
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vlivu hospodářské krize na vývoj 

podniků. 

V úvodu je popsáno  prostředí, ve kterém  hospodářská krize vzniká a základní makro-

ekonomické ukazatele. Další část je zaměřena na obecný vývoj podniku,  na možné příčiny 

vzniku podnikových krizí,  krizový management a jeho místo v organizaci. 

Praktická část je průřezem  vývoje dvou podniků,  a to od období před vypuknutím současné 

hospodářské krize až po současnost.  Na základě ekonomických výsledků ukazuje rozsah 

dopadu krize na jednotlivé podniky a vyhodnocuje efektivnost přijatých opatření. 

Konec diplomové práce přináší názor, že každá krize může být pro vývoj podniku přínosem. 

Klíčová slova 

Ekonomika, globalizace, hospodářská krize, podnik, prostředí podniku, podnikání,  průmysl.  

 

Abstract 

This thesis is focused on the impact of the economic crisis on the development  

of enterprises.         

The introduction describes the type of the environment in which the economic crisis can 

increase and basic macroeconomic indicators. The other section focuses on the general 

development of the company, the possible causes of crises appearance, crisis management and 

its place in the organization. 

The practical part is a cross-section of the two companies evolution, from the period before 

the ongoing economic crisis outbreak to the present days. Based on economic results the 

thesis presents the extent of the impact of the crisis on individual companies and evaluates the 

effectiveness of the measures taken.    

The end of the thesis brings the idea that every enterprise can benefit in its development from 

any crisis. 

Key words 

Economics, globalization, economic crisis, enterprise, business environment, business 

undertaking, industry. 
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Úvod 

 

Slovo krize je velmi frekventované a setkáváme se s ním denně, není však  jednotně  

chápáno a pojem není jednotně definován. 

Krizí může být postihnut jakýkoliv objekt a proto je krize, její příčiny a řešení, předmětem 

zájmu psychologů, sociologů, politologů, ekonomů, odborníků na řízení a řady dalších 

oblastí. Vzhledem k zaměření této práce se na pojem „krize“ podíváme především z pohledu 

ekonomického.               [15] 

V první části  své diplomové práce přiblížím současnou hospodářskou krizi, její 

příčiny, dosavadní průběh, pomocí základních makroekonomických ukazatelů vyhodnotím 

dopady světové krize na ekonomiku České republiky posledních několika let. 

Ve druhé části diplomové práce popíšu obecný princip fungování podniku – uvedu 

obecná rizika vzniku krize v podniku,  objasním pojem krizový management a jeho místo 

v organizaci. 

Třetí část je praktická – vybrala jsem si dva podniky z odlišných segmentů české 

ekonomiky, na kterých mohu demonstrovat vliv hospodářské krize na jejich vývoj, srovnat 

teoretické poznatky popsané ve druhé části diplomové práce s konkrétní reálnou situací, 

vyhodnotit vznik krizové situace v těchto firmách a její řešení v praxi.  

V závěru diplomové práce se zamyslím nad přínosy krize, zda-li existují  

a jakým způsobem je výše uvedené podniky využily. 
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1. Ekonomická krize  

1.1  Krize obecně 

 

Finanční trhy hrají klíčovou roli v ekonomickém vývoji, jsou součástí finančního 

systému, který zahrnuje soubor trhů, institucí, zákonů, regulací a technik, pomocí kterých se 

obchoduje s akciemi, dluhopisy a jinými cennými papíry, určují úrokové sazby a poskytují 

finanční služby.              [5] 

Finanční trhy plní v tržní ekonomice několik funkcí, a to funkci alokační, cenotvornou, 

likviditní, diverzifikační a transakční.  

Řádně fungující finanční trhy mají pozitivní vliv na ekonomický vývoj. Avšak finanční trhy 

nefungují vždy řádně a bezchybně, dochází k finančním krizím, a to především v důsledku 

snížení účinnosti alokační a operační efektivnosti finančního systému.        [3] 

Krize je nedílnou součástí ekonomického vývoje každé společnosti. Může se 

projevovat jako krize: 

 Měnová  

 Bankovní  

 Dluhová  

 Systemická  

 

Měnová krize nastává při silném znehodnocení kurzu dané měny, hrozí především při fixaci 

směnného kurzu vůči jiné měně. Při potížích centrální banka udržuje pevný směnný kurz tak, 

že dochází k odčerpání devizových rezerv, zpravidla však dochází k devalvaci měny.   

