně zareagoval. Tím vznikla nerovnováha, která 

způsobila krizi. 

 V řadě případů je vhodné zpracovat SWOT studii, která umožní určit, zda podnik 

má dostatečné zdroje na to, aby krizovou situaci zvládl. Je vhodné také zjistit a stanovit, 

zda je podnik i nadále života schopný a stanovit směr dalšího postupu. 

 Existuje celá řada řešení akutní krize. Výběr vhodného řešení je závislý na 

charakteru a hloubce krize a záměrech a možnostech zainteresovaných subjektů. 

3.5.1 Likvidace 

 K likvidaci se přiklání vlastník podniku v případě, že krize vstoupila do poslední 

nezvladatelné fáze a další činnost podniku by vedla pouze ke ztrátě zdrojů podniku. 

Vlastník se v tomto ohledu snaží zabránit působení negativních důsledků krize, případně 
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vyhlášení konkurzu ze strany věřitelů. Veškerá činnost vlastníka je směřována k likvidaci 

obchodního jmění a uspokojení všech věřitelů. Závěrečným krokem likvidace je vymazání 

podniku z obchodního rejstříku. Právní aspekty likvidace podniku uvádí obchodní zákoník. 

[15] Velmi častým případem je, že podnik jako celek není životaschopný, ale jeho 

jednotlivé části mohou být pro jiné subjekty zajímavé, a proto jsou levně odkoupeny, 

v průběhu let opět přivedeny k životu, čímž dochází ke zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti a ceny a následnému prodeji za cenu několikanásobně vyšší, než 

byla cena kupní. 

3.5.2 Úpadek 

 Úpadek je v české legislativě řešen v dnešní době tzv. insolvenčním zákonem. [16] 

Problematikou úpadku a jeho řešením se zabývá krizové řízení v nejužším slova smyslu. 

Zákon upravuje řešení úpadku, případně hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením 

stanovenými způsoby tak, aby došlo k narovnání majetkových vztahů k osobám, které jsou 

dlužníkovým úpadkem dotčeny, a zároveň, aby došlo k uspokojení dlužníkových věřitelů 

nejvyšším a zásadně poměrným způsobem. Dlužník je v úpadku tehdy, pokud má více 

věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není 

schopen plnit. Dlužník není schopen plnit své závazky tehdy, pokud pozastavil platby 

podstatné části svých peněžitých závazků nebo své peněžité závazky neplní po dobu delší 

3 měsíců po lhůtě jejich splatnosti nebo nelze dosáhnout uspokojení některé ze splatných 

peněžitých pohledávek vůči dlužníkům výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo pokud 

nesplnil povinnost předložit seznamy stanovené zákonem, což mu uložil insolvenční soud. 

Uvedené seznamy obsahují soupis majetku, pohledávek s uvedením dlužníků, závazků 

s uvedením věřitelů, seznam zaměstnanců a dokumentace dokládající úpadek podniku 

nebo hrozící úpadek podniku.  

 Dlužníkem je i podnik, který je tzv. předlužen, tedy souhrn jeho závazků vůči více 

věřitelům převyšuje hodnotu jeho majetku.  

 Insolvenční řízení je zahájeno na základě návrhu věcně příslušným soudem dnem 

jeho doručení. Návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat dlužník nebo věřitel. 

V případě hrozícího úpadku může návrh podat pouze dlužník. 

 Dlužník má možnost se vyrovnat se svými věřiteli před proběhnutím insolvenčního 

řízení – moratorium (ochrana před věřiteli). V době trvání moratoria nemůže být vydáno 

rozhodnutí o úpadku. S návrhem na moratorium však musí souhlasit nadpoloviční většina 

věřitelů dlužníka.  
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 Dokáže-li se, že je dlužník v úpadku nebo mu úpadek hrozí, vydá insolvenční soud 

rozhodnutí o úpadku. Řešením úpadku nebo hrozícího úpadku je: 

 

 konkurz, 

 reorganizace, 

 oddlužení, 

 jiný zvláštní způsob stanovený insolvenčním zákonem. 

  

 Konkurz je způsobem řešení úpadku, kdy jsou zjištěné pohledávky věřitelů 

poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené 

pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak. Dle zkušeností lze 

včasným vyhlášením konkurzu zachránit okolo 20 % majetku a uspokojit 40 % nároků 

věřitelů. 

 Reorganizace je způsob postupného uspokojování pohledávek věřitelů při 

zachování provozu dlužníka. Provoz dlužníka lze zajistit ozdravnými opatřeními 

hospodaření podniku dle reorganizačního plánu schváleného insolvenčním soudem 

s průběžnou kontrolou jeho naplňování ze strany věřitelů. 

 Oddlužení se vztahuje na dlužníky – spotřebitele, nikoli na podnikatele. Takovýmto 

dlužníkem je osoba, jejíž příjmy jsou nižší než výdaje, z čehož plyne, že není schopna 

uhradit své závazky. Návrh na oddlužení může podat pouze dlužník. 

3.5.3 Konsolidace 

 Konsolidace je pravděpodobně nejjednodušším způsobem řešení akutní krize 

v případě, že stabilita podniku nebyla ohrožena nerovnováhou a příčina vzniku 

nerovnováhy je patrná. Cílem konsolidace je nalézt a odstranit středobod potíží a 

nerovnováhy – např. prodej části podniku nebo zrušení výroby ztrátového výrobku.  

3.5.4 Fúze 

 Sloučení dvou, případně i více podniků je nejčastěji prováděno v případech, kdy 

podniky chtějí získat lepší a významnější pozici na trhu. Fúzi podniků upravuje 

z legislativního hlediska obchodní zákoník – ten rozlišuje mezi sloučením a splynutím. 

