








Abstrakt 

V bakalářské práci se zaměřuji na chování, změny a obchodní zdraví společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. v průběhu let 2008 – 2010, tedy v době celosvětové recese. Snažím 

se hlouběji analyzovat hospodaření sledované firmy v době krize. Cílem práce je poukázat na 

dopady ekonomické krize ve sledovaném podniku a doporučit řešení, jak postupovat při 

transformaci firmy spojené obvykle s vyčleňováním činností či reorganizaci v podniku.  
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Abstract  

The Bachelor thesis focuses on behaviour, changes and business health of the company 

ArcelorMittal Ostrava a.s. during global crisis (2008 – 2010).  My thesis further analyzes the 

company management observed in times of crisis. The aim is to show the impact of the 

economic crisis in the reporting enterprise and recommend solutions on how to transform 

company which is usually associated with the exclusion of activities or reorganizing the 

business.  
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1. Úvod  

ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO), ocelářský kolos s šedesátiletou historií, je 

dnes součástí nadnárodního holdingu ArcelorMittal AG (dále jen AM). Společnost AM je 

nejvýznamnější ocelářskou firmou na světě a ve více než 60 zemích zaměstnává téměř 

315.000 lidí. Společnost vznikla spojením dvou největších ocelářských firem Arceloru a 

Mittal Steel. Holding AM je lídrem na všech globálních trzích, včetně automobilového, 

stavebního či domácích spotřebičů nebo obalů. V roce 2009 společnost vyrobila 71,1 mil. tun 

oceli, což představovalo přibližně 6 % celosvětové výroby. Jednalo se o výrazný pokles 

produkce oproti 101,7 mil. tun v roce 2008, což bylo způsobeno globální ekonomickou krizí. 

V roce 2009 také výrazně poklesl čistý zisk společnosti, a to na 118 mil. USD (oproti 1,07 

mld. USD v roce 2008). 

První vysoká pec v nových železárnách v Ostravě Kunčicích byla zapálena na Nový 

rok 1952 a tato událost byla považována za symbol růstu průmyslové úrovně naší země. 

Výrobní činnost společnosti AMO je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní ocelové výztuže a 

silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními 

obslužnými závody.  

Podnik AMO prošel od svého zrodu již řadou změn jak vnějšího, tak vnitřního 

charakteru a právě proto jsem si zvolila vlastní téma bakalářské práce „Reorganizace podniku 

a jeho vývoj v době krize“. Důvodem není pouze jen fakt, že pro tuto společnost pracuji již 

více než 20 let, ale hlavně bych se ráda podělila o své vlastní zkušenosti a postřehy, vnímané 

očima zaměstnance a obchodníka. 

Teoretická část popisuje termíny a pojmy z oblasti managementu, z oblasti 

reorganizace podniku a faktory, které vznikají během změn nebo ty, které změnu ovlivňují a 

popřípadě pomáhají řešit. Snažím se nastínit, jakým způsobem by měla být změna sdělena 

managerem svým podřízeným a jakým způsobem se postupuje při zpracovávání změn 

různého charakteru. V dalších kapitolách se věnuji pojmům jako jsou recese a krize a jak se 

s těmito faktory vyrovnávají společnosti, firmy, organizace nebo lidé samotní.  

Analytická část bude zaměřena na společnost AMO, jejíž část produkce prodávám do 

tuzemska i do zahraničí. Cílem této práce bude identifikovat dopady ekonomické krize ve 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_krize_2008-2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/USD
http://cs.wikipedia.org/wiki/USD
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sledovaném podniku, analyzovat hospodaření firmy AMO v současných podmínkách 

ekonomické krize a popsat zásadní změny, ke kterým došlo v průběhu reorganizace.  

Záměrem této bakalářské práce bude vyhodnotit realizovaná opatření a navrhnout 

potenciální zlepšení. Údaje pro zpracování této bakalářské práce budou čerpány z výročních 

zpráv společnosti AMO, vnitropodnikových zdrojů, internetových stránek společnosti, 

z veřejně dostupných informací a na základě vlastních zkušeností.  
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2. Teoretická část 

2.1 Základní pojmy z managementu 

2.1.1 Co je management 

Pojem „management“ vznikl z anglického slova „to manage“, které lze přeložit jako 

vést, řídit, hospodařit, vládnout, uspět či dosáhnout (cíle). Lze také definovat jako proces 

systematického provádění všech manažerských funkcí, s efektivním využitím všech zdrojů 

podniku ke stanovení a dosažení vytyčených cílů. Manažerskými funkcemi rozumíme činnost 

plánovací, organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení lidí (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Obr. 1 – Proces managementu [5] 

2.1.2 Kdo je manager 

Manažer (anglicky manager) je především profese a její nositel je zodpovědný za 

dosahování cílů, které mu organizační jednotka svěřila, s využitím spolupracovníků a 

poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění. [5] 

Při vykonávání této funkce musí manažer respektovat následující požadavky, 

vyplývající z tzv. analýzy 4E: 

 effectiveness (účelnost) – dělání správných věcí, 

 efficiency (účinnost) – provádění věcí správným způsobem, 

 economy (hospodárnost) – dělat věci s minimálními náklady, 

 equity (odpovědnost) – dělat věci spravedlivě a podle práva. 

Zdroje: 

lidé, materiál,stroje, 

kapitál, metody 

plánování 

rozhodování 

organizování 

 

motivování 

   kontrola 

komunikování 

 

CÍLE 
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2.1.3 Pojem organizace 

Organizace jako pojem může mít trojí význam. Lze ji chápat jako aktivitu, výsledek 

organizování (vytvoření organizační struktury) nebo  obecně právní subjekt (instituci). 

Každá organizace má svoje charakteristické prvky: 

 cílovost – stanovený cíl, 

 účelovost – organizace byla zřízena za jistým účelem, 

 strukturu – uspořádání organizace, 

 velikost, 

 zaměření. 

2.2 Manažerské funkce  

Manažerské funkce (činnosti, aktivity) jsou úlohy, které vedoucí pracovník řeší 

v průběhu své řídící činnosti, s cílem dosáhnout stanoveného cíle. Tyto funkce lze rozdělit na 

následující dvě skupiny: 

A) SEKVENČNÍ 

 plánování - strategické, taktické, operativní; 

 organizování - uspořádání zdrojů ve firmě, vytvoření efektivní organizační struktury –  

formální nebo neformální; 

 personalistika - určuje potřebný počet pracovníků, zajišťuje výběr, umístění, evidenci 

a zvyšování kvalifikace pracovníků; 

 vedení lidí - komplexní funkce managementu, mající za úkol co nejkvalitněji plnit 

stanovené cíle, důraz je kladen na motivaci pracovníků; 

 kontrola - zjištění odchylek skutečného stavu od plánu; 

 komunikace - vnější nebo vnitřní, ústní nebo písemná, důležitá pro efektivnost řízení. 

B) PRŮŘEZOVÁ ( paralelní ) 

 analýza řešených problémů – indikace problémů; 

 rozhodování – hodnocení dat; 

 implementace – realizace, koordinace.[12] 

2.2.1 Pojem organizování 

Organizování je cílevědomá činnost, směřující k uspořádání prvků systému tak, aby 

přispěly maximální měrou k dosažení stanovených cílů. Smyslem organizování je vytvořit 
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prostředí pro efektivní spolupráci. Důraz je tedy kladen na proces organizování a podmínky 

tvorby organizačních struktur. 

2.2.2 Proces organizování 

Na proces organizování jsou kladeny určité požadavky. Řetězec požadavků bývá 

označován jako „OSCAR“: 

O = Objectives – cíl činností, 

S = Specialization – specializace, zaměření, 

C = Coordination – koordinace,  

A = Authority – pravomoc,  

R = Responsibility – zodpovědnost . 

Prakticky organizování zahrnuje činnosti jako vytvoření organizačního řádu, 

vytvoření popisů pracovních míst a zařazení pracovníků do funkcí. 

2.2.3 Organizační struktura 

Organizační struktury (formální a neformální) tvoří v organizaci základní skelet, 

který umožňuje plnit její plánované cíle. Rozlišujeme tři základní skupiny, podle kterých 

rozdělujeme organizační formy: 

 formy dané účelem, 

 formy stavící na dělbě spolupráce (vycházející z dědictví Maxe Webera, zakladatele 

moderní sociologie), 

 formy zdůrazňující činnosti nebo jeho výsledek. 

Formální organizační struktury vycházející z pravomocí členíme na: 

 liniové organizační struktury, 

 funkcionální organizační struktury, 

 liniově štábní organizační struktury, 

 maticové organizační struktury (s pružnými prvky). 

Organizační struktury předurčují tok informací a obráceně. V praxi jsou to 

hierarchicky uspořádané, víceúrovňové systémy. Jako příklad takových systémů zahrnujících 

jak úroveň řízení technologického procesu, tak i úroveň řízení výroby (nebo i úroveň řízení 

podniku), může sloužit řídicí systém nasazený ve válcovně středních a jemných profilů 

v závodě ArcelorMittal Ostrava a.s.  
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2.3 Lidé a změny 

Pokud bychom se podívali do minulosti, nenajdeme období, ve kterém by 

nedocházelo ke změnám, ať již pozitivním nebo negativním. Změny probíhají nejen 

v zaměstnání, ale také v soukromém životě jedince. Každý z nás se ze změnami vyrovnává 

různě. Domnívám se, že vnímání změny a boj se změnou ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním 

z nich je určitě i okamžik, kdy a jak jsme o změně informováni.    

Dobrý manažer by měl umět zvolit správnou strategii, jak své podřízené se změnou 

seznámit, hlavně pokud jde o změny negativního charakteru. Žádný člověk nepracuje jako 

stroj a má svou hranici citlivosti. V následujících oddílech se zaměřuji na změny podnikového 

charakteru – převážně reorganizaci v různých podnikových sférách. 

2.4 Pojem reorganizace 

Pod pojmem reorganizace si lze představit změnu, např. struktury, systému či 

společnosti. Změna je v podstatě jeden z nejdůležitějších aspektů efektivního řízení. Špatné 

zvládnutí změny může vést k vážným důsledkům, např.: 

 neuskutečnění jinak dobře promyšlené strategie,  

 vzrůst prováděcích nákladů, na kterých se podepisuje zpoždění nebo zbytečná práce, 

 přínosy, které od změny očekáváme, mohou být ztraceny, 

 mohou narůstat problémy, které změna způsobí v oblasti zaměstnanců (značné 

náklady v případě propouštění, vznik zmatku a chaosu v období změny, způsobeného 

špatným řízením). 

 

Zřejmě není možné nikdy postupovat tak, aby byla reorganizace neboli změna pro 

všechny příjemná, ale můžeme ji provádět ohleduplně, studovat její podstatu, plánovat 

nejlepší možné cesty a podle těchto plánů postupovat.[9] 

V souvislosti s reorganizacemi či jinými změnami, koluje mezi lidmi následující vtip, 

který si zde dovolím uvést: „Při střídání ředitelů podniku, ten odstupující předal svému 

nástupci kromě své kanceláře ještě tři očíslované obálky se slovy: Až se poprvé dostanete do 

větších potíží, otevřete obálku číslo jedna, při nových velkých problémech obálku s číslem 

dvě a když se firmě opět nebude dařit, otevřete obálku poslední. Stalo se. Nový ředitel velké 

úspěchy neměl. Otevřel tedy první obálku, kde bylo uvedeno: Sveď neúspěchy firmy na svého 

předchůdce! Provedl, lidé uvěřili. Za nějakou dobu musel otevřít druhou obálku, kde stálo: 

Proveď reorganizaci! I tuto akci provedl a zdálo se, že podnik funguje lépe, ale ve skutečnosti 
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krize postupovala nezadržitelně dále. Proto musel ředitel otevřít i obálku poslední se 

vzkazem: Připrav tři obálky pro svého nástupce!“ 

Tuto anekdotu jsem nezmínila pouze jen pro odlehčení a zpříjemnění času 

stráveného čtením této práce, ale víceméně z důvodu, že analytická část bakalářské práce 

bude věnována právě tomuto typu změny – reorganizaci.  