 

Bankovní krize souvisí především s nesolventností bank. Nastává při runu na banky [
1
] , 

označují situaci znamenající úpadek banky, ale také situaci, kdy k úpadku nedojde díky 

zásahům vlády. Bankovní a měnová krize spolu úzce souvisí.  

 

Dluhová krize znamená neschopnost  splácet zahraniční dluh. Spolu s kombinací obou výše 

uvedených krizí je typická pro rozvojové země. 

                                                           
1
 Run na banky – hromadný výběr vkladů  
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Systemická krize nastává, když se vyskytují souběžně prvky měnové, bankovní a dluhové 

krize. Tento typ krize má velké negativní dopady na reálnou ekonomiku.     [11] 

 

Mezi základní makroekonomické ukazatele, které vypovídají o charakteristice 

ekonomického vývoje, patří úroveň cenové hladiny, hrubý domácí produkt, míra 

nezaměstnanosti, burzovní indexy a vývoj měnového kurzu. 

Pokud v ekonomice probíhá finanční krize a dochází k poklesu HDP, likvidity a změně 

cenové hladiny, nastává hospodářská krize.  Při poklesu HDP ve 2 sledovaných čtvrletích  

po sobě nastává období recese. Pokud je recese dlouhodobá a hluboká (uvádí se pokles HDP 

o více než 10 %), nastává období deprese.         [10] 

Obecně lze finanční krizi popsat několika znaky: 

 

 finanční krizi předchází finanční deregulace a liberalizace kapitálových transakcí 

 měnové krizi předchází zvýšení přílivu zahraničního kapitálů 

 příliv zahraničního kapitálů tlačí na zhodnocení domácí měny, zhoršuje vnější rovnováhu 

a oslabuje finanční sektor 

 bankovní krize jsou spojeny s nadměrnými půjčkami na nemovitosti či akcie se 

spekulačně vysokými cenami 

 finanční krizi doprovází zvýšená panika – zahraniční investoři opouští území, stát reaguje 

zvedáním míry úrokových sazeb 

 odliv zahraničního kapitálu a problémy se splácením úvěrů bývají spojené se zvyšováním 

zahraničních úrokových sazeb – postižená země následně znehodnotí svou měnu  

 

V ekonomické terminologii se pod pojmem hospodářská krize rozumí fáze 

kapitalistického hospodářského cyklu, který se projevuje poklesem zaměstnanosti, 

snižováním mezd, omezováním výroby a likvidací majetku.        [8] 
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1.2 Příčiny současné ekonomické krize 

 

Globalizace přináší mnoho výhod – růst světového obchodu, životní úrovně, lepší 

využití informačních technologií, na druhou stranu je však vývoj společnosti provázen 

nepředvídanými změnami , roste světová nerovnováha, zvyšují se sociální rozdíly, globalizuje 

se i kriminalita, terorismus a znečišťování prostředí. Prozatím neexistují žádné účinné nástroje 

ke zvládnutí negativních důsledků globalizace, nikdo není schopen řídit procesy 

s celosvětovým dopadem, roste počet finančních krizí.       [13] 

Současná ekonomika  představuje  dokonale propojený systém, ve kterém  nemůže  

žádná porucha zůstat dlouho izolovaná. Především díky globálnímu měnovému systému  se 

finanční krize ze Spojených států velkou silou a rychlostí dostala do celého světa, stala  

se krizí důvěry celého finančního sektoru, týkala se nejen bank, ale také pojišťoven  

a přenášela se i na reálnou ekonomiku. 

Co je konkrétní příčinou současné krize – ať již finanční, hospodářské nebo dluhové? 