 Splynutím zanikají původní společnosti a vzniká společnost nová. Sloučením 

přechází zanikající společnost do společnosti stávající. Fúzí nedochází k likvidaci podniku. 

I ten podnik, který je ve finanční krizi, může mít určité hodnoty (aktiva), které mohou 

vzbuzovat zájem ostatních podniků (know-how, vlastnictví patentu, výrobek). Pro podnik 
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v krizi představuje fúze způsob řešení špatné finanční situace a pro jiné podniky mohou být 

aktiva podniku v krizi zajímavá. 

 Fúze je proces náročný z hlediska následného propojení obou podniků ve všech 

dotčených procesech – informace, výroba, administrativa, obchod. Dále může dojít ke 

snížení počtu pracovníků (propouštění a rušení pracovních míst), čímž může utrpět image 

nového podniku. 

3.5.5 Sanace 

 Sanace je způsob řešení krize – střední cesta mezi likvidací a konsolidací. 

Principem sanace je nalezení ziskových a perspektivních částí podniku a současně 

likvidace nepotřebného. Cílem sanace je způsobit obrat v dosavadním vývoji a dosáhnout 

tak úrovně podniku před krizí. 

 Na sanaci se musí podílet všechny zúčastněné strany, tedy nejen vlastníci a 

podnikový management, ale také zaměstnanci, banky, dodavatelé a zákazníci.  

  Snahou sanace je provést zásadní obrat v současném vývoji. Úspěšnost je spojena 

především s rychlostí, jakou se obrat provede a jakým způsobem. Jelikož musí být sanace 

provedena rychle, bývají přijatá opatření tvrdá a radikální. Typickým příkladem je v tomto 

ohledu strategie turnaround. Ta je založena na třech pilířích: 

 

 rychlé získání hotovosti, 

 změna strategie podniku, 

 vůdčí osobnost procesu krizového řízení. 

3.5.5.1 Získání hotovosti 

 Způsobů pro získání hotových peněz existuje celá řada: 

 prodání či pronajmutí nepotřebného majetku (i za nižší ceny), 

 prodání pohledávek, 

 prodání zásob materiálu, 

 prodej výrobků pod cenou a za hotové, 

 posunutí termínů splátek úvěru, závazků a výplat mezd, 

 zpětný leasing, faktoring a forfaiting  

 a další. 

 Nežádoucí je v tomto ohledu propouštění zaměstnanců s ohledem na odstupné a 

výpovědní lhůty a snižování motivace a pracovní morálky zaměstnanců.  
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3.5.5.2 Změna strategie podniku 

 Změna strategie podniku spočívá v nalezení výrobku, který bude 

konkurenceschopný, do budoucna perspektivní i z hlediska jeho dalšího vývoje a podnik 

bude mít dostatečnou výrobní kapacitu tak, aby nemusel do výroby investovat. Ideálním 

výrobkem je tedy výrobek nacházející se v počátečním stádiu svého životního cyklu (odbyt 

roste s výrobními kapacitami). 

 Změna strategie je spojena s analýzou podnikového řetězce činností – vstupy 

počínaje a výstupy konče. Podnikové činnosti v tomto řetězci jsou zaměřeny na vytvoření 

hodnoty pro zákazníka, což znamená, že realizace činností se řídí požadavky zákazníka. Je 

proto zbytečné a nákladné dávat zákazníkovi více, než sám chce. Změna podnikových 

procesů je proces zahrnující: 

 

 stanovení cílů, kterých má podnik sanací dosáhnout,  

 identifikaci hlavních procesů a jejich zdrojů, nákladů, času, objemu a uspokojení 

zákazníků,  

 navržení nových procesů na základě potřeb zákazníků a dostupných zdrojů a 

stanovených cílů, 

  určení změny procesů jako rozdíl mezi současným a navrhovaným stavem,  

 zrušení procesů, které podnik nepotřebuje nebo není schopen zvládnout (případně 

jejich outsourcing), 

 stanovení změny strategie v termínech, odpovědnostech a prioritách, 

 zavedení změny, průběžná úprava cílů či plánu postupu s ohledem na změny uvnitř 

i vně podniku, 

 vyhodnocení změny a návrat k prvnímu bodu (opakovaný proces).  

3.5.5.3 Vůdčí osobnost 

 Sanace musí být spojena s personálními změnami, především se jmenováním 

krizového manažera, vytvořením krizového týmu a centralizací rozhodování. Ve vyspělých 

evropských podnicích bývá zvykem, že management, který krizi způsobil, musí být 

nahrazen novým, který podnik z krize dostane.  

 Krizový manažer musí být silnou osobností, musí umět otevřeně komunikovat 

s ostatními pracovníky, aby jim vysvětlil jaká je situace podniku a co je třeba udělat a 

obětovat k jeho záchraně. Velmi častým jevem je, že si podniky v krizi najímají 

poradenské firmy. 
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 Vedle krizového manažera musí být vytvořen také krizový tým, který by se měl 

skládat z vlastníka společnosti, tiskového mluvčího a odborníků jednotlivých oblastí. 

Ideálním počtem je 5 až 7 členů dle velikosti podniku. Krizovým plánem by mělo být 

stanoveno kdy, kdo a jak svolává krizový tým. Také by měly být stanoveny role, 

pravomoci a odpovědnosti jednotlivých členů.  

4 VYUŽITÍ TEORIE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V PRAXI 
 

 Světová ekonomická krize způsobená především americkou hypoteční politikou 

měla za následek pokles prodejů a příjmů podniků. Důvod byl jednoznačný – zákazníci 

měli obavy z budoucího vývoje, a proto odmítali nakupovat výrobky a namísto toho se 

snažili hromadit peníze. Tento trend přetrval i do dnešních dnů.  