2.4.1 Příčiny reorganizace 

V současnosti vzrůstá nepředvídatelnost mnoha faktorů, které vedou společnosti k 

reorganizaci. Pokud tyto chtějí nadále zůstat takzvaně „ve hře“, musí se snažit co nejrychleji 

přizpůsobovat dané situaci. Jakého charakteru můžeme vnímat změny: 

 vnitřního charakteru – proces porušení dynamické rovnováhy, který může být vyvolán 

změnami uvnitř firmy, společnosti nebo organizace, může se jednat například o 

poruchy platební schopnosti, odbytové potíže, výrobní problémy apod., 

 vnějšího charakteru – neustále se zrychlující technologický vývoj, stále silnější 

konkurence, která se globalizuje, roste význam Internetu a elektronického obchodu, 

mění se demografický profil států, akcionáři požadují vyšší hodnotu, neustálé 

zvyšování kapitálového růstu a zisků a mnoho dalších změn. 

2.4.2 Typy změn  

Při každé změně je prvořadým úkolem promyslet charakter změny a situace uvnitř 

organizace. Přístupy k situacím se do jisté míry překrývají. Tyto postoje nám dovolují rozdělit 

změny na přírůstkové a základní: 

 přírůstková změna – pokrývá stovky situací, kterým manažeři čelí mnohokrát za svou 

kariéru, zahrnuje změny pracovních metod a postupů, které většina lidí chápe jako 

postupný přechod ze starého stavu k novému, 

 základní změna – zahrnuje výrazy jako „strategická“(obr.2), „vizionářská“ nebo 

„transformační“ a má velký vliv na organizaci, tyto změny jsou obvykle rozsáhlé, 

dramaticky ovlivňují budoucí aktivity organizace a často způsobují velké otřesy (např. 

přepracování obchodního postupu, změna řízení obchodních aktivit, sloučení s jinou 

organizací a pod.). 
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Uvedené změny jsou obvykle rozsáhlé a mohou dramaticky ovlivnit budoucí aktivity 

organizace nebo způsobit velké otřesy. V případě jak přírůstkové, tak i základní změny působí 

dva další faktory, jenž ovlivňují volbu prováděcího přístupu. Jedná se o faktory „naléhavost“ 

a „odpor“: 

 naléhavost změny – čím větší je naléhavost změny, tím pozorněji k ní musíme 

přistupovat, 

 odpor ke změně – důležité je uvědomit si, kde se odpor projevuje. Čím výše ve 

struktuře organizace se nachází jeho ohnisko, tím těžší je jeho překonávání. Zde je 

opravdu velmi důležitá správně zvolená strategie, se kterou by „zralý“ a zkušený 

manažer neměl mít veliký problém.[9] 

 

Obr. 2 – Strategie změny a její vazby 

2.4.3 Metody přesvědčování 

Z důvodu vznikajícího odporu ke změnám je velmi důležitým krokem přesvědčování 

volba správné přesvědčovací taktiky. To bývá úkol mnohdy nelehký. Přesvědčovací metody 

mohou být různé, účinné i neúčinné. Nátlakové metody mohou znít hrubě, nicméně jsou 

uplatňovány v případech, kdy určitá skupina lidí na svých názorech trvá s takovou 

neochvějností, že by prosté, přesvědčovací metody buďto vůbec nepůsobily, a nebo by trvaly 

příliš dlouho. Následující tab. 1 předkládá návrhy možných přístupů přesvědčování: 
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ODPOR 

SLABÝ SILNÝ 

NALÉHAVOST 

VYSOKÁ 

VIZIONÁŘSKO- 

CHARIZMATICKÝ 

PŘÍSTUP 

VIZIONÁŘSKO- 

NÁTLAKOVÝ 

PŘÍSTUP 

KRIZOVÁ 

VIZIONÁŘSKO- 

PŘESVĚDČOVACÍ 

PŘÍSTUP 

DIKTÁTORSKÝ 

PŘÍSTUP 

 

Tab. 1 – Přístupy k základní změně. [9] 

2.4.4 Řízení základní změny 

Jak efektivně řídit změnu? To je velmi častá otázka. Jednou z moderních metod 

řízení základní změny může být metoda EASIER, skládající se z několika základních kroků:  

E – envisioning = vytváření vize (pohled na budoucnost), 

A – activating = aktivace (pochopení vize lidmi), 

S – supporting = podpora (inspirace a motivace lidí), 

I – implementing = provádění (podrobné plány, postupy a rozvrhy; využití Ganttovy tabulky 

nebo analýzy kritické cesty), 

E – ensuring = pojištění (ustavení sledovacích a kontrolních procesů), 

R – recognizing = hodnocení (jak positivní tak negativní, všech, kteří se na procesu podíleli). 

2.4.5. Stres  

Ne každý jedinec je schopen přijmout změnu pozitivně. Hodně záleží na tzv. 

„správném načasování“, tedy na okamžiku, kdy jsme o změně informováni, a jakým 

způsobem a jak jsme v danou chvíli psychicky naladěni. Objeví se obavy, strach, stres. Stres 

je dílem událostí a situací v okolí jedince, který vzniká i zcela mimo pracoviště, není ničím 

výjimečným a může se na něm podílet kombinace různých událostí.  

Při každé základní změně lze očekávat, že úroveň stresu vzroste. Ve stresu se do 

značné míry nacházejí i lidé, kteří změnu vedou. Vážný stres, který trvá příliš dlouho, může 

vést k srdečním příhodám, duševním onemocněním, může způsobit přecitlivělost, depresi 

nebo pocit zoufalství. Důsledkem pak bývá nepozornost v práci, dlouhá pracovní neschopnost 

nebo osobní problémy jedince v jeho soukromém životě. Každý manažer ať už změnu řídí, 

nebo v ní hraje jinou roli, má povinnost jednat vůči zaměstnancům lidsky a pozorně. 
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2.5 Moderní přístupy k řešení změn 

2.5.1 Outsourcing  

Novým modelem úspěchu je tvorba hodnot pro zákazníka. Je důležité si uvědomit, že 

cesta k pracovnímu místu vede přes zákazníka a firmy jsou řízeny trhem a zakázkou. Úkolem 

a cílem každého dobrého obchodníka či podnikatele je, nadchnout zákazníka cenou, kvalitou, 

rychlostí a inovací. 

Jak docílit rozvoje firmy nebo obrátit trend jiným směrem než k nezdaru ?  Právě 

inovacemi, kterými jsou například vyčleňování činností (tzv. outsourcing) ze stávajícího  

„core business“ (jádra podnikání). Tyto inovace znamenají tvorbu příležitostí, rozšíření pole 

působnosti a potenciálu výrobních lokalit a kapacit. 

Nástup globalizace znamená nejen outsourcing za hranice firmy, ale také za hranice 

regionu či země. Rychle se vyčleňují i složité, vysoce kvalifikované a specializované práce, 

což ovlivňuje myšlení manažerů.  

Důvody, které management podniků vedou k rozhodnutí zvolit tuto metodu, jsou: 

snížení nákladů, zvýšení flexibility, zlepšení dodavatelských schopností, redukce fixních 

nákladů, snížení vázanosti kapitálu, zlepšení ukazatelů, snížení chybovosti, přenos            

know – how, odstranění úzkého profilu řídících kapacit aj. 

Tuto metodu začali nejdříve používat ve Spojených státech. Evropa je totiž ve 

vyspělých ekonomikách konzervativnější. České společnosti dnes již přijímají výzvy 

mezinárodního prostředí a existuje již řada firem, pro které není outsourcing již jen pouhou 

teorií.[14] 

2.5.2 Outplacement 

Neustálé změny v řízení firem přinášejí nové skutečnosti. Důsledkem 

transformačních procesů je snaha o zeštíhlení a soustředění se na jádro podnikání – „core 

business“. S tím souvisejí outsourcingové činnosti a obvykle také uvolňování (propouštění) 

zaměstnanců a zajišťování pomoci s jejich dalším uplatněním.  

Co znamená outplacement zaměstnanců ? Je to osobní servis v hledání nového 

zaměstnání, řešící konkrétní pomoc včetně motivování a povzbuzování lidí zasažených touto 

změnou.[14] 

Myšlenka outplacementu není zase až tak nová, nejmasověji vykvetla v 80. letech 

minulého století v USA v období tzv. „transformačního hnutí za štíhlou výrobu“. 
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Outplacement je tedy globálním jevem, nástrojem zvyšování produktivity práce, strategickým 

krokem na trhu práce, nástrojem prosazení se v konkurenceschopnosti firmy, a také 

prostředkem řízení kariéry zaměstnanců.  

2.5.3 Nové techniky a metody 

Hledání podnikové rovnováhy může být více či méně spojeno s úspěšnou aplikací 

modelů tzv. podnikové excelence, s jejichž pomocí organizace po celém světě efektivně 

zvládají přístupy a zásady TQM (Total Quality Management). Tento trend je v Evropě 

podporován Evropskou nadací pro management jakosti – EFQM Model Excelence. Od té 

doby se objevilo mnoho jiných nástrojů a technik, aplikovatelných v praxi, např.: 

 ABC – Activity Based Costing (analýza vyvolaných nákladů), 

 Bottleneck Analysis (analýza úzkých míst), 

 Benchmarking (proces identifikace, poznání a adaptace), 

 QFD – Quality Function Deployment (metoda plánování jakosti), 

 FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (týmová analýza možnosti vzniku vad 

návrhu produktu, procesu), 

 WCM – World Class Manufacturing (výroba světové úrovně), 

 Management cyklů času nebo Konkurenční inženýrství a mnoho dalších. 

2.5.4 Reengineering 

Slovo reengineering se zpravidla nepřekládá. Lze jej definovat jako přehodnocení a 

radikální rekonstrukce podnikových procesů. Důraz je kladen na dosažení zdokonalení 

z hlediska kritických měřítek výkonnosti, jako například náklady, služby a rychlost.[8]  

Jde o proces, který pobízí management společnosti prozkoumat, jak by měl podnik 

pracovat zcela jiným způsobem. Ve srovnání s reorganizací, restrukturalizací, outsourcingem 

nebo outplacementem představuje reengineering radikální změnu, jejímž výsledkem by mělo 

být funkční a výkonnostní zlepšení podniku jako celku prostřednictvím zdokonalení jeho 

procesů.[13] 

Přínosy procesního řízení: 

 pro zákazníka: větší péče o zákazníkovy potřeby, rychlejší uspokojování jeho 

požadavků, podílení se na řešení jeho problémů, lepší informovanost zákazníka, 

 pro pracovníky: vyšší motivace dána perspektivou zaměstnání, lepší interní 

komunikace, rozvoj osobního potenciálu, 
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 pro majitele: možnost rychleji realizovat rozvoj firmy, získání konkurenční výhody, 

snížení nákladů, zvýšení produktivity, dosažení vyššího zisku. 

2.6 Pojem krize 

Význam slova krize lze popsat jako vyvrcholení, rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, 

nebezpečný stav vývoje, těžká, svízelná situace, anebo potíž či zmatek.  

Krize může být: 

a) základního druhu – individuální, skupinová, společenská, celosvětová (dnes nazývána 

globální), 

b) specifického charakteru – afektivní krize, krize identity, vývojová (životní) krize, 

kumulovaná krize, situační krize.  

Krize bývá obvykle vnímána jako obtížná situace a současně i jako chvíle 

rozhodujícího vývojového obratu. Ať už máme krizi takovou nebo „makovou“, důležité je 

uvědomit si problém, z důvodu kterého ke vzniku krize došlo. Uvědomit si, že řešen může být 

pouze ten problém, o němž víme, který můžeme charakterizovat, rozeznat a s pokusy o jeho 

definování pak správně určit jeho příčiny a nalézat optimální řešení. 