Jsou to zásahy státu a politiků do fungujícího systému. Rozpočtové deficity vznikají z důvodu 

rozšiřování veřejného rozpočtu a vytlačování sektoru soukromého.  

Dalším důvodem je zvyšující se podíl přerozdělování HDP  - stát blahobytu vytváří obrovský 

tlak, ale neodpovídá výkonnosti jednotlivých ekonomik. A nelze pominout selhání 

nejsilnějších centrálních bank světa v podobě expanzivní měnové politiky.      [6] 

Tak jako Velkou hospodářskou krizi v říjnu roku 1929 odstartoval krach na newyorské 

burze, můžeme kořeny nynějších problémů hledat opět v USA. Jako předvoj současné 

globální finanční krize je možno považovat zhroucení hypotečního trhu v USA  a datum   

15. září 2008  –  den pádu banky, která  musela přežít  různé otřesy, krize i dvě světové války, 

aby ji po 158 letech její existence zlomily spekulace na hypotečním trhu  - americké banky 

Lehman Brothers.              [7] 

Během  posledních několik desetiletí prošlo světové hospodářství několika 

hospodářskými poklesy, žádný však nedopadl na ekonomiku států této planety tak silně, jako 

právě současná krize. 

Ta se zpočátku prezentovala pouze jako krize na poli finančním. Téměř nikdo z řad 

makroekonomů a zástupců předních světových bankovních, poradenských firem nebyl 
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schopen s dostatečným předstihem předikovat rozsah a razanci, s jakou se krize z finančního 

sektoru přenesla naplno do globálního hospodářství. Lze říci, že tato krize je specifická svou 

celosvětovou působností téměř ve všech sektorech. 

Právě krize zásadně změnila strukturu podnikového řízení, kdy se na čele zájmu manažerů 

objevil pojem „nedostatek hotovosti“. Začala fungovat základní poučka pro období recese, 

která zní: „Cash is king“. 
2
 

Hospodářská krize je také důsledek výrazného hospodářského růstu, během kterého 

podniky mohutně expandovaly a rozšiřovaly své výrobní kapacity v očekávání rostoucí 

poptávky. Rozšiřování výrobní kapacity umožňovala mj. i vysoká dostupnost bankovních 

úvěrů. Co bylo pro podniky v době růstu výhodou, to se stalo v období recese tragickým 

omylem. Mnozí manažeři nebyli schopni včas a adekvátně reagovat na negativní zprávy ze 

zahraničních trhů, mnozí byli uspokojeni dosaženými výsledky a nezajímali se o výhledy  

a prognózy, které naznačovaly hospodářský útlum. Proto při poklesu tržeb se podniky dostaly 

do pasti – nebyly schopny zajistit dostatek  hotovosti k úhradě obchodních závazků  

a bankovních úvěrů a dostaly se do pasti likvidity. 

Poslední fází krizové křivky podniku je neschopnost hradit své závazky, podnik se tak 

dle insolventního zákona č. 182/2006 Sb. dostává do úpadku. V roce 2010 byl zaznamenán 

trojnásobný nárůst počtu podaných návrhů na zahájení insolvence oproti roku 2008.  

O tento dramatický nárůst se postaraly především fyzické osoby. V případě podniků  

a podnikatelů se jedná o nárůst o 60 %. 

Denně se objevovaly v médiích zprávy o problémech velkých podniků, o insolvenčních 

kauzách. 

Do insolvence se dostaly takové podniky jako např. OP Prostějov, Bohemia Crystalex 

Trading, Moravia Energo. Společným znakem těchto podniků byla vysoká míra úvěrového 

zatížení, která zapříčinila nedostatek hotovosti pro financování podniku.      [23] 

 

 

 

 

                                                           
2
 Poprvé použil Per G. Gyllenhammar, ředitel Volva v roce 1988 jako reakci na tehdejší celosvětovou burzovní 

krizi. 
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Vývoj HDP v ČR  - %, meziroční změna 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

2007 6,8 6,3 6,3 6,3

2008 5,3 4,6 4,7 0,7

2009 -4 -4,9 -4,4 -3,2

2010 1,2 2,3 2,8 2,6

2011 2,8 2,2 1,2 0,6

2012 -0,7 -1 -1,5 -1,7

1.3 Česká ekonomika v krizi  

 

V této kapitole se pozastavím u vybraných makroekonomických ukazatelů a pomocí 

těchto ukazatelů vyhodnotím vývoj ekonomiky ČR v posledních letech. 