 Vlivem snížení prodejů a příjmů podniků klesal také jejich zisk, což je důvodem, 

proč se řada podniků dostala z tzv. černých čísel do čísel červených. 

 Zisk podniku je obecně definován jako součin ceny a prodejního objemu snížený o 

náklady. Z toho je patrné, že existují pouze 3 veličiny, které ovlivňují zisk, a těmi jsou 

cena, objem prodeje a náklady. K úspěšnému zvládnutí krize je zapotřebí pracovat se 

všemi veličinami, i když v praxi podniky nejvíce pracují s veličinou nákladů. 

 Způsobů a opatření, jakými lze ovlivňovat jednotlivé veličiny, je v dnešní době celá 

řada. Některé z nich jsou ekonomické veřejnosti známé již řadu desítek let, některé jsou 

poměrně nové a neokoukané, případně ne tak často používané.   

 Opatření zde uvedená jsou výsledkem studia české i zahraniční literatury [19, 20, 

21, 23] a praktických zkušeností získaných v rámci oborových praxí v celé řadě podniků. 

4.1 Opatření ke snižování nákladů 

 První oblastí, kterou se musí podniky začít zabývat, je oblast snižování nákladů. 

Jedná se o oblast prioritní, která má největší vliv i na budoucí vývoj podniku, a proto by 

veškeré kroky v této oblasti měly být předem uváženy a promyšleny. Mezi nejčastěji 

aplikované postupy v oblasti snižování nákladů patří např.: 

 hromadné propouštění, 

 uzavírání neziskových provozů, 

 snižování hodinové mzdy zaměstnanců, 

 snižování počtu hodin odpracovaných ve směně, 

 snižování počtu pracovních dnů v pracovním týdnu, 
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 změna ve způsobu střídání směn zaměstnanců, 

 konta pracovní doby, 

 zvýšení produktivity práce, 

 snižování množství zásob, 

 snížení množství odpadu, 

 opětovné využití odpadu, 

 zavedení konsignačních skladů (zaplatím, až spotřebuji), 

 levnější vstupy (nikoli na úkor kvality), 

 využívání vnitřních zdrojů podniku (snižování outsourcingu), 

 zvyšování kapacity strojů, 

 snižování spotřeby energií (světlo, teplo, voda, paliva, provozní kapaliny), 

 plánování, 

 zavedení integrovaných systémů řízení. 

4.2 Opatření ke zvýšení objemu prodeje 

 Mezi nejčastější opatření, jejichž účelem je zvýšit objem prodeje patří: 

 zvýšení záruky zákazníkům, 

 nabídka strojů, nástrojů, přístrojů, technických zařízení k vyzkoušení, 

 zlepšení komunikace se zákazníkem, 

 přistoupení na výměnný obchod, 

 vytváření nových obchodních modelů (slevy, akce) a motivačních programů, 

 zvýhodnění platících zákazníků, 

 zvýšení flexibility nabízených služeb, 

 rozšíření výrobního programu, 

 zvýšení času věnovaného klíčovým oblastem, 

 vhodná personální politika (získání zaměstnanců konkurence), 

 rozšíření okruhu zákazníků. 

4.3 Opatření v oblasti cen 

 Mezi nejčastější opatření v oblasti prodeje patří: 

 snížení cen, 

 snížení objemu výroby, 

 zavedení tzv. naturální slevy namísto slevy z ceny (např. 5+1 zdarma), 

 zavedení cenových balíků, 
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 nelineární nastavení ceny (s narůstajícím objemem klesá cena), 

 zavedení systému slev a jeho udržování, 

 zpoplatnění služeb doposud zahrnutých v ceně nebo neúčtovaných. 

4.4 Praktické porovnání výhodnosti opatření ke snížení nákladů 

 Opatření z oblasti nákladů patří všemi podniky, které se dostaly do stavu krize, 

mezi nejpoužívanější opatření vůbec. Důvod je jednoznačný: účinek opatření je téměř 

okamžitý po jejich samotné aplikaci. Na druhou stranu opatření v této oblasti mají i svá 

negativa, která mohou do jisté míry vyvážit pozitiva ve formě rychlého účinku (jedná se 

např. o případ propouštění zaměstnanců, kdy podnik přijde o kvalifikované a zkušené 

zaměstnance, které může do budoucna postrádat, a bude tak muset pracně hledat náhradu).  

 Mezi nejčastěji využívaná opatření v oblasti snižování nákladů na práci patří 

bezesporu propouštění zaměstnanců, snižování mzdy, zkrácení denní pracovní doby a 

zkrácení týdenního pracovního cyklu. 

 Každé opatření přijímané v této oblasti by mělo být vzhledem ke svým následkům 

pečlivě prozkoumáno. Zajímavé proto bude porovnání, které z těchto nejčastěji použitých 

opatření má v praxi pro podnik největší přínos z hlediska ušetřených nákladů.  

 Praktický příklad č. 1: Nejmenovaná průmyslová společnost XYZ, která 

zaměstnává 1 000 zaměstnanců, vyplácí na týdenní mzdy celkem 4 000 000 Kč. Průměrná 

mzda v podniku činí 100 Kč na hodinu. Každý zaměstnanec pracuje 8 hodin denně 5 dní 

v týdnu. Krize podniku způsobila, že jeho příjmy poklesly o 20 %, což vedlo také k 20 % 

snížení průměrné hodinové mzdy, tedy ze 100 Kč na 80 Kč na hodinu. Týdenní mzdové 

náklady tak klesly na 3 200 000 Kč. 