2.7 Historie krizí 

Dříve než se blíže zamyslíme nad současnou hospodářskou krizí, udělejme si krátkou exkurzi 

po krizích předešlých (od 30.let minulého století po rok 2007): [18] 

 Světová krize 1929 – spustilo ji zhroucení americké burzy cenných papírů (25. října 

1929) v důsledku prasknutí spekulativní bubliny. Američtí investoři, kteří v době 

konjunktury investovali i v zámoří, stáhli peníze. A krize poté zasáhla velkou část 

světa. 

 Ropná krize 1973 – došlo k omezení dodávky ropy. Což ve spojení s vysokým 

zadlužením  USA kvůli válce ve Vietnamu vedlo v USA k stagflaci (stagnace spojená 

s vysokou inflací). Zasažena byla většina průmyslových zemí.  

 Asijská krize 1997 – Thajská vláda uvolnila místní měnu bath z pevné vazby na dolar 

(27. června 1997). Následoval propad její hodnoty, banky nebyly schopny dostát 

dolarovým závazkům. Jihokorejské hospodářství se propadlo o 40 procent, indonéské 

o 60 procent.  Ve  stejném  období  byla  krizí  postižena  i  česká  ekonomika,  ale ta 

se nepropadla v důsledku krize v Asii tak jako uvádějí některé zdroje, ale kvůli  

originální privatizaci jménem tunelování, protože třeba Maďarsko rostlo ve stejné 

době cca o 5 % ročně a Polsko dokonce o 7 % . 
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 Ruská krize 1998 – Považuje se za přímý důsledek asijské měnové a finanční krize, 

kterou způsobil hlavně odliv kapitálu a propad ceny ropy. Důsledkem byla dočasná 

neschopnost Ruska splácet své zahraniční dluhy. 

 Pak bylo ještě několik menších regionálních krizí, např. mexická v roce 1994–1995, 

turecká (2000–2001), argentinská (2002). 

 2007 – Americká krize trhu s hypotékami, která přerostla do krize globální. 

2.8 Nejhorší hospodářská krize od 30 let minulého století 

Americká krize trhu s hypotékami 2007 měla své počátky již v roce 2006. Vznikla 

v důsledku neopatrného poskytování hypoték tzv. rizikovým zákazníkům, kteří nebyli schopni 

dostát svým finančním závazkům. Celá tato situace měla na svědomí historickou depreciaci 

(znehodnocení, snížení hodnoty) dolaru a již zmíněný propad světových burz. Podle 

odborníků bylo celé „zakolísání“ trhu jen dočasné a jen nahrálo burzovním spekulantům k 

obchodování.  

Jak ekonomika Spojených států amerických, tak ekonomika zbytku světa se rázem 

ocitla  ve  stavu  hlubokého  propadu  a  musela  zahájit boj proti perspektivě dlouhodobé 

stagnace (což v  ekonomii  znamená  zastavení  hospodářského  růstu  nebo  jen  některé         

z makroekonomických proměnných). [19] 

2.9 Krize očima rodinných firem 

Říká se, že rodinné firmy jsou v době krize bezpečným útočištěm. Jedním z „es 

v rukávu“ bývá jejich dlouhověkost a tudíž letitá zkušenost. Mnoho velkých evropských 

rodinných podniků přestálo obě světové války a řadu znárodnění. Proto si dávají pozor na 

dluhy a nepropadají panice. Jedním ze způsobů, jimiž se rodinné podniky v době krize 

odlišují od ostatních, je snaha nesnižovat počet zaměstnanců.  

2.9.1 Přehmaty benjamínků 

Některé rodinné firmy pod nesprávným vedením zažily velké problémy, které 

mnohdy vyústily v jejich konec. Dalším problémem bylo i rozrůstání firmy a tím oslabení 

pozornosti a kontroly nad financemi. V neposlední řadě může být i velkou slabinou krok, kdy 

hospodaření a vedení firmy převezme mladší generace. Uveďme si pár příkladů: [16] 

Adolf Merckle – zakladatel konglomerátu podnikajícího v oblasti léčiv, cementu a 

strojírenství, své impérium zatížil velkými dluhy a hazardními investicemi, které rodinu 

v konečném důsledku připravily o kontrolu nad financemi, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9ka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Depraciace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%BD_dolar
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Burzovn%C3%AD_spekulant&action=edit&redlink=1
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Madeleine Schickedanzová – významná akcionářka skupiny Arcandor, provozovatelka 

obchodních domů a zásilkových služeb, svěřila firmu do rukou manažerů, kteří donekonečna 

restrukturalizovali, ale modernizovat obchodní domy se jim nakonec nepodařilo, 

Rodinná firma Schaeffler – podnikající ve výrobě ložisek, kterou téměř „položily“ půjčky, 

které si vzala za účelem převzetí společnosti Continental. 

2.9.2 Čas diskontů 

Zatímco se řada rodinných firem ocitla v hluboké krizi, v jednom odvětví tyto 

podniky naopak vzkvétají. Spotřebitelé vyhledávají diskontní prodejny a velká část z nich je 

právě v rodinném vlastnictví. Patří k nim např. Lidl nebo Aldi, dva německé diskonty, které si 

získaly zákazníky po celé Evropě. Rodinné firmy vědí, že jedinou možností, jak přežít po řadu 

generací, je udržovat nízké ceny. Krize potvrdila známou pravdu – rodiny jsou mistři 

kupeckého řemesla. [16] 

2.10 Dvě tváře krize 

O recesi se hovoří jako o zpomalení tempa, ale ve skutečnosti má hlavně na starosti 

prudké změny. Recese přináší odměny za přednosti, ale rovněž odkrývá nedostatky, vytváří 

nové příležitosti a ruší staré zvyky. Recese má na svědomí bankrot mnohých firem, ale na 

druhou stranu otevírá dveře novým nápadům. 

2.10.1 Krize jako příležitost 

Nejnázornějším příkladem byla velká hospodářská krize 30. let minulého století. Pro 

ty, kdo mají v těžké době rozum v hrsti, může krize otevřít dveře obrovským příležitostem. 

Např. firma DuPont (Americká společnost E. I. du Pont de Nemours and Company je jedním 

z největších světových koncernů v oblasti chemické výroby) investovala velké částky do 

výzkumu a vývoje, a dala práci nezaměstnaným vědcům. Šlo o velké vynálezy, které změnily 

svět, podobně jako nylon nebo syntetický kaučuk. Mezi další firmy, které tehdy prorazily, 

patří také  Revlon (kosmetická společnost), Hewlett-Packard, Polaroid či Pepperidge Farm 

(pekárenská firma).[17] 

Druhou kategorií, která z recese těží, jsou firmy zaměřené na inovace. Velmi dobrý 

nápad měl např. počítačový gigant IBM, který uspořádal v době krize sérii „inovačních 

party“, jejichž účelem bylo dostat ze zaměstnanců zajímavé nápady. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncern
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Třetí skupinu tvoří firmy, kterým recese slouží jako nástroj k zaujetí nového místa na 

trhu. Změna umístění na trhu se jako strategie velmi vyplácí, což se v dobách minulých 

potvrdilo. Z těch, kdo umí „vážnou krizi“ využít ku svému prospěchu, se nejspíš nevyklube 

světový státník, ale výborný podnikatel. 

2.10.2 Krize, které změnily svět 

Podívejme se zpět do minulosti a uvidíme, které krize změnily svět. Dvojice velkých 

světových krizí v letech 1873 a 1882 zlomily stoletou průmyslovou dominanci Velké Británie 

a pomohly jejím konkurentům, především agresivnímu Německu. Světová hospodářská krize 

před osmdesáti lety otevřela cestu německému nacismu. Vyústila v konflikt, který zabil více 

než 50 miliónů lidí. Po zániku koloniální říše vyrostly nové supervelmoci – USA a Sovětský 

svaz. Energetické krize sedmdesátých let minulého století hrály významnou roli při pádu 

komunismu v roce 1989. 

Ve scénářích z dřívějška stojí, že vedle chudoby, nacionalismu a hrozby válečných 

konfliktů kreslí každá krize novou velkomocenskou mapu. Ne jinak je tomu i u té současné 

(mám na mysli americkou hypoteční krizi z roku 2007), která narýsovala další „stát“, který se 

jmenuje „Chimerika“.[18] Za slovní hříčkou se skrývá zvláštní sepětí mezi stále silnější 

Čínou a hlavní baštou kapitalismu USA. Na straně jedné se jedná o velké konkurenty a na 

straně druhé o nerozlučné partnery. Čína se neobejde bez amerického trhu a ve Spojených 

státech zase potřebují „rudé“ peníze. Umožňují jim žít na dluh a vydržovat silnou armádu. 

Z dlouhodobého pohledu se Číně pootevírají dveře k návratu do čela celosvětového žebříčku, 

kde se před dvěma stoletími nacházela.   

2.11 Firemní krize 

2.11.1 Charakteristika firemní krize 

Krize firmy (firem) představuje určitý stupeň trvalých poruch rovnováhy v chodu a 

výsledcích firmy, který vede k problémům, rozporům a neuspokojivým výsledkům 

hospodaření podniku. Na straně druhé je takováto krize i důsledkem obnovy dynamické 

rovnováhy. Je to proces, který začíná poruchami v platební schopnosti, pokračuje odbytovými 

potížemi, výrobními problémy a končí buď likvidací podniku, nebo vyřešením všech 

problémů a uvedením podniku opět na vzestupnou křivku vývoje. [10] 

Vznik poruch, které mohou vyústit v krizi, ovlivňují dva faktory: časové zpoždění 

ekonomických reakcí a kumulativní charakter ekonomických procesů. Účinné formy a 
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metody, které chod podniku ovlivňují, nelze stanovit, aniž bychom provedli zevrubnou 

analýzu těch faktorů, které v rozhodující míře chování podniku předurčují. 

Chyby, které vyvolávají strukturální krizi, lze shrnout do těchto oblastí : 

 strategické chyby, 

 nesprávné investice, 

 problémy růstu, 

 nejisté finanční hospodaření, likvidita vymykající se kontrole, 

 problémy řízení v důsledku nesprávného strukturálního uspořádání organizace. 

 

Vleklé působení krize je nebezpečné, průběh krize je nutno zkrátit na minimum. Je 

nebezpečné krizi urychlovat, pokud nejsou dostatečně analyzovány její příčiny. Je třeba určit 

směr vzniklé nerovnováhy a její rozměr. 

2.11.2 Řízení firmy a hospodářské výsledky 

Podle vídeňského rodáka a amerického teoretika E. P. Druckera (dnes již „klasika“ 

teorie řízení) je možné naučit se technice řízení a rovněž lze organizovat efektivní podnik. Je 

však zapotřebí zaměřit se na hospodářské výsledky, které jsou hlavním kritériem efektivnosti 

a stále myslet na to, že právě nepřipravenost je největším nedostatkem úspěšného řízení. [6]  

Které základní skutečnosti je nutno si uvědomit při reálném hodnocení aktuální 

situace v podniku: 

 ani výsledky, ani zdroje nejsou uvnitř podniku, ale mimo podnik, 

 výsledků dosáhneme využitím příležitostí, nikoli řešením problémů, 

 hospodářských výsledků se dá dosáhnout pouze prvenstvím a soustředěním, nejen 

pouhou schopností, 

 každé prvenství je přechodné a má zpravidla krátké trvání. 

2.11.3 Faktory ovlivňující činnost firmy 

Proces trvání podniku (stejně jako vznik nebo zánik podniku), kde vývoj neprobíhá 

pouze vzestupně, ale objeví se i poruchy rovnováhy, stagnace či krize, je procesem 

objektivním. Celý vývoj probíhá v určitém ekonomickém a politickém prostředí plném 

konkurence. 

V tomto procesu se objevují jisté faktory, které ovlivňují postavení a činnost firmy 

od prosperity ke stagnaci, případně krizi, a naopak. Mezi tyto faktory patří např.: 



- 20 - 

 

 sociální faktory (růst nezaměstnanosti, snižování reálné mzdy, růst kriminality apod.), 

 podniková strategie a taktika, 

 náklady a nákladovost ( vydání, náklady a příjmy rozhodují o likviditě podniku, 

výdaje a výnosy naopak o rentabilitě podniku ). 