1.3.1 Hrubý domácí produkt  

HDP je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená na určitém území za dané období, 

většinou za jeden rok. 

Vývoj HDP v letech 2007-2012 naznačuje  následující tabulka, kterou  doplňuje grafické 

znázornění.  Z informací vyplývá, že  pro českou ekonomiku byl rok 2012 rokem recese, 

stejně jako krizový rok 2009, ve kterém se ekonomika propadla  meziročně o 4 %. 

 

Tab. 1.1  Vývoj HDP v ČR  v letech 2007 - 2012 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování      [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1  Vývoj HDP v ČR v letech 2007 – 2012 – grafické zpracování                [16] 
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1.3.2 Věk inflace 

 

Cenová hladina - představuje vážený průměr cen zboží a služeb v ekonomice, měřený pomocí   

indexu spotřebitelských cen. Nárůst cenové hladiny se nazývá inflace, zatímco její pokles 

deflace. 

Současnost je označována jako věk inflace, proto právě inflaci ve své práci poskytnu 

větší prostor.  

Inflace má dvě fáze  - v první fázi se vytváří nadměrné množství peněz a úvěrů nad hranici, 

která je potřebná pro výrobu zboží a služeb. Ve druhé fázi , která je důsledkem fáze první, 

dochází ke zmíněnému růstu cen. 

CPI inflace  (inflace měřená pomocí indexu spotřebitelských cen - Consumer Price Index ) 

způsobuje nárůst cen statků každodenní potřeby (potraviny, spotřební zboží, benzín, služby 

atd.).  

Druhý typ inflace pohybuje  cenou  aktiv, která vlastníme nebo chceme vlastnit  (ceny domů, 

akcií, dluhopisů, zlata a stříbra, zahraničních měn). Tyto dva druhy  nemusí být v souladu ani 

se pohybovat stejným směrem. Je třeba pochopit rozdílné dopady, které může mít růst 

peněžních prostředků a úvěrů  na tyto dva typy inflace. 

Většina centrálních bankéřů se bohužel obvykle zaměřuje na CPI inflaci a nesoustředí se  

na tlumení inflace aktiv. Inflace aktiv jsou však daleko nebezpečnější  - bývají totiž 

financovány prostřednictvím vysokého množství úvěrů. Když bublina splaskne, ceny aktiv 

prudce klesají, ale dluhy zůstávají. Rostoucí hodnota aktiv již déle nemůže podporovat 

rostoucí zadlužení a bilance lidí, bank a podniků se výrazně zhoršuje. Naopak u CPI  inflace 

se reálná hodnota dluhu s rostoucími cenami snižuje. 

Velké inflace aktiv se paradoxně vyskytují v době, kdy míra inflace obecných cen klesá  

a často je velmi nízká, tedy v době dezinflace. 

Dezinflace  je spojována s období blaha a prosperity – úrokové sazby klesají, ceny aktiv 

rostou, hospodářská aktivita a zaměstnanost jsou na slušné úrovni, avšak pod povrchem se 

schyluje k průšvihu – nadměrné množství úvěrů a bubliny v cenách aktiv. Čím déle fungují, 

tím k většímu zadlužení dochází. 

Opakem inflace je deflace, což je aktuální pokles cenové hladiny. Vážná deflace je spojena 

s recesemi, depresemi, hromadnými bankroty a vysokou strukturální nezaměstnaností.     [2] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEen%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbo%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_spot%C5%99ebitelsk%C3%BDch_cen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inflace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deflace
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Míra inflace v ČR 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v %, meziroční  změna 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3

Průměrná míra nezaměstnanosti 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v ČR - v % 6,6 5,4 8,0 9 8,6 8,6

Míru inflace lze vyjádřit přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru  

12-ti předchozích měsíců. 