 Pokud by podnik aplikoval jedno z nejčastěji používaných opatření v oblasti 

snižování nákladů (propouštění zaměstnanců, snížení hodinové mzdy, zkrácení denní 

pracovní doby nebo zkrácení pracovního týdne), musel by k pokrytí rozdílu ve výši 

800 000 Kč (20 % z týdenních mzdových nákladů): 

 snížit počet zaměstnanců o 200 zaměstnanců nebo 

 snížit průměrnou hodinovou mzdu o 20 Kč ze 100 Kč na 80 Kč nebo 

 zkrátit denní pracovní dobu z 8 h na 6,4 h nebo 

 zkrátit pracovní týden z 5 dní na 4 dny. 

  

 Praktická proveditelnost těchto opatření je věcí vedlejší, kterou teď nebudu brát 

v potaz (ve skutečnosti je třeba brát v úvahu např. odstupné apod.).  
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 Podnik však nemusí zůstat pouze u toho, že přijme „suše“ jedno z těchto opatření, 

ale může vhodně jednotlivá opatření zkombinovat a ušetřit tak vyšší náklady, než je tomu 

pouze v případě přijetí pouze jednoho opatření. Minimální úspora nákladů však musí činit 

vždy nejméně 800 000 Kč. Podrobnosti ukazuje Tabulka II. 

 

Opatření 
Počet 

zaměstnanců 

Průměrná 

mzda za 

hodinu v Kč 

Denní 

pracovní 

doba 

v hod 

Délka 

pracovního 

týdne 

Týdenní 

mzdové 

náklady 

v Kč 

Snížení 

týdenních 

mzdových 

nákladů v % 

Stav před krizí 1 000 100 8 5 4 000 000 0 

Snížení počtu 

zaměstnanců 
800 100 8 5 3 200 000 20 

Snížení 

týdenních 

mzdových 

nákladů 

1 000 80 8 5 3 200 000 20 

Zkrácení denní 

pracovní doby 
1 000 100 6,4 5 3 200 000  20 

Zkrácení 

pracovního 

týdne 

1 000 100 8 4 3 200 000 20 

Kombinace č. 

1 
900 85 8 5 3 060 000 23,5 

Kombinace č. 

2 
950 80 8 4 2 432 000 39,2 

Kombinace č. 

3 
1 000 90 6,5 5 2 925 000 26,875 

Kombinace č. 

4 
900 90 7 5 2 835 000 29,125 

Kombinace č. 

5 
1 000 95 6,5 4 2 470 000 38,25 

Kombinace č. 

6 
900 100 7 5 3 150 000 21,25 

Kombinace č. 

7 
1 000 100 6 4 2 400 000 40 

Tabulka II – Srovnání úspory mzdových nákladů  
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 Z uvedeného přehledu vyplývá, že vhodnou kombinací zvolených opatření lze 

dosáhnout např. až desetiprocentního snížení týdenních mzdových nákladů oproti stavu 

před započetím krize. Kombinací může být teoreticky nekonečně mnoho, a to z důvodu, že 

každou položku v Tabulce II můžeme různým způsobem upravit v kombinaci s dalšími 

položkami. 

 Z kombinací jednotlivých opatření uvedených v Tabulce II lze vyvodit, že mezi 

nejúspornější opatření můžeme zařadit Kombinaci č. 1, tedy snižování počtu zaměstnanců 

za současného snížení průměrné hodinové mzdy při stávajícím rozložení denní pracovní 

doby a délky pracovního týdne. Tato úspora může být však pouze zdánlivá, z praktického 

hlediska je potřeba brát v potaz např. odstupné těm zaměstnancům, kteří dostanou 

výpověď.  

 Z toho důvodu je praktičtější ponechat všechny zaměstnance v původním stavu a 

vhodně kombinovat další opatření. Jak vyplývá z Tabulky II, nejvhodnější kombinaci 

z uvedených představuje v daném případě Kombinace č. 7, tedy snížení denní pracovní 

doby a zkrácení pracovního týdne při současném zachování počtu zaměstnanců a průměrné 

hodinové mzdy. Při takto zvolené kombinaci jednotlivých opatření lze dosáhnout snížení 

mzdových nákladů až o 40 %. Přijetím opatření uvedených v Kombinaci č. 7 dojde na 

jednu stranu k poklesu objemu práce (produkce), kterou jsou schopni zaměstnanci vykonat 

(klesne počet hodin odpracovaných člověkem a tím i množství odvedené práce). Ve 

většině případů však dochází k tomu, že zaměstnavatel nemůže zaměstnance zaměstnat 

např. z důvodu poklesu poptávky či poklesu prodeje, proto je nižší počet hodin 

odpracovaných zaměstnancem z tohoto pohledu žádoucí a jedná se tak o pružnou reakci na 

nastalou situaci. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že pokud zkrácení pracovní doby 

bude mít trvalejší charakter, může zaměstnanec začít hledat další práci, kterou pokryje 

rozdíl v příjmech způsobených zkrácením pracovní doby a pracovního týdne, tzn. bude se 

snažit využít 16 „uspořených“ hodin pracovního procesu ve svůj prospěch.   

 V praxi je třeba brát ohled na to, jaké možnosti podnik má, co si může dovolit a co 

vlastně chce, a na základě toho tak zvolit vhodnou kombinaci jednotlivých opatření. 

4.5 Praktické porovnání výhodnosti opatření v oblasti cen 

 V praxi velmi užívaným opatřením v oblasti cen je poskytování slev z ceny nebo 

poskytování bonusů. Praktickým příkladem se budu snažit demonstrovat, které z těchto 

opatření je pro podnik výhodnější. 
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 Praktický příklad č. 2: Podnik ABC prodává výrobek X za jednotkovou cenu 

1 000 Kč. V případě krize se rozhodne, že upřednostní poskytování bonusů před slevami 

z ceny. Bonusem rozumíme poskytnutí jednoho výrobku při zakoupení určitého počtu. Při 

zakoupení 5 výrobků dostane zákazník 1 výrobek zdarma. Reálná sleva tak činí 16,7 %. 