2.11.4 Budoucnost podniku 

Poznání podniku umožňuje nejen nápravu zjištěného stavu, ale i určení vývojových 

trendů. Správně zvolená analýza nám umožní odpovědět si na tři otázky: 

1. Jaké meze a překážky brání podniku rozvinout plně výkonnost a snižují jeho 

hospodářské výsledky ? 

2. Jakými poruchami rovnováhy podnik trpí ? 

3. Jakých nebezpečí a ohrožení se obáváme ? 

 

Budoucnost podniku tedy spočívá v uplatňování nalezených možností, v překonávání 

překážek a slabin a v obrácení slabostí v přednosti. 
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3. Analytická část 

Následující část bude věnována společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., ocelářskému 

kolosu s šedesátiletou historií, který je dnes součástí nadnárodního holdingu ArcelorMittal 

AG. Posouzení hospodaření jmenované společnosti dává základní informace pro stanovení 

celkového postavení společnosti v minulosti a je důležitým podkladem pro manažerské 

rozhodování, pro volbu správné strategie, zvláště v období globální krize. Údaje byly čerpány 

z výročních zpráv společnosti za rok 2008 až 2010, vnitropodnikových podkladů a zdrojů, 

internetových stránek společnosti, veřejně dostupných informací a z vlastních zkušeností. 

3.1 Prezentace společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

3.1.1 Vznik hutního gigantu 

Nová Huť Klementa Gottwalda, jak se společnost nazývala (dále jen NHKG), byla 

od svých prvopočátků podnikem s výraznými internacionálními tradicemi. Už např. tím, že se 

na její výstavbě podíleli příslušníci nejrůznějších národností jako např. Češi, Slováci, Poláci, 

Maďaři a další. Stavba se vyvíjela jako podle zákonů klasického dramatu, měla svou expozici, 

krize, peripetii (obrat v ději) a katarzi (výsledný očišťující a povznášející moment). Výroba 

v NHKG se postupně zahajovala v roce 1952 a bohužel v dnešní době již nevyrábí tolik tun 

surového železa, jako před léty, ale stále ještě funguje a uspokojuje své zákazníky. 

3.1.2 Chronologický vývoj ostravského kolosu 

1948 – byla v malém měřítku započata výstavba, naplno pak od poloviny roku 1949 (obr.3), 

byla to záležitost Vítkovic, které postavily na tomto teritoriu již před rokem 1945 strojírnu                  

a rozestavěly válcovny trub. 

 

 

       Obr. 3 – Příprava k zahájení stavby první tratě, koleje k vysoké peci (září 1949).[20] 
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1951 – 1958 – první etapa existence podniku,který tvořilo 5 koksárenských baterií,dvě vysoké 

pece, čtyři siemens-martinské pece a 5 pecí hlubinných.Dále pak válcovna trub, slévárna šedé 

litiny a část elektrárny. V tehdejším tisku jsme měli možnost „hltat“ titulky typu: „Až budou 

Nové hutě Klementa Gottwalda dostavěny, budou dávat za rok z jedné pece tolik železa, že by 

to naloženo na vagónech představovalo vlak dlouhý 1200 kilometrů.“ (citace z Rudého práva 

z 1.ledna 1952, v tomto roce byla zapálena první vysoká pec). 

 

1958 – 1961 – rozšíření kapacity koksovny, zprovoznění válcovací trati a linky na výrobu 

osobních, nákladních a traktorových kol, navýšení koksárenských baterií o čtyři, přibyly dvě 

vysoké pece, pásové tratě P-250 a P-800, kyslíkárna a jiné. Pro zajímavost uvádím, že do roku 

1963 byla Nová huť ztrátovým podnikem. Teprve v roce 1964 dosáhla poprvé zisku (333 mil. 

korun). 

 

1989 – došlo k první změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto 

změnou se pojí významné technologické události, jako např. přechod od odlévaní oceli do 

ingotů k plynulému odlévání oceli. 

 

1993 – 1999 – postupné připojení dalších tří zařízení pro plynulé odlévání a výstavba 

válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu (tzv. pásová minihuť). 

 

2003 – koncem ledna nastal zlom. Novou Huť koupil Lakshmi Mittal a zhruba v polovině 

dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a.s.. Po neúspěšné částečné privatizaci do rukou 

managementu sdruženého do společnosti Petrcíle, prodává stát v roce 2003 svůj majoritní 

podíl (67,25 %) společnosti LNM Holdings (jeden z předchůdců ArcelorMittal) za 9 mil. 

USD (tehdy v přepočtu asi za 260 mil.Kč). Firma je tou dobou vysoce zadlužená a vykazuje 

miliardové ztráty. Pod novým vedením začala společnost generovat miliardové zisky. 

 

2004 – koncem roku se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a.s. 

V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné podniky, 

např. JÄKL Karviná, a.s., Nová Huť Zábřeh, a.s. nebo Vysoké pece Ostrava, a.s. 

 

2007 – nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho Mittala o 

převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června přece jen vznikl světový gigant a podnik 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEer
http://cs.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
http://cs.wikipedia.org/wiki/USD
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C4%8D
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opět mění své jméno, které do dnešního dne svou podobu nezměnilo, a to na ArcelorMittal 

Ostrava, a.s.  

 

Závěrem malá historie v číslech (od roku 1952 – 2011): 

 Vysoké pece vyrobily více než 130 mil. tun surového železa. 

 Koksovna se mohla pochlubit celkovou produkcí 144 745 191 tun koksu. 

 Energetika vyrobila přibližně 61 000 GWh. 

 Ocelárna měla na svém kontě více než 159 530 285 tun oceli. 

 Válcovny vyrobily na 118 mil. tun válcovaných výrobků. 

3.1.3 Profil společnosti AMO 

Výrobní činnost akciové společnosti AMO je zaměřena na výrobu a zpracování 

surového železa a oceli a na hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a 

ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba je zaměřena na produkci důlní ocelové 

výztuže a silničních svodidel. Servis a obslužné činnosti jsou ve větší míře zajišťovány 

vlastními obslužnými závody. Za zmínku stojí také výroba odlitků, jejíž tradice sahá do roku 

1951. Dlouholeté zkušenosti jsou v současné době využívány pro výrobu náročných odlitků 

z oceli, šedé a tvárné litiny nejen pro tuzemský trh. Součástí Slévárny je modelárna a úpravna 

okují. 

3.2 Krize očima představitelů vedení společnosti AMO 

Zaměstnanci AMO mají možnost být informování o dění ve společnosti formou 

podnikového časopisu, který se po řadu let vyvíjel a stále vyvíjí. Ze čtrnáctidenníku se sice 

stal měsíčník, který je ale schopen zaměstnance informovat globální formou, tudíž ne jen o 

tom, co se děje v ostravské huti, ale podává i stručné informace o tom, co se děje ve všech 

světových společnostech (závodech), které nesou hlavičku ArcelorMittal a například i o tom, 

jak vidí krizi náš vrcholový management. 

První zmínka o krizi se kterou se muselo začít bojovat i v ostravské huti, se 

v podnikovém časopise objevila v říjnu 2008. V té době generální ředitel a předseda 

představenstva Sanjay Samaddar (ve funkci v období od 03/2008 – 05/2009) poprvé otevřel 

otázku krize a naznačil, že krize AMO určitě neobejde, a že bude třeba s ní bojovat. Souhlasil 

s tím, že současná krize má hlavní příčinu v hypotečních trzích v mnoha zemích a v důsledku 

toho došlo ke zpomalení ekonomického růstu, který vedl ke snížení globální spotřeby oceli, 
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která byla nižší, než v první polovině roku 2008 (graf 1). Dále zdůraznil, že i přes začínající 

problémy je i nadále důležité pokračovat v investování do technologií na odprášení a odsíření 

aglomerace Sever a vynasnažit se, aby krize plánovanou investici neohrozila. Což se podařilo 

a dne 21. října 2011 byl spuštěn filtr, který je aktuálně nejlepší dostupnou technologií 

odprašování na světě (investice ve výši 1 miliardy Kč/zdroj AMO). 

 

Graf 1 – Výroba oceli v AMO ve sledovaném období 

 

Podle Augustina Kochuparampila, který byl do funkce generálního ředitele a 

předsedy představenstva společnosti AMO jmenován 1.června 2009, patří k hlavní strategii  

společnosti AMO maximální redukce fixních nákladů. Jedním z přístupů, jak tuto strategii 

naplnit, je případná externalizace vybraných interních činností, využitím outsourcingu. 

„Čínský znak pro slovo krize je složený ze dvou částí. Jedna znamená nebezpečí a druhá 

příležitost. Přesně tak vidím situaci já.“ řekl Augustin Kochuparampil, který zdůraznil, že nás 

krize přiměla k zeštíhlení a k zajištění větší nákladové konkurenceschopnosti, což patří 

k pozitivním tvářím krize. 

Předseda představenstva a generální ředitel skupiny ArcelorMittal Lakshmi Mittal 

uklidňuje svými slovy všechny zaměstnance, že i když současná krize globálně postihuje 

společnosti a jednotlivá průmyslová odvětví po celém světě, budou se přijímat pouze taková 

opatření, která zajistí udržitelnost. Dočasná opatření, která se lokálně zavádějí, ať už 

omezování výroby, rozpočtů, anebo úsporná opatření, dle jeho slov umožňují reagovat na to, 

co se děje ve světě.  
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3.3 Vnímání změn očima zaměstnance 

Ve společnosti AMO pracuji již dvacet let, posledních sedm let jako asistent prodeje 

strojírenských výrobků. Po tuto dobu jsem se měla možnost setkat jak se změnami 

přírůstkovými, tak i základními. Nikdy jsem nemívala problém přijmout jakoukoli změnu a 

jsem si jistá, že to bylo i z důvodu profesionálního přístupu a správně volené strategie mých 

nadřízených (tzn. sdělení změny tím správně zvoleným způsobem). 

Jak jsem se již zmínila v kapitole 2.3, změny nevznikají pouze v práci, ale všude 

kolem nás. Řešení změn, které vznikají v našem pracovním prostředí, nám pomáhá řešit 

kolega, kolektiv, náš nadřízený nebo management. Pokud se jedná o změny základního typu, 

např. redukce zaměstnanců, zavádění nových pracovních metod, rozdělení pravomocí apod., 

měla by pověřená osoba, kterou je ve většině případů vedoucí pracovník, přistupovat při 

sdělování této změny zaměstnanci zvlášť profesionálně a v některých případech citlivě.  

Celosvětová krize ovlivňuje nejen světovou ekonomiku, ale vše kolem nás, i nás 

samotné. Bojíme se o práci, neradi slevujeme ze svého životního stylu, bojíme se, zda budeme 

schopni plnit své závazky (splácení hypoték, půjček, úhrada nákladů na studia našich dětí 

apod.). Obáváme se každé změny, která může náš životní standard negativně ovlivnit. 

Díky firemní komunikaci, ke kterým patří intranet, televize TV1, časopis, firemní 

emaily, nástěnky nebo osobní setkání s vedením společnosti formou komunikačních schůzek 

nebo s přímým nadřízeným formou porad, máme možnost být informováni o všech změnách, 

které na nás čekají, a kterým se musíme přizpůsobit. Samozřejmě, že k těm nejméně 

oblíbeným informacím patří nezbytná redukce zaměstnanců. Vedení společnosti AMO vždy 

v této oblasti přistupovalo ke svým kmenovým zaměstnancům velkoryse. Mám na mysli 

změnová rozhodnutí v podobě dobrovolného odchodného, kdy odstupné zaměstnanců tvořilo 

13 – 20 platů (v závislosti na délce odpracovaných let v podniku). Vzhledem k nejisté situaci 

na evropských trzích, která postupně snižuje poptávku po oceli musela společnost AMO již 

několikrát přistoupit právě k tomuto způsobu řešení krize v podniku. Nesouhlasím pouze 

s označením této optimalizace – „dobrovolné odchodné“. Dle mého názoru slovo 

„dobrovolně“ znamená svobodně se pro něco rozhodnout. Mnoha zaměstnancům, kteří se 

dobrovolně rozhodli odejít, nebyl odchod umožněn z důvodu, že právě jeho místo musí zůstat 

obsazeno z důvodu potřebnosti. Ano chápu, že pokud se jedná o pracovní místo vyžadující 

odbornost nebo dlouholetou praxi, nemůže být zrušeno, pokud je stále potřebné. V tom 

případě se již ovšem nejedná o dobrovolné odchodné a je možné, že tato rozhodnutí mohou 

vést ke špatné budoucí pracovní morálce a ke ztrátě motivace a důvěry. Stávalo se také, že 
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podnik opustili i zaměstnanci z řad specialistů a odborníků z provozu, kdy jim jejich 

nadřízený v odchodu nebránil. V tomto případě je třeba se ptát: Je to správné? Copak podnik 

nepotřebuje odborníky s dlouholetými zkušenostmi? Proč se v době krize a nedostatku práce 

na trhu rozhodne odejít odborník z dobře placeného místa? Zaměstnanec by měl znát 

odpověď. 

3.4 Odbyt důlní ocelové výztuže a odlitků v období 2008 – 2010 

Krize posledních let neovlivňuje pouze zaměstnanost společnosti, která je  

důsledkem těchto změn, ale hlavně výši poptávek a také zakázek. V této kapitole pro 

zajímavost uvádím přibližné srovnání produkce důlní ocelové výztuže (DOV, graf 2), jednoho 

z mála produktů podniku AMO, dodávaného na tuzemský i zahraniční trh. Tento výrobek 

spadá do kompetence obchodního oddělení ArcelorMittal Commercial RPS, které má vedoucí 

postavení v produkci kolejnic, důlních ocelových výztuží a speciálních profilů. Data použitá 

pro zpracování grafu  2 a 3 pocházejí z interních zdrojů.  

 

 

 

Graf  2 – přehled roční produkce DOV 

 

Následující grafické znázornění (graf 3) roční produkce odlitků porovnává produkci 

tohoto sortimentu, vyráběného z oceli, šedé a tvárné litiny. Prodej tohoto materiálu spadá 

rovněž do kompetence výše zmíněného oddělení, ale výrobně za tento sortiment zodpovídá 

závod Slévárna ( dnes dcera AMO ).  
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Graf  3 – Prodej odlitků AMEPO 

 

3.5 Krizová opatření ve společnosti AMO 

3.5.1 Opatření 3C 

Z předchozí kapitoly 3.4 je patrné, že rok 2009 byl krizí silně poznamenán, a to 

samozřejmě nejen v uvedených výrobních oblastech. Z důvodu sníženého zájmu o výrobu 

muselo vedení společnosti učinit taktický krok, který byl nazván „opatření 3C“ – Cash / 

Customers / Costs: 

 Cash = peněžní prostředky, tzn. redukce provozního kapitálu; snížení zásob na 

minimum; omezení výdajů; u investic určit priority; zajistit dodržování bezpečnosti a 

ekologických předpisů. 

 Customers = zákazníci, tzn. potřeba zkrátit dobu realizace objednávek; zvýšit počet 

návštěv u zákazníka, abychom zjistili jeho současné potřeby. 

 Costs = náklady, tzn. snížit na minimum regulovatelné náklady; přizpůsobit údržbu. 

 

Tato dočasná opatření, ať už jde o omezení výroby, rozpočtů nebo úsporná opatření, 

umožňují reagovat na to, co se odehrává ve světě nebo napomáhají k tomu, aby ostravský 

ocelářský kolos stále dýchal, pracoval a umožňoval obživu tisícům lidí. 

3.5.2 Variabilizace a externalizace  

K jedné ze strategií společnosti AMO patří maximální redukce fixních nákladů. 

Jedním z přístupů, jak tuto strategii naplnit, je případná externalizace vybraných interních 

činností. Pilotním projektem bylo např. vyčlenění ostrahy závodu. Při jakémkoli vyčleňování 
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(s využitím outsourcingu) je však nutno pamatovat na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost, 

zaměstnanci musí mít při vyčleňování stejné finanční a sociální podmínky, firma by měla být 

natolik silná a kvalitní, aby tímto vyčleněním nedošlo naopak ke zvýšení nákladů. Výběr 

případného dodavatele je s ohledem na splnění všech těchto předpokladů nelehký úkol. 

3.5.3 Personální optimalizace 

Na objemy cen, na které byla společnost AMO zvyklá v letech 2006 – 2008, si bude 

muset ještě nějakou dobu počkat. Stále platí důraz na opatření 3C, ke kterému management 

společnosti připojil další úsporný krok – personální optimalizaci. V srpnu 2009 byla započata 

redukce pracovníků, tzv. „dobrovolné odchodné“. Společnost AMO v té době opustilo 300 

zaměstnanců. Personální optimalizace neměla za úkol pouze snížit náklady, ale účelem bylo  

dosáhnout takového personálního stavu (obsazení), aby společnost disponovala takovými 

pracovníky, kteří jsou schopni dosahovat a plnit stanovené cíle firmy. Personální optimalizace 

je neméně důležitá jak pro efektivnost podniku, tak i pro úspěšnost a prosperitu a je zapotřebí 

optimalizovat průběžně. Personální optimalizace je průnikem procesního a personálního 

auditu. Hlavním cílem bylo zajištění rovnoměrného rozdělení lidských zdrojů v organizaci a 

implementace optimální organizační struktury vždy ve vazbě na specifika organizace. Vedení 

AMO zcela jistě přistoupilo k tomuto řešení po strategickém zvážení vzniklé situace. 

 

Tab. č. 2 uvádí přehled počtu zaměstnanců v období 2008 – 2010. V číslech se odráží 

nejen reorganizace v podobě vyčlenění provozů do dceřiných závodů, ale také redukce 

zaměstnanců, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách (pro zajímavost uvádím, že huť 

v roce 1981 zaměstnávala průměrně 25 430 zaměstnanců/zdroj AMO).  

 

Rok Počet zaměstnanců 

2008 7 514 

2009 6 450 

2010 5 660 

       

    Tab. č. 2 – Průměrný přepočet stavu pracovníků AMO [zdroj AMO] 
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Velký rozdíl mezi rokem 2008 a 2009 vznikl nejen z důvodu propuštění 300 

zaměstnanců, ale také z důvodu vyčlenění 13 zaměstnanců do společnosti ArcelorMittal 

Commercial Long Czech a.s. a 373 zaměstnanců do nově vzniklé dceřiné společnosti 

ArcelorMittal Distributions Solutions Czech Republic a.s. K dalšímu poklesu zaměstnanců 

pracujících v AMO došlo v roce 2010 z důvodu vyčlenění 369 zaměstnanců do nově vzniklé 

dceřiné společnosti ArcelorMittal Energy s.r.o. 

3.6 Změny v podniku  

3.6.1 Pozitivní a negativní změny v AMO 

Pozitivní i negativní změny, ke kterým došlo v průběhu krizových let 2008 – 2010, 

ukazují následující tabulky. Za zmínku stojí, že podnik z důvodu krize výrazně omezil  

investování do výrobních technologií, což provozům zkomplikovalo výrobní proces. 

 

 

2008 

 pozitiva  negativa 

 vytvoření tří nástrojů komunikace 

mezi zaměstnavatelem a  

      zaměstnancem (meeting    

      s odborovými předáky, meeting se  

      zaměstnanci a informační zpravodaj) 

 schválení projektu modernizace 

tandemových pecí 

 oprava a modernizace VP č.2 

 optimalizace nákladů v oblasti výroby 

tekuté oceli, mixu surovin, zásob a 

náhradních dílů,nákladů na dopravu 

 

- celosvětový pokles ve spotřebě oceli 

ovlivnil  

       poptávku a kapacitu zakázek 

- odstavení tandemové pece č. 1 

- hrozba redukce počtu                

       zaměstnanců 

 

 

 

Tab. 3 – Změny v podniku v roce 2008 
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2009 

 pozitiva  negativa 

 podpis exklusivní smlouvy mezi 

AMO a EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL a.s. na dodávku surového 

železa 

 naplnění válcovacích tratí 

 schválení několika investičních 

projektů (oprava a modernizace 

vysoké pece, odprášení aglomerace 

Sever, snižování emisí do ovzduší) 

- omezení kontaktu se zákazníkem (co 

se týče osobních jednání v rámci 

služebních cest) 

- trvající pokles poptávky  

- omezení provozu na dvě vysoké pece 

a dvě koksárenské baterie 

- propouštění (AMO muselo opustit 

300 zaměstnanců)  

- prodejní ceny hluboko pod úrovní 

nákladů jakéhokoli výrobce oceli 

                  

 

Tab. 4 – Změny v podniku v roce 2009 

 

2010 

 pozitiva  negativa 

 situace na trhu s ocelí se mírně 

zlepšuje 

 provedené investice v hodnotě 650 

mil. Kč: vybudování směsné stanice, 

odprášení pracoviště na dělení slitků, 

vybudování tří protihlukových stěn v 

Bartovicích 

 oprava vysoké pece č. 3 

 zvýšení poptávky po dlouhých 

výrobcích 

 listopad 2010 – jednání mezi AMO a 

EVRAZ ukončeno úspěšně, dodávky 

surového železa pokračují 

 nárůst výrob ve všech výrobních 

oblastech (nárůst poptávky) 

 uspokojivé hospodářské výsledky za 

rok 2010 

- zvýšení cen vstupů (aniž by se to 

promítlo do cen prodejních) 

- špatná dostupnost surovin 

(dodavatelé se začali soustředit na 

levnou Čínu) 

- pokles některých zakázek z důvodu 

oslabení eura a krize v Řecku 

- červen 2010 – společnost EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL porušuje 

podmínky smlouvy, pozastavuje 

odběr surového železa a tlačí na 

snížení ceny, která byla hluboko pod 

výrobními náklady 

 

Tab. 5 – Změny v podniku v roce 2010 
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3.6.2 Nejvýznamnější reorganizace v podniku v průběhu krize 

Jaké byly hlavní důvody zvoleného procesu vyčleňování některých závodů AMO ? 

Převážně ekonomické. Tzn. snížení nákladů, redukce fixních nákladů, zvýšení flexibility, 

zlepšení ukazatelů a snížení vázanosti kapitálu. Outsourcing umožnil pružnost reakce, lepší 

soustředění se na hlavní činnosti a efektivnější vynakládání se zdroji. Hlavní roli v tomto 

procesu hrají strategické důvody a po nich taktické, kam patří úspora nákladů. Samostatné 

„dcery“ se stávají soběstačné a bez dotace „matky“. V AMO došlo v posledních letech 

k následujícím významným reorganizacím: 

 

1.5.2007 – VYČLENĚNÍ ZÁVODU 15 – ROUROVNA 

Vznik samostatné dceřiné společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., díky této  

organizační změně klesl počet zaměstnanců v AMO o 1192 osob. 

 

1.3.2008 – ROZDĚLENÍ ZÁVODU 3 – SERVIS 

Závod se rozdělil na dva samostatné závody, závod 2 – Servis a závod 3 – Údržba. 

 

1.7.2009 – VZNIK NOVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI AMDS 

Nově vzniklá dceřiná společnost ArcelorMittal Distributions Solutions Czech Republic a.s.  - 

díky této organizační změně došlo k poklesu počtu zaměstnanců v AMO o 373 osob.  

 

29.3.2010 – VZNIK NOVÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI AMEO 

Nově vzniklá dceřiná společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (AMEO) - díky této 

organizační změně došlo k poklesu počtu zaměstnanců v AMO o 369 osob. V budoucnu bude 

možné získat část bezplatných CO2 povolenek pro výrobu elektrické energie. V souladu 

s právními předpisy pak firma ušetřené finanční prostředky může využít na realizaci 

klíčových projektů vedoucích ke snižování emisí. 