Zisk prodejce činí z každého prodaného výrobku např. 30 %. Při ceně 1 000 Kč za kus a 

prodeji 5 kusů je příjem z prodeje 5 000 Kč se ziskem 1500 Kč a 6 ks vyrobených a 

expedovaných výrobků. Pokud by výrobce poskytl slevu z ceny ve stejné výši (16,7 %), 

byl by příjem z prodeje 5 ks výrobku 4 165 Kč a z toho pramenící zisk pouze 1249,50 Kč, 

tedy pokles zisku o 16,7 %. Poskytnutí bonusu ve formě jednoho výrobku zdarma při 

zakoupení určitého počtu kusů se jeví jako výhodnější, než poskytnutí slevy z ceny. 

Důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu je, že podnik vyrobil na místo 5 ks 

výrobku 6 ks, což vedlo ke zvýšení objemu prodaného množství a k zachování počtu 

zaměstnanců. Na druhou stranu je třeba brát v úvahu náklady, které tímto vzrostou – je 

třeba započítat vstupy do výroby, práci zaměstnanců, energie a celou řadu dalších faktorů. 

Bližší podrobnosti ukazuje Tabulka III. 

 

Opatření Zisk v % 

Prodané 

množství 

v ks 

Příjem 

v Kč 

Reálná 

sleva 

z ceny 

v Kč 

Zisk v Kč 

Rozdíl 

v zisku 

v % 

Bonus 30 5 + 1 5 000 16,7 1 500 0 

Sleva 

z ceny 
30 5 4 165 16,7 1249,50 - 16,7 

Tabulka III – Porovnání výhodnosti poskytnutí bonusu nebo slevy z ceny 
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ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo popsat krizový management podniku. K popsání a 

pochopení zmiňované problematiky jsem využila znalosti získané studiem publikací 

z oboru a praktické zkušenosti získané oborovými praxemi v podnicích rozličného 

zaměření (výrobní podniky, obchodní společnosti). 

 V úvodu bakalářské práce byly vysvětleny základní pojmy oblasti krizového 

managementu a krizového řízení – krize, podnik, podnikové okolí, konkurenceschopnost 

podniku a další. Dále byly objasněny jednotlivé příčiny a zdroje vzniku krizí.  

 Zajímavým zjištěním a konstatováním je v tomto ohledu fakt, že krize je způsobena 

nerovnováhou mezi podnikem a jeho okolím, případně mezi jednotlivými subjekty 

podniku – krizi podniku si v určitém ohledu může podnik způsobit sám bez zásahu 

vnějších vlivů. Na druhou stranu jsou zde však příčiny vzniku krize, které podnik nemůže 

ovlivnit, protože jsou dány aktuálním vývojem takříkajíc „mimo něj“ (např. legislativní 

změny). V tomto ohledu je proto důležité, jestli podnik na změny zareaguje včas a zda 

reakce bude adekvátní nastalé situaci. 

 Další část práce byla věnována v praxi velmi rozšířené oblasti – analýze a 

hodnocení rizik. Analýza a hodnocení rizik je proces, kterým podnik může identifikovat 

rizika, která jej mohou negativně ovlivňovat, vyhodnotit ta rizika, která jsou „rizikovější“ a 

těm věnovat patřičnou pozornost – navrhovat a přijímat opatření, která sníží rizika na 

úroveň, která pro podnik bude přijatelná. V této části práce jsou popsány jednotlivé metody 

analýzy a hodnocení rizik, které jsou rozděleny podle toho, na jakých principech jsou 

založeny, případně v jakých oblastech jsou v praxi používány. Zvláštní pozornost je 

věnována v praxi nejčastěji aplikovaným metodám pro analýzu rizik – mezi tyto můžeme 

zařadit např. HAZOP – Studii nebezpečí a provozuschopnosti, SWOT – Analýzu silných a 

slabých stránek, hrozeb a příležitostí, FMEA – Analýzu příčin poruch a jejich následků, 

Paretovu analýzu, Ishikawův diagram a další. 

 Důležité je zmínit, že proces analýzy rizik by v podniku neměl být pouze 

jednorázovou záležitostí např. ke splnění legislativních požadavků, ale mělo by se jednat o 

činnost soustavnou, permanentní a opakovanou z toho důvodu, že se riziko může měnit 

současně s tím, jak se mění podmínky a prostředí uvnitř i vně podniku. Riziko, které se 

v jednu chvíli podařilo volbou vhodných opatření eliminovat a snížit na přijatelnou (tedy 

bezpečnou) úroveň, může v dalším okamžiku vzrůst na takovou hodnotu, že bude pro 

podnik představovat vážné nebezpečí. Tím, že podnik bude mít zavedeny nástroje a 
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stanoven způsob, jak takovéto riziko sledovat, vyhodnocovat a stanovovat opatření k jeho 

opětovnému snížení na přijatelnou úroveň, bude mít větší šanci, že případná nerovnováha 

podniku vyvolaná působením rizik nezpůsobí vznik závažnější krizi. 

 Pro drtivou většinu společností je krize jev nežádoucí, velký strašák na poli 

ekonomiky, kterého by se co nejrychleji zbavily. Je však důležité si uvědomit, že krize 

podniku může být pro podnik z jiného hlediska také přínosem, příležitostí. Podnik totiž 

může zjistit, co v dané chvíli udělal špatně a co může do budoucna (pokud samozřejmě 

krizi překoná) zlepšit a z čeho se může poučit tak, aby se podobná situace již neopakovala. 