 

3.7 Strategie a vývoj podniku ve sledovaném období  

3.7.1 Vývoj podniku v roce 2008 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2008 zaznamenala společnost AM v důsledku globální krize 

obrovský celosvětový pokles ve spotřebě oceli, který negativně ovlivnil celkovou úroveň 
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zakázek i ve společnosti AMO. Tato situace ztěžovala možnost předpovídat požadavky trhu 

z dlouhodobějšího časového horizontu. Z tohoto důvodu se musel prodej a marketing více 

soustředit na zlepšování zákaznických vztahů pružnou a rychlou reakcí na požadavky 

zákazníků. Cílem bylo zaměřit se na včasné dodávky a zvýšit periodu návštěv u zákazníků.  

Z pohledu celosvětové ekonomické krize společnost aktivně sledovala a pracovala na 

stanoveném cíli, kterým bylo snižování nákladů v oblasti výroby tekuté oceli, optimalizace 

mixu surovin a zásob surovin nebo také optimalizace náhradních dílů, snižování 

administrativních a prodejních nákladů a v neposlední řadě optimalizaci nákladů na dopravu. 

I přesto, že krize donutila vedení společnosti přehodnotit investiční plány a stanovit 

priority, podařilo se dokončit několik významných projektů, např. oprava vysoké pece č. 2 

s modernizací. Cílem bylo v co nejkratší době uvést vysokou pec opět do provozu a 

eliminovat tak ztráty ve výrobě surového železa. V rámci projektu modernizace výroby oceli 

byl realizován projekt pro navýšení výroby plochých výrobků (instalace horizontálního 

segmentu na zařízení plynulého odlévání). Nemalé částky byly investovány do ochrany 

životního prostředí nebo ekologie (modernizace aglomerací). Také v oblasti výzkumu a 

vývoje nepřestala být v těžkém období společnost AMO aktivní. Za zmínku stojí realizovaný 

projekt na zvýšení vnitřní kvality plynule litých předlitků pro dlouhé a ploché výrobky, 

zavedení modelu řízeného ochlazování pro výrobu betonářské oceli nebo zavedení pásů 

z výšepevných bezkřemíkových ocelí. 

3.7.2 Vývoj podniku v roce 2009 

Pokles ve spotřebě oceli, který značně ovlivnil celkovou úroveň zakázek, byl 

nejsilněji zaznamenán v průběhu prvního čtvrtletí. V tomto roce došlo k výraznému omezení 

výroby. Díky krizi byla výroba surového železa nižší o 39% oproti možným výrobním 

kapacitám. K oživení poptávky došlo až koncem roku, což umožnilo navýšení výrob a vyšší 

naplnění výroby na hotovních tratích. Přesto se výroba nenacházela na úrovni let 2007 – 2008 

a podnik byl v tomto roce ztrátový. 

I přesto, že byl tento rok globální krizí zasažen nejvíce, vyčlenila společnost AMO 

významné prostředky pro realizaci investičních projektů, zaměřené převážně na snižování 

vypouštění emisí do ovzduší. Některé byly na druhou stranu pozastaveny. Vznikl také 

problém při řešení případných provozních poruch na výrobních linkách, resp. jakýchkoli 

poruch či provozních změn, v jejichž důsledku vzniklo zpoždění ve výrobě a tudíž i plnění 

zakázek. 
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Rok 2009 byl smutný i v oblasti zaměstnanosti. Vedení společnosti muselo přistoupit 

k redukci pracovníků a podnik propustil 300 zaměstnanců. 

3.7.3 Vývoj podniku v roce 2010 

Uspokojivý stav, který vznikl koncem roku 2009, pokračoval i v prvních měsících 

roku 2010 a dával tak předpoklad pro zajištění větší stability výroby (v chodu byly dvě 

vysoké pece a dvě tandemové pece). Oproti roku 2009 došlo k nárůstu výrob ve všech 

výrobních oblastech. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u výroby koksu (32%). Výroba 

surového železa vzrostla jen o 16%, což bylo ovlivněno přerušením dodávek do společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Jedním z významných rozhodnutí vedení společnosti AMO bylo vyčlenění části 

podniku, zabývající se výrobou elektrické energie, do stoprocentně vlastněné dceřiné 

společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (AMEO).  

Z oblasti dokončených investic stojí za zmínku ekologický projekt „Výměna 

delorových filtrů“, na závodě 14. Na Energetice byl dokončen projekt opravy plynojemu 

koksárenského plynu a v prosinci 2010 byla úspěšně ukončena první etapa projektu „Obnova 

žermanických přivaděčů“.  

 

3.8 Hospodaření podniku AMO v období 2008 – 2010  

Analýza hospodaření podniku v této práci je provedena na základě účetních 

dokumentů, kterými jsou v tomto případě konsolidované účetní závěrky z let 2008, 2009 a 

2010. Tab. č. 6 ukazuje přehled vybraných vstupních dat, použitých pro výpočty.  Na jejich 

základě bylo provedeno srovnání pomocí vybraných ekonomických ukazatelů.  

 

Graf 4 – Zisk / ztráta sledovaných let 
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Pro svou analýzu jsem zvolila ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity, ukazatele 

rentability a souhrnné hodnocení výkonnosti firmy. Výpočty jednotlivých ukazatelů 

sledovaného období jsou uváděny v tabulkách a údaje jsou uvedeny v mil. Kč, pokud není 

uvedeno jinak. [22]  

 

 

 

Tab. 6 – Přehled vybraných vstupních dat, použitých pro výpočty 

 

Nejdůležitějším údajem, který ukazuje tab. 6 je Zisk / Ztráta (Výsledek hospodaření 

po zdanění). Z těchto údajů je patrné, jaké bylo hospodaření společnosti v jednotlivých 

obdobích a do jaké míry se společnosti dotkla světová ekonomická recese. Hodnoty byly 

převedeny do grafického znázornění – graf 4. 

V roce 2009 společnost podlehla „krizovému viru“ a podnik se nacházel ve ztrátě, 

ale již v následujícím roce bylo zaznamenáno uzdravování podniku. 

Rok 2008 2009 2010

  Aktiva celkem 71 547   62 718   66 180   

  Oběžná aktiva                                          54 642   32 830   49 764   

  Zásoby 7 514   4 922   7 073   

  Dlouhodobé pohledávky                      46   64   30   

  Krátkodobé pohledávky                      31 120   25 277   41 412   

  Krátkodobý finanční majetek 15 962   2 567   1 249   

  Vlastní kapitál                                    55 815   54 696   55 967   

  Základní kapitál                                  12 390   12 390   12 390   

  Cizí zdroje (cizí kapitál)                         14 528   8 017   10 210   

  Dlouhodobé závazky 4 747   660   806   

  Krátkodobé závazky 8 336   6 307   8 600   

  Nerozdělený zisk 34 988   40 756   40 684   

  EBIT – provozní výsledek hospodaření 5 444   -1 971   1 474   

  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 38 797   25 757   33 565   

  Tržby za prodej zboží 175   57   17   

  Výkony 40 374   25 085   35 626   

  Zisk / Ztráta  (+ / -) 6 093   -1 122   1 267   

  Výsledek hospodaření před zdaněním 7 914   -1 463   1 580   
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3.8.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál patří mezi ukazatele „fondů“ finančních prostředků. Vypovídá 

o vztazích mezi majetkovou strukturou firmy a její kapitálovou strukturou. Velikost čistého 

pracovního kapitálu je důležitá pro stanovení platební schopnosti podniku (schopnost hradit 

své závazky). 

 

Čistý pracovní kapitál(ČPK) = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 

Rok 2008 2009 2010 

Čistý pracovní kapitál 46 306 26 523 41 164 

 

Hodnoty ČPK jsou ve všech letech kladné, což je důležité. Znamená to, že ve všech třech 

letech byla společnost AMO finančně stabilní. Výrazný pokles ČPK v roce 2009 svědčí o 

tom, že krize podnik v tomto roce výrazně ovlivnila. 

3.8.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky. Ukazatelé 

likvidity jsou statickými ukazateli, neboť jsou vyčísleny k bilančnímu dni 31.12. Proto slouží 

pouze jako orientační charakteristika. Do čitatele lze dosadit majetek s různou dobou 

likvidnosti, dostáváme tak několik stupňů ukazatelů likvidity: 

Likvidita 1.stupně – okamžitá platební schopnost (optimální stav hodnoty likvidity 0,9 – 1,1), 

výpočet = Krátkodobý finanční majetek / Krátkodobé závazky. 

Likvidita 2.stupně – pohotová likvidita (hodnota by neměla klesnout pod hodnotu 1, ideální 

stav ukazatele je mezi 1 – 1,5), 

výpočet = Krátkodobý finanční majetek + Krátkodobé pohledávky / Krátkodobé závazky. 

Likvidita 3.stupně – běžná likvidita (optimum ukazatele likvidity pro zdravý podnik 2 – 3), 

výpočet = Oběžná aktiva  / Krátkodobé závazky. Vypočítané hodnoty znázorňuje následující 

tabulka: 

 

 Rok 2008 2009 2010 

Okamžitá likvidita 1,91 0,41 0,15 

Pohotová likvidita 5,65 4,41 4,96 

Běžná likvidita 6,55 5,20 5,79 
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Okamžitá likvidita: Okamžitá likvidita s nižším koeficientem v letech 2009 a 2010 

svědčí o tom, že k poměru ke krátkodobému cizímu kapitálu je přísun peněz a příjmu z tržeb 

nedostatečný. Úpravy tohoto poměru lze dosáhnout aktivitami, které vedou ke zvýšení tržeb, 

což ale vyžaduje širší rozbor a získání informací z oblastí kalkulace vlastních nákladů, cenové 

tvorby, nákladovosti a ziskovosti jednotlivých výrob, prodejnosti výrobků, organizace a 

struktury výroby apod.  

Pohotová likvidita: Úroveň této likvidity závisí na konkrétním odvětví národního 

hospodářství, na výrobním programu a dalších vnějších faktorech. Údaje z tabulky svědčí o 

tom, že podnik je ještě schopen uhradit své dluhy, aniž by prodal své zásoby. Tento ukazatel 

je svou vypovídací schopností určen i pro rozhodování banky, zda poskytnout podniku 

krátkodobý úvěr či nikoliv. 

Ukazatel běžné likvidity je citlivý na strukturu pohledávek, na strukturu a objem 

zásob a jejich správné oceňování, vzhledem k jejich prodejnosti. Podnik nemůže prodat 

všechny své zásoby, neměl by pak z čeho vyrábět. Vypočtené hodnoty likvidity 3. stupně jsou 

vyšší, než likvidity 2. stupně, což je vyhovující a jelikož nejsou o moc vyšší, znamená to, že 

podnik nedisponuje zbytečně vysokými zásobami. Což je pozitivní zjištění. 

3.8.3 Ukazatel finanční stability 

Ukazatelé finanční stability informují o skladbě kapitálu a míře zadluženosti 

podniku. Jedním z ukazatelů finanční stability je ukazatel celkové zadluženosti (dalšími 

mohou být ukazatelé krátkodobé a dlouhodobé zadluženosti), který informuje o struktuře 

zdrojů používaných k financování podniku. Celková zadluženost zjišťuje, v jakém rozsahu je 

podnik financován cizími zdroji. Nižší ukazatel celkové zadluženosti znamená větší jistotu a 

neměl by se pohybovat nad hodnotou 0,5, tzn. 50% (protože krytí více jak 50% aktiv dluhy 

může být rizikové). 

  

Celková zadluženost = Cizí zdroje / Aktiva celkem*100 

 

 

 

 

Hodnoty celkové zadluženosti sledovaných let se pohybují pod hranicí 50%, jsou tedy 

uspokojující. 

Rok 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 20% 13% 15% 
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3.8.4 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability mají mít obecně rostoucí tendenci. Dva nejčastěji uváděné 

ukazatelé rentability jsou ukazatel „rentabilita vlastního kapitálu“ (ROE – return on equity) a 

„rentabilita celkového kapitálu“ (ROA – return on assets). V praxi se upřednostňuje ukazatel 

ROA, který udává, kolik korun připadá na jednu korunu celkového vloženého kapitálu, určuje 

tedy míru výnosu na aktiva. Ukazatel by se měl pohybovat nad hodnotou 7%. 

Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) udává, jaký podíl z tržeb zaujímá zisk. 

Pozitivní je růst tohoto ukazatele.  

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA = EBIT / Aktiva * 100  

(EBIT – provozní hospodářský výsledek) 

Rok 2008 2009 2010 

ROA 7,6 % - 3,1 % 2,2 % 

 

Ukazatel ROA posuzuje, zda podnik efektivně hospodaří nejen s HIM a zásobami, 

nýbrž se všemi používanými prostředky, tj. s investicemi, platebními prostředky, hotovými 

výrobky atd. Při nepříznivém vývoji se doporučuje provést rozbor metodou „Pyramidální 

analýza rentability“. Ukazatel by se měl pohybovat nad 7 %, což splňuje pouze rok 2008.   

 

Rentabilita tržeb = Zisk / Tržby * 100  

(Tržby = Tržby za prodej zboží + výkony) 

Rok 2008 2009 2010 

ROS 15% - 4,5% 3,6% 

 

Ukazatel vyjadřuje schopnost podniku transformovat zásoby na hotové peníze. V 

některých případech tento ukazatel nepostihne snížení tržeb při současné úspoře nákladů, což 

se projeví ve změně zisku. Ukazatel by měl vykazovat rostoucí tendenci a měl by se 

pohybovat nad 8%. 

3.8.5 Zhodnocení hospodaření podniku  

Analýza zvolených ukazatelů v kapitole 3.8 nás přesvědčila o tom, že i když se může 

společnost nacházet ve ztrátě, neznamená to, že podnik krachuje a je třeba jej zavřít. Znamená 
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to výzvu k zamyšlení a přehodnocení podnikové strategie, obchodních plánů a zvolit taková 

opatření, aby se podniková ekonomika znovu odrazila ode dna. Což se v případě AMO 

myslím podařilo. Hospodářský výsledek v roce 2010 sice nebyl tak vysoký jako v roce 2008, 

ale má stoupající tendenci u všech ukazatelů, což je velmi pozitivní. Vedení společnosti AMO 

již v roce 2008 vědělo, že se krize nevyhne ani ostravskému gigantu, a proto začalo intenzivně 

připravovat opatření k udržení dobré ekonomické situace. S těmito opatřeními jsme se měli 

možnost seznámit v kapitole 3.5. 

3.9   Návrh doporučení řešení změn v podniku  

Top management společnosti AMO postupuje dle mého názoru podle klasické 

pyramidy, představující tradiční koncept řešení manažerské a organizační struktury podniku, 

kdy příkazy jsou delegovány seshora dolů, tzn. horní operační úroveň, na které se nachází 

střední management přímo působí na základní úroveň, kde se vykonává konkrétní práce.  

Není pochyb, že vrcholový management AMO využívá těch nejmodernějších metod 

uvedených v kapitole 2.5 teoretické části, které jsou dnes propracované do komfortní a 

sofistikované podoby ve formě SW nástrojů a mají své místo i v reengineeringu. Jsou vhodné 

pro kontinuální zlepšování a možným nástrojem nalezení východiska z krize. Otázkou je, zda 

jsou ale právě tou správnou volbou. Možná, že se vrcholové vedení po prvních známkách 

neúspěchu mohlo zaměřit na řešení krize podle metody „zdravý selský rozum“. Dovoluji si 

navrhnout následující tři doporučení.  

3.9.1   První doporučení 

Mé první doporučení je aplikace tzv. „obrácené pyramidy“ tradičního konceptu 

popsaného v předchozí kapitole, tzn. nasměrovat organizaci na procesy a jejich zákazníky a 

obrátit větší pozornost na zaměstnance, plnící úkoly podniku. Zaměřit se na to, zda síť 

propojených pracovníků plní své úkoly zodpovědně a v reálném čase, s cílem v konečné fázi 

uspokojit zákazníka. Pokud tato síť funguje tak, jak fungovat má, mohou se lídři organizace 

plně věnovat strategickému myšlení, plánování a implementaci změn v organizaci (stále 

hovořím o středním managementu, který hraje významnou roli při prosazování a uvádění 

změn do života podniku). Jako příklad si dovolím zmínit tzv. „Baťovský přístup“. Když 

některý ze „starých“ Baťů procházel svými továrnami, znal všechny předáky a řadu dělníků a 

to dokonce i v časech, kdy ve Zlíně pracovalo pro Baťovy závody přes pět tisíc dělníků. 

Zakladatel, Tomáš Baťa, se scházel se svými zaměstnanci nejen nad pracovními věcmi, ale 



- 39 - 

 

hovořil k nim také u příležitosti jiných společenských událostí. Vážil si zručnosti a zkušeností 

svých zaměstnanců a dovedl jim to dát najevo. 

Domnívám se, že v prvních krizových měsících se totiž top management společnosti 

AMO nezaměřil na zeštíhlování s ohledem na zkušenosti, zručnost a senioritu svých 

zaměstnanců, ale soustředil se na konečné číslo, nikoli na kvalitu. Tzv. „dobrovolného 

odchodného“ využili také kvalifikovaní a zruční pracovníci, kteří „utekli“ ke konkurenci a to 

zkušené vedení nemělo připustit. Mnoho firem uznává pravidlo č. 1, že spokojený zákazník je 

pro firmu ten největší kapitál. Jsem si jistá, že toto pravidlo lze rozšířit i o pojem spokojený 

zaměstnanec. 

3.9.2   Druhé doporučení 

Z hlediska výrobního zaměření společnosti AMO bych doporučila zaměřit se na 

jednu z nejmodernějších metod zlepšování, na metodu Benchmarking (dále jen BM). Jedná se 

o proces identifikace, poznání a adaptace vynikající praxe a procesů z jakékoliv organizace na 

světě, napomáhající zlepšit svou výkonnost a konkurenceschopnost. Tuto metodu lze 

považovat za preventivní opatření, která dokáže zabránit ztrátám v podniku. Principem BM je 

nepřetržité a systematické porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace 

s vybranou organizací (nebo organizacemi), která byla uznána jako vhodná pro toto měření. 

Vizí je definovat cíle zlepšování vlastních aktivit. V prostředí českých firem jde o metodu, 

která je mylně chápána jako „průmyslová špionáž“ a možná právě proto málokdo volí tuto 

metodu k uplatnění role vrcholového vedení. BM musí být naprosto etickým procesem a 

nesmí být chápán jako nahodilý proces, ale považován za trvalou součást strategického řízení. 

Domnívám se, že top management společnosti AMO je na velmi vysoké světové úrovni a 

mohl by tuto metodu přijmout jako výzvu. A pokud se bude management řídit etickým 

kodexem BM, který je šířen Evropskou nadací pro management jakosti EFQM, zcela jistě by 

mohla být volba této metody volbou správnou. 

3.9.3 Třetí doporučení 

Aby firma obstála v konkurenčním boji, který v době krize nabývá na intenzitě, 

neměla by zapomínat na investování do oblasti zdokonalování svých výrobních systémů a 

jejich řízení. Tyto podnikové výrobní systémy definujme jako WCM – World Class 

Manufacturing (výroba světové úrovně). Tímto moderním nástrojem lze naznačit základní 

směry, kterými by se měl vývoj řízení výroby v blízké budoucnosti zabývat. Jedná se o proces 
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neustálého zlepšování, např. v oblasti dodávek, kvality výroby a výrobků, životního prostředí 

nebo bezpečnosti při výrobě. Pomocí této moderní metody lean managementu se může top 

management společnosti AMO zaměřit na zlepšování produktivity, snížení výrobních a 

provozních nákladů nebo zvýšení spolehlivosti výrobního zařízení apod. Metoda WCM je 

jedním z nástrojů, umožňujících firmě stát se konkurenceschopnou, rychle reagující na měnící 

se tržní prostředí. Mezi základní čtyři pilíře spolehlivosti této metody určitě patří: autonomní 

údržba, profesionální údržba, cílené zlepšení a osobnostní rozvoj. Tato metoda může 

pozitivně ovlivnit chování a myšlení pracovníků a nezapomíná hlavně na motivační stimul. 

Domnívám se, že pod spolehlivým a odborným vedením kompetentních manažerů nebo 

vedoucích provozů může být tato metoda obrovským přínosem v oblasti zdravého chodu 

výrobního procesu, který povede nejen ke spokojenosti uvnitř firmy (v podobě uspokojivých 

hospodářských výsledků), ale spokojenost pocítí i konečný odběratel. Což nepochybně bývá 

jedním z hlavních cílů firemní politiky a strategie. 
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4. Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo popsat zásadní změny ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s, ke kterým došlo v průběhu reorganizace (reorganizací) v období krizových let 

2008 – 2010. Dále pak analyzovat hospodaření podniku ve sledovaném období a identifikovat 

dopady ekonomické krize. Cílem bylo vyhodnotit realizovaná opatření a navrhnout 

potenciální zlepšení budoucího chodu podniku. 

Teoretická část stručně charakterizovala pojmy jako management, reorganizace, 

krize nebo moderní přístupy k řešení změn, které nás neustále obklopují a ovlivňují jak 

negativně tak pozitivně a to nejen v zaměstnání. Velký hospodářský krizový „virus“, 

vyvolaný Spojenými státy v roce 2007, se celosvětově rozšířil a napadl všechny sektory 

vyspělých ekonomik. Dopad je patrný převážně u makroekonomických ukazatelů, jako je 

HDP, inflace, nezaměstnanost, zahraniční obchod a měnové kurzy. Společnost AMO byla 

krizí nejvíce ovlivněna v roce 2009. 

Zabránit tomu, aby ke krizi vůbec nedošlo, zcela jistě nešlo. Ale správně zvoleným 

ekonomickým myšlením a postavenou strategií se správně zvolenou metodou lze stanovit její 

průběh, predikci a prevenci. Jak se s globální i vnitropodnikovou krizí vypořádal podnik 

AMO odhaluje analytická část této práce. Jelikož jsem na tématu započala pracovat v průběhu 

roku 2011, zvolila jsem pro analýzu dat období let 2008 – 2010. Mohla jsem tak pracovat 

s dostačujícími a kompletními údaji.  

Že tato krize zaútočí v takové míře nikdo nečekal a společnost AMO ji nejvíce 

pocítila v roce 2009, kdy došlo k výraznému omezení výroby. Výroba surového železa 

poklesla o 39 % oproti možným výrobním kapacitám a podnik byl v tomto roce ztrátový. 

Z tohoto důvodu se musel vrcholový management zaměřit v první řadě na maximální redukci 

fixních nákladů a v neposlední řadě na personální optimalizaci. K oživení poptávky došlo až 

koncem roku 2009, což umožnilo vyšší naplnění výroby na hotovních tratích. Uspokojivý stav 

byl zaznamenán v prvním čtvrtletí roku 2010, kdy došlo k nárůstu výrob ve všech výrobních 

oblastech AMO. Největší nárůst byl zaznamenán u výroby koksu (o 32 %). Výroba surového 

železa (pouze o 16%) byla ovlivněna přerušením dodávek do společnosti EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s.. Následující rok 2011, o kterém se v práci nezmiňuji, zaznamenal 

opět uspokojivý nárůst poptávky. Zákazníci začali opět nakupovat, ale v Evropě ani v České 

Republice mnoho nenasvědčuje tomu, že by tato poptávka mohla být udržitelná po delší dobu. 

Evropská ekonomika zůstává i nadále velmi křehká. 
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K vyhodnocení finančního zdraví podniku byla použita nejrozšířenější a 

nejpoužívanější metoda finanční analýzy, tzn. analýza poměrových ukazatelů (ukazatelů 

likvidity), vyjadřující schopnost podniku splácet své závazky. Dále byla použita metoda 

analýzy ukazatelů finanční stability, která informuje o skladbě kapitálu a míře zadluženosti 

podniku a analýzy ukazatelů rentability (ziskovosti). Následným porovnáním všech 

zmíněných ukazatelů byla charakterizována tříletá finanční situace podniku a byly definovány 

závěry finančního zdraví společnosti AMO ve sledovaném období. 