 Poslední část práce je proto věnována krizovému řízení se zaměřením na stanovení 

postupu krizového managementu na odstranění dopadu krize. Krizové řízení je proces, na 

který můžeme nahlížet ze tří hledisek, přístupů. První dvě hlediska mají tzv. užší záběr a 

jsou založena na způsob zvládnutí krize, která už nastala – jedná se o přístupy v užším 

pojetí. Třetí hledisko je komplexnější, otevřenější. Jedná se o krizové řízení v nejširším 

pojetí. Tento přístup je proaktivní, preventivní, snaží se samotné krizi předcházet např. 

neustálým vyhodnocováním rizik, případně v době rovnováhy vytváří nástroje (krizové 

scénáře, krizové plány), které pomohou krizi rychle a účinně zvládnout v případě, že už 

samotná krize nevyhnutelně nastane. 

 Krizové řízení je možno rozdělit do dvou úrovní – řízení rizik (prevence) a řízení 

krizí (represe), podle toho, v jaké fázi krize jsou aplikovány. Krize má totiž dle obecných 

pouček 4 fáze: fázi potenciální, fázi latentní, fázi akutní a fázi nezvladatelnou. 

 Velice důležitým aspektem krizového řízení je schopnost odhalit vznik krize. Za 

tímto účelem je vhodné mít nastaveny nástroje ve formě řízení rizik, jejichž účelem bude 

vzniku krize předcházet, a pokud již krize vznikne, tak ji včas odhalit a podniknout 

příslušná opatření. 

 Pokud již krize nastala, je třeba ji řešit. V tomto ohledu se nabízí celá řada řešení, 

která jsou popsána v kapitole 3.5 Postup při řešení akutní krize. Mezi jednotlivá řešení 

patří např. likvidace, úpadek, fúze, konsolidace a sanace. 

 Závěr práce je věnován praktickým opatřením pro podniky v případě, že se krize 

ještě nedostala do takové fáze, kdy by byla jedna z možností řešení akutní krize 

nevyhnutelná.  

 Uvedla jsem v praxi opatření již řadu let používaná a známá, ale také opatření 

relativně nová a do budoucna jistě využitelná. Tato opatření jsou výsledkem mého studia 

české i cizojazyčné literatury a také výsledkem praktických zkušeností získaných 

v podnicích v rámci oborové praxe.  
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 V poslední části jsem také zhodnotila užitečnost a výhodnost nejčastěji 

používaných opatření, jednak v oblasti snižování nákladů, ale také v oblasti úpravy cen. 

Porovnána byla opatření vztahující se ke snižování počtu zaměstnanců, snižování 

průměrné hodinové mzdy, zkracování denní pracovní doby a zkracování pracovního týdne, 

která patří v oblasti snižování nákladů k nejpoužívanějším. Zde se ukázalo daleko 

výhodnější kombinovat jednotlivá opatření, než přijmout pouze jedno opatření např. ve 

formě hromadného propouštění zaměstnanců. Vhodnou kombinací opatření lze dosáhnout 

snížení mzdových nákladů až o desítky procent. 

 Dále jsem porovnávala výhodnost dvou velmi často aplikovaných opatření v oblasti 

cen, kterými jsou slevy z ceny a poskytování bonusů ve formě naturálií. Z uvedeného 

praktického porovnání lze usoudit, že poskytování bonusů ve formě výrobku zdarma 

k určitému zakoupenému počtu kusů, představuje pro podnik nejen větší zisk oproti slevě 

z ceny, ale také zvýšení objemu prodaných výrobků a udržení zaměstnanosti, což úzce 

souvisí právě s objemem výroby. 

 Z mého pohledu je oblast krizového managementu oblastí zajímavou a využitelnou 

nejen v dnešním, ale určitě i budoucím světě. Je potřeba se však na krizové řízení dívat 

jako na činnost soustavnou, které je zapotřebí se věnovat neustále a v nejširším pojetí, tedy 

v pojetí preventivním, proaktivním, kdy se nesnažíme krizi řešit až v době, kdy nastane, ale 

v době, kdy jí nejsme ohroženi. To zahrnuje takové činnosti, které se jí budou snažit 

předejít a také nám umožní být na případnou krizi připraveni.  

 Důvod je jednoznačný – vždy je jednodušší krizím předcházet, než napravovat 

chyby a ztráty, které byly krizí způsobeny a vyvolány.    

 A právě v tomto nejširším pojetí krizového řízení vidím budoucnost.       
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Příloha č. 1 – Příklady metod analýzy rizik 
 

1.    Metody mapování procesů a procesních sítí 

 Nejdůležitější metodou mapování procesů a procesních sítí je metoda IPR neboli 

Identifikace procesů a rizik. Je to univerzální nástroj pro odhalení rizik a jejich příčin 

v praxi. Dokáže klasifikovat jejich závažnost a navrhovat účinná preventivní a nápravná 

opatření. 

  Umožňuje v krátké době systematicky rozpoznat určitá rizika, která v podniku 

ohrožují nynější i budoucí ekonomické výsledky a konkurenci. Metoda IPR zvyšuje 

pravděpodobnost různých nepřiměřených událostí, které mohou mít závažné dopady na 

kvalitu, výkonnost, spolehlivost, bezpečnost a produktivitu jakýchkoliv procesů.  

  

 Příklady dalších metod:  

 OSD – Operation Sequence Diagrams: Grafická metoda, která popisuje interakce 

a činnosti mezi jednotlivci a týmy, kteří se účastní procesu. Může být nápomocná 

při zmapování toků informací a postupů koordinace mezi týmy a uvnitř týmů. 

 DAD – Decision Action Diagrams: Jsou to diagramy, které vyobrazí informace 

v souvislosti s činnostmi a rozhodováním. 

 Model EFQM – European Foundation for Quality Management: Jinak řečeno 

Model Excelence EFQM. Je to model, který se používá v řízení kvality ve firmě. Je 

to účelný návod pro sebehodnocení, pro zlepšování, sjednocení terminologie a 

rámec pro manažerský systém organizace.  

 HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points: Model HACCP vychází 

z vývojového diagramu procesů a informací o možném ohrožení bezpečnosti, 

kvality a spolehlivosti produktů. Jeho cílem je určit body v průběhu procesů, 

ve kterém mají být sledována rizika a prováděny nezbytné zákroky k jeho 

eliminaci. 

 

Dále ke grafickému popisu procesů můžeme zařadit také metodu FRAP – 

Facilitated Risk Analysis Process a diagramy kauzálních smyček apod. 
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2.    Hodnocení pracovních míst a technologií 

 Důležitým faktorem spolehlivé spolupráce mezi technikou a člověkem je příznivé 

řešení pracovního místa, prostředí a vybavení (technického i technologického). Tuto 

problematiku můžeme vyjádřit termínem „systém člověk – stroj“. 

  

  Pro hodnocení používáme: 

 ergonomické checklisty, 

 pozorování a zaznamenávání činností pracovníků doplněné o jejich komentáře a 

výpovědi, 

 simulaci – názorné provádění činností v reálném čase za účelem zhodnocení jejich 

průběhu, stanovení dílčích postupů a identifikace možných rizik (jedná se také o 

prostředek, kdy mohou být jednotlivé činnosti správně nacvičeny), 

 sezení odborných pracovníků (řízené rozhovory, brainstorming), 

 dotazníky, ankety, 

 hodnocení tělesné nebo duševní zátěže člověka. 

3.    Kauzální analýzy 

 Kauzální hodnocení procesů, dějů, rizik je v současné době velmi využívaným 

nástrojem v oblasti managementu rizik.  

 Pojem kauzalita vyjadřuje vztah mezi příčinou a jejím následkem. Kauzální metody 

jsou založeny na principu, že „nic nevzniká z ničeho“, každá událost má svou příčinu. 

Nalezením příčiny a navržením a přijetím opatření můžeme příčinu vzniku události 

eliminovat, čímž snížíme pravděpodobnost rizika a ochráníme sledovaný subjekt. 

 

 Příklady metod kauzální analýzy: 

 Analýzy scénářů: Termín scénář představuje popis předpokládaných průběhů 

událostí, dějů a činností. Používají se pro hodnocení budoucích rizik, která by 

mohla nastat. Cílem metody je určit možné následky nežádoucí události, a 

navrhnout tak preventivní opatření. 

 FTA – Fault Tree Analysis: Analýza stromem poruch je deduktivní metoda, 

jejímž účelem je určit příčiny nežádoucích událostí, a to tak, že se určí tzv. 

vrcholová (top) událost. Dále se hledají možné příčiny nebo jejich kombinace, které 

mohly tuto událost vyvolat. Výsledkem je grafické zobrazení, které ukazuje, jaké 

prvky přispívají ke vzniku vrcholové události. 
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 ETA – Event Tree Analysis: Analýza stromem událostí je induktivní metodou, 

jejímž účelem je sestavit strom událostí od tzv. iniciační události k předpokládaným 

následkům. Velkou výhodou metody je, že bere v úvahu reakce bezpečnostních 

systémů a lidí na nežádoucí jevy v průběhu události a umožňuje tak určit, které 

navržené bezpečnostní prvky budou v průběhu události funkční a sníží následky 

události. 

 HAZOP – Hazard and Operability Study: Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

je dnes nejpoužívanější kauzální metodou pro analýzu rizik (především 

v chemickém průmyslu). Studii provádí tým odborníků pod vedením vedoucího 

studie (metodika) na společných schůzích. Celý systém je na začátku studie 

rozdělen na menší podsystémy a ty jsou zvlášť podrobeny zkoumání. Metoda je 

založena na předpokladu, že každá havarijní situace je vyvolána odchylkou od 

projektovaného stavu, tzn. stavu normálního. Pro stanovení odchylek se používají 

tzv. klíčová slova, jejichž význam je předem stanoven. Mezi nejpoužívanější 

klíčová slova patří např. není, větší, menší, a také, reverze, jiný atd. Kombinací 

klíčového slova a vlastnosti podsystému nalezneme odchylku, určíme příčinu 

vzniku, stanovíme následek a navrhneme opatření, která zabrání vzniku odchylky, 

případně stanovíme prioritu, které z navržených opatření má být přijato přednostně 

na základě míry rizika. 

 Ishikawův diagram: Je to diagram příčin a následků, jehož cílem je určit 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Tomuto diagramu díky jeho 

vzhledu říkáme „diagram rybí kosti“.  Příčiny se dělí na skupiny lidí, procesů 

(postupy, metody atd.), technických zařízení, materiálních vstupů, měření či 

hodnocení a prostředí atd. 

  

 Mezi další metody kauzální analýzy můžeme zařadit také CIT – Critical Incident 

Technique, CRT – Current Reality Tree, MES – Multiple Events Sequencing, STEP – 

Sequentially Timed Events Plotting Procedure a další. 

 

4.    Analýzy kořenových příčin 

 Jsou to metody, které se na rozdíl od jiných metod nesnaží nalézt takové závady 

jako je vada materiálu nebo přetížení, ale zjišťují, proč k havárii došlo. Tyto analýzy jsou 

založeny na kontrolních seznamech či stromových diagramech. 
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 Příklady analýzy kořenových příčin: 

 Paretova analýza: Je založena na tzv. Paretově principu, který říká, že 20 % 

nejvýznamnějších příčin je odpovědných za 80 % problémů. Tato analýza 

rozhoduje mezi alternativními postupy, které na základě hodnocení přístupů 

dosáhnou vytyčeného cíle. 