Závěrem lze konstatovat, že ostravský ocelářský gigant po dobu tří krizových let 

bojoval s krizí statečně a doposud stále bojuje, protože rokem 2010 období recese neskončilo. 

Rok následující totiž rozjel „druhou vlnu“ krize, která bude do ekonomické oblasti dále 

zasahovat a jediným oprávněným závěrem po „první vlně“ globální krize je, že tato nebyla 

v žádném případě krizí poslední a že v budoucnu musíme očekávat, že zaútočí silou, která 

bude přímo úměrná míře různorodých zásahů neekonomických subjektů do ekonomiky. Jsem 

si jistá, že výrobní strategie top managementu společnosti AMO je na světové úrovni a že se 

řídí těmi nejmodernějšími metodami, postupy a taktikami. Nicméně jsem si v závěru své 

práce dovolila navrhnout několik doporučení, která by mohla přispět ke zvýšení produktivity 

práce, snížení výrobních a provozních nákladů, zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců 

a zvýšení spokojenosti zákazníka. Mé první doporučení aplikovat tzv.“obrácenou pyramidu“ 

tradičního konceptu řešení organizační struktury podniku by mohlo pomoci orientovat se 

hlouběji nejen na zákazníky, ale hlavně na procesy uvnitř jednotky a také na zkušenosti 

zaměstnanců, které jsou mnohdy opomíjeny. Větší výkonnosti a konkurenceschopnosti by 

podnik mohl dosáhnout zaměřením se na nejmodernější metody zlepšování. Mé druhé 

doporučení nabízí možnost aplikovat metodu Benchmarking, která dokáže zabránit ztrátám v 

podniku anebo metodu WCM (tzv. výrobu světové úrovně), které je věnováno mé poslední 

doporučení. Touto metodou lze pozitivně ovlivnit chování, myšlení a motivování pracovníků 

a zároveň také rychlé reagování na vnitřní i vnější změny.    

Pokud se mi podařilo najít a popsat nebo doporučit několik metod, které by 

napomohly v řešení změn v období podnikové krize, a nebo alespoň zamyslet se nad již 

praktikovanými metodami, zda jsou těmi správnými, splnila by tato práce můj cíl, který jsem 

si předsevzala. Cítím obrovskou spokojenost, jelikož zpracování této práce bylo pro mne 

velmi přínosné, pomohla mi pochopit některé ekonomické souvislosti, využít svých znalostí 

ze studovaného oboru a porovnat vše s již získanou praxí.   

 



- 43 - 

 

Seznam použité literatury 

 

[1] ARMSRTONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002, 856 s. 

ISBN 80-247-0469-2. 

[2] BOWMAN, C.; ASCH, D. Readings is strategic management. Basingstoke: 

Macmillan, 1989, 439 s. ISBN 0-333-51793-8. 

[3] BOWMAN, C. Management: management in practice. Oxford; London; Boston: 

Butterworth-Heinemann, 1993, 215 s. ISBN 0-7506-1665-2.  

[4] BOWMAN, C. Strategický management. Praha: Grada, 1996, 147 s. ISBN 80-7169-

230-1. 

[5] COLVIN, G. Deset strategií managementu pro úspěšné překonání recese. Růst i při 

klesajícím trendu. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2010, 179 s.  

ISBN 978-80-251-2748-3. 

[6] EDERSHEIM, E. H. Management podle Druckera. Praha: Management Press, 2008, 

239 s. ISBN 978-80-7261-181-2. 

[7] FOSTER, J.B. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Grimmus, 2009, 

160 s. ISBN 978-80-902831-4. 

[8] HAMMER, M.;CHAMPY, J. Reengineering – radikální proměna firmy. 1. vyd. Praha: 

Management Press, 1995, 214 s. ISBN 80-85603-73-X. 

[9] HUSSEY, D.E. Jak reorganizovat firmu. Vydání první. Copyright: Computer Press, 

2000, 113 s. ISBN 80-7226-351-X. 

[10] KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat 

z potíží: zkušenosti ze světové recese let 2007 - 2009. 1. vydání. Havlíčkův Brod: 

Grada Publishing, 2010, 208 s. ISBN 978-80-247-3136-0. 

[11] KOHOUT, P. Finance po krizi, důsledky hospodářské recese a co bude dál. 2. 

rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, 272 s. ISBN 978-80-247-3583-2. 

[12] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Repronis, 2007, 170 s. ISBN 978-

80-7329-148-8. 

[13] ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, 

2007, 288 s. ISBN 978-80-247-2252-8. 

[14] STÝBLO, J. Outsourcing a outplacement – vyčleňování činností a uvolňování 

zaměstnanců – praxe a právní souvislosti . Praha: ASPI, 2005, 114 s. ISBN 80-7357-

094-7. 



- 44 - 

 

[15] VACULÍK, J. Řízení změn I. díl Vybrané kapitoly – základy a postupy. Univerzita 

Pardubice, 2006, 141 s. ISBN 80-7194-833-0. 

[16] EKONOM. Dlouhověkost dynastií. Analýzy a trendy, říjen 2009, č 39, s. 42-43.  

[17] EKONOM. Prosperita zrozená z bídy. Analýzy a trendy, říjen 2009, č 40, s. 44-45.  

[18] EKONOM. Krize, které změnily svět. Analýzy a trendy, listopad 2009, č 43, s. 38-41.  

 

Seznam internetových zdrojů 

 

[19] Kedy dopadneme na dno – Ekonomika. [cit.2009-02-07]. Dostupné z URL 

 <http://dolezite.sk/Kedy_dopadneme_na_dno.html>. 

[20] Intranet společnosti – ArcelorMittal, a.s. [cit.2011-11-11]. Dostupné z URL 

 <http://portal-cz/default.aspx>. 

[21] Maslowova pyramida lidských potřeb. Dostupné z URL 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow>.  

[22] Sbírka listin. [cit.2012-01-24]. Dostupné z URL 

 <http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=sbirka&sysinf.@strana=d

ocumentList&vypisListin.@cEkSub=252216&sysinf.klic=df58cb46e2e99db7ef5d04c

de22e337d&sysinf.spis.@oddil=B&sysinf.spis.@vlozka=297&sysinf.spis.@soud=Kra

jsk%FDm%20soudem%20v%20Ostrav%EC&sysinf.platnost=24.01.2012>. 
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AMO    ArcelorMittal Ostrava 

a.s.    akciová společnost 

aj.   a jiné 

apod.    a podobně 

BM    Benchmarking  

CO2   oxid uhličitý 
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Příloha 1 

Stručná charakteristika závodů společnosti AMO  

 

Závod 10 – Koksovna 

Největší výrobce koksu v České republice. Roční kapacita dvou koksárenských 

baterií s pěchovaným provozem a velkoprostorové koksárenské baterie se sypaným provozem 

je 1,26 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou vyráběny chemické produkty jako 

černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn a kapalná síra. Tyto 

produkty jsou expedovány na domácí i zahraniční trhy. 

Závod 12 – Vysoké pece 

Závod disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Přibližně tři čtvrtiny produkce tekutého 

surového železa spotřebovává závod 13 – Ocelárna, případně závod 2 – Strojírny a slévárny. 

Zhruba čtvrtina výroby je dodávána akciové společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.. 

Mimo výrobu surového železa a aglomerátu jsou externím zákazníkům prodávány výrobky 

z vysokopecní strusky (struskové kamenivo, vysokopecní granulát).  

Závod 13 – Ocelárna 

Je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí kyslíkovým 

pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční kapacitou přes 3 mil. tun 

Závod 14 – Válcovny 

Tento závod zpracovává převážně ocel, která se dopravuje ze závodu 13 ve formě 

plynule litých předlitků. Vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský a zahraniční trh. 

Hotovní tratě reprezentují dvě profilové tratě, drátovou trať a pásovou trať. 

Závod 2 – Strojírny a slévárny 

Do roku 2010 byl závod tvořen čtyřmi provozy, mezi které patřila: strojírenská 

výroba, soustružna válců, slévárna šedé, tvárné litiny a lité oceli a specializované služby 

zajišťující opravy a údržbu strojních i elektro zařízení provozů.  



 

Závod 3 – Údržba 

Opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby výrobních závodů při 

údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční výstavbě. Zajišťuje rovněž 

inspekční kontroly, tvorbu ročního plánu oprav, sledování nákladů na opravy a revize.  

Závod 4 – Energetika 

Závod se speciálně zaměřuje na potřeby hutního průmyslu, na výrobu energií a 

vedlejších produktů. Převážně zásobuje domácí závody, část výroby je určena externím 

kupujícím. 

Závod 5 – Doprava 

Závod, který využívá téměř 200 km kolejí a více než 50 km silnic v prostorách 

AMO. Zajišťuje dopravní potřeby akciové společnosti, celní služby a také zaměstnaneckou 

dopravu. Poskytuje služby v oblasti měření emisí silničních vozidel a zajišťuje jejich údržbu a 

opravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Příloha 3 – Důlní ocelové výztuže a odlitky 

 

Provoz 1441 - Důlní ocelové výztuže  

 

ArcelorMittal Commercial RPS je součástí AM Long Products a má vedoucí postavení 

v produkci kolejnic, důlních ocelových výztuží a speciálních profilů. Řadí se mezi top 

producenty ve výrobě oceli pro těžební průmysl a garantujeme lepší budoucnost tohoto 

odvětví pro příští generace.   

Výroba DOV je v těchto lokalitách: Ostrava – Česká Republika, Dambrowa Górnicza a 

Chorzow – Polsko, Rodange – Lucembursko a Hunedoara – Rumunsko. 

DOV má rozsáhlé uplatnění při zakládání dlouhých důlních děl uhelných a rudných šachet a 

při ražení tunelů a štol. Pro výrobu DOV se používá kvalitní oceli vyrobené ve vlastních 

ocelárnách. 

AMO nabízí pro výrobu ocelových oblouků a spojek ocel jakosti 11500.0 dle ČSN 411500 

odpovídající oceli E295 dle evropské normy ČSN EN 10025+A1 (pro typ profilů K21, K24, 

P28) a ocel značky 31 Mn 4 dle DIN 21530 (typ profilů TH16,5, TH21, TH29, TH34). 

Zákazníkům je možno dodat tento sortiment v podobě rovných tyčí na základě požadovaných 

délek nebo ohýbané do oblouků na základě sestavných výkresů, konzultovaných se 

zákazníky, které navrhuje konstrukční kancelář provozu DOV.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Provoz 25 -  Slévárna 

 

Tradice výrobků oceli sahá do roku 1951. Dlouhodobé zkušenosti získané při výrobě odlitků 

jsou využívány pro výrobu náročnějších odlitků z oceli, šedé litiny a tvárné litiny pro 

tuzemský i zahraniční trh. 

Součástí provozu Slévárna je i modelárna, vyrábějící modelová zařízení ze dřeva pro výrobu 

odlitků a úpravna okují. 

Kvalita nejnáročnějších odlitků je zajišťována podporou výpočetní techniky při ověřování 

navrhované technologie technologickým softwarem MAGMA. 

Jednotnou technologií pro výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny je ruční formování do rámů a 

do země (to tzv. kesonů) do formovacích směsí na bázi furanových pryskyřic. Na přání 

zákazníka je možno vyrobit odlitky i jiné jakosti litin (např. legované), rovněž je možné 

odlitky tepelně zpracovat (žíhat na odstranění pnutí). Největší odlitek vyrobený ve velké 

slévárně dosáhl hmotnosti 150 tun (kokila pro Velkou Británii). 

Ocelové odlitky jsou vyráběny do CT směsí na bázi vodního skla a fenol – resolu. Jsou běžně 

tepelně zpracovávány (normalizačním žíháním, popouštěním, popř. žíháním na odstranění 

pnutí). Výrobním sortimentem jsou např. skříně převodovek, kladky, řemenice, struskové 

pánve, kotouče, kola, válce apod. (a to do max. 5 tun). 

  

 

 