 CTM – Causal Tree Method: Tato metoda je založena na podobném principu jako 

již zmíněný HAZOP, tzn. že každá nehoda je způsobena odchylkou od určitého 

normálního stavu v průběhu procesu. K zobrazení rizik a odchylek se používá 

grafický strom, který umožňuje znázornit vzájemné vztahy mezi odchylkami a 

jejich příčinami. 

 

 Mezi další metody analýzy kořenových příčin můžeme zařadit také RCA – Root 

Cause Analysis, RCFA – Root Cause Failure Analysis, SACA – Systematic Accident 

Cause Analysis a další.  

 

5.    Analýzy rizik a selhání 

 Příklady analýzy rizik a selhání: 

 FMEA – Failure Modes and Effects Analysis: Analýzy příčin poruch a jejich 

následků je metoda vyvinutá v 50. letech 20. století pro projekt APOLLO. 

V současné době je hojně využívaná zejména v automobilovém průmyslu (např. 

Volkswagen a Ford). Jedná se o týmovou metodu, která se používá k hodnocení 

procesů, systémů, produktů a jejich jednotlivých částí. Podstatou metody je 

rozdělení zkoumaného systému na dílčí prvky. Každý prvek je podroben zkoumání, 

kdy se tým analytiků snaží zjistit, jak se může zkoumaný prvek poškodit a jaký 

následek poškození vyvolá. Rozšířením metody je tzv. FMECA ( Failure Mode, 

Effects and Critically Analysis), která umožňuje také kvantitativní hodnocení – 

vyjádření kritičnosti a pravděpodobnosti vzniku poruchy. 

 Analýza SWOT: Tato metoda se nejčastěji používá při stanovování podnikových 

cílů, strategií a politiky, kdy napomáhá lépe stanovit a upravit záměry podniku 

vzhledem k jeho reálným možnostem. V první fázi se stanoví cíle a záměry 

podniku a následně se určí vnitřní a vnější faktory, které mohou mít vliv na splnění 

podnikových cílů. Rozdělení faktorů je následující:  
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- S – Strengths:   silné stránky, přednosti 

- W – Weaknesses:  slabé stránky, nedostatky 

- O – Opportunities: příležitosti, šance 

- T – Threats:   hrozby, překážky, problémy, nebezpečí a  

    rizika 

 SIX SIGMA: Řecké písmeno Sigma (σ) označuje tzv. směrodatnou odchylku – 

míra variability parametrů procesu. Metoda je založena na postupu DMAIC, který 

má pět fází:  

- D – Define:  stanovení projektu a cílů a sestavení týmu, určení  

   termínů a shromáždění potřebných podkladů a  

   dokumentů 

- M – Measure: analýza stávající situace, vstupů a výstupů, zjištění  

   vad a frekvence jejich vzniku  

- A – Analyze: analýza dat získaných specifickými statistickými  

   nástroji a určení tzv. kritických vstupů – příčin vzniku 

   vad  

- I – Improve: návrh opatření přispívajících k odstranění příčin vad 

   s využitím optimalizace nákladů, přínosů a rizik 

- C – Control:  řízení procesů takovým způsobem, aby navržená a  

   přijatá opatření byla trvale účinná a zaměření se na  

   prevenci vzniku vad 

 

 Mezi další metody analýzy rizik a selhání patří např. MORT – Management 

Oversight and Risk Tree, TOR – Technic of Operation, PSA – Probablistic Safety 

Assessment a další. 

 

6.    Analýza projektových rizik 

 Příklady analýzy projektových rizik: 

 PHA – Preliminary Hazard Analysis: Metoda se snaží identifikovat nebezpečí a 

nebezpečné stavy a stanovit jejich závažnost dle míry výskytu (frekvence) a 

rozsahu následků (tzn. stanovení rizika). Využívá se zejména k posouzení 

bezpečnosti technických a technologických systémů v jejich projektové fázi. Podle 
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bezpečnosti se tyto systémy dělí do 4 tříd. Frekvence výskytu jednotlivých událostí 

se dělí např. na 1 měsíc, 1 rok, 10 let, 100 let atd. 

 PERT – Project Evaluation and Review Technique: Tato metoda se používá 

k plánování a řízení komplexních projektů. Umožňuje zvyšovat kvalitu 

plánovaných zdrojů a následný monitoring toho, jak jsou splněny definované cíle. 

Umožňuje také určit úkoly a činnosti, které musí být provedeny, a stanovit lhůty 

k jejich realizaci. Metoda pomůže vybrat ty etapy projektu, které musí být 

urychleny či zkráceny (případně v jaké míře) tak, aby byly stanovené termíny 

dodrženy. 

 

 Mezi další metody analýzy projektových rizik můžeme zařadit také metodu GERT 

– Graphical Evaluation and Review Technique, UMRA – Universal Matrix of Risk 

Analysis, RIPRAN – RIsk PRoject ANalysis a další. 

 

 V oblasti managementu rizik existuje celá řada metod určených k analýze rizik. 

Některé z nich jsou v praxi používány častěji než jiné. Vždy záleží na účelu, k němuž má 

být metoda použita, na rozsahu analýzy, na cílech, kterých chceme prostřednictvím 

zvolené metody dosáhnout, na oblasti použití metody, na finančních možnostech podniku 

(náklady vynaložené na analýzu rizik), na personálních možnostech podniku (výběr 

vhodného týmu, znalosti, vědomosti a zkušenosti analytiků), na technických, případně 

technologických možnostech podniku a celé řadě dalších faktorů. Mezi další metody 

analýzy rizik patři například tyto metody: HIR – Hodnocení informačních rizik, CCA – 

Cause-Consequence Analysis, CPQRA – Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 

TRAM – Technical Risk Audit Method, ECFC – Events and Causal Factory Charting, 

DOW FEI/CEI (Fire and Explosion Index/Chemical Exposure Index). 

 

 

 