Míru inflace v ČR v letech 2007-2012 vyjádřenou tímto způsobem zachycuje níže uvedená 

tabulka. 

Tab. 1.2  Míra inflace v ČR v letech 2007 -2012 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování          [16] 

 

Míru inflace lze vyjádřit také přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku - vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou 

úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce. 

 

1.3.3 Míra nezaměstnanosti 

 

Míra nezaměstnanosti, další důležitý makroekonomický ukazatel, se vyjadřuje jako podíl 

nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat, tedy osobám ekonomicky aktivním. 

Následující tabulka zachycuje vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v ČR v letech  

2007-2012. 

 

Tab. 1.3   Vývoj průměrné míry nezaměstnanosti v ČR v letech 2007 - 2012 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování                     [16] 

 

MPSV od ledna 2013 zavádí nový ukazatel nezaměstnanosti v ČR s názvem  

„Podíl nezaměstnaných osob“. Nový ukazatel bude vyjadřovat podíl nezaměstnaných  

ze všech obyvatel v daném věku, tedy nejen z ekonomicky aktivních.  
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1.3.4 Ekonomika ČR v letech 2007-2012 

 

Ekonomika a finanční sektor ČR reagovaly na krizi příznivěji než  většina ostatních 

zemí střední a východní Evropy. K tomuto vývoji přispěla řada faktorů: nižší deficity běžného 

účtu v minulých letech, nižší závislost na volatilním přeshraničním dluhovém financování  

a následně i nižší rozsah cyklických investic podpořený přítokem zahraničního kapitálu. 

ČR primárně nezasáhla krize finanční, ale hospodářská, a to navíc pouze 

zprostředkovaně v důsledku exportní závislosti ČR zejména na trzích západní Evropy. 

Česká ekonomika prošla v letech 2005-2007 obdobím vysoké dynamiky růstu HDP 

s meziročním přírůstkem přesahujícím 6 %, Ve 4. čtvrtletí 2008 se výpadek zahraniční 

poptávky odrazil ve vývoji makroekonomických údajů – viz. údaje v předchozích odstavcích. 

Rok 2009 byl z hlediska ekonomického růstu nejhorší od roku 1995. Vstup české 

ekonomiky do roku 2009 byl silně poznamenán vývojem v předchozím období, včetně 

celosvětového hospodářského útlumu a naplno se v  jeho průběhu projevovaly známky 

hospodářského poklesu. V roce 2009 došlo k poklesu produkce všech odvětví.  

Index průmyslové produkce v tomto roce vykázal meziroční pokles o 13,5 %, což s sebou 

neslo i snižování počtu zaměstnanců – nejvíce se to projevilo v odvětvích výroby oděvů ( 23,9 

%) a textilií ( 22,2%). Tržby v maloobchodě se snížily meziročně o 4,3 %, tržby ve službách  

o 9,3 % - nejhlubší propad zaznamenaly pracovní agentury (- 36 %). Stavebnictví se dařilo  

o něco lépe, meziroční pokles byl pouze ve výši 1 %. 

V roce 2010 si česká ekonomika vedla podstatně lépe, a to především díky rychlému 

růstu zpracovatelského průmyslu (+10,1%, +16,7% ve 4. čtvrtletí 2010), udržení této 

dynamiky podporoval růst nových zakázek, především zahraničních. K velkému propadu 

došlo ve stavebnictví a zemědělství. V ostatních odvětvích se projevila stagnace. 

V roce 2011 se dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky snížila. 

Zpracovatelský průmysl sice vykázal meziroční nárůst +8,3%, ale bylo to jen díky 

automobilovému průmyslu. Bez jeho přispění by zpracovatelský průmysl vykázal přírůstek 

pouze ve výši 3,2 %.  Úspěšná  byla výroba ostatních dopravních prostředků (+27,4%) vlivem 

dokončení velkých zakázek. Naopak klesl průmysl textilní, papírenský a hutní prvovýroba.   

V celém druhém pololetí pokračovala v útlumu rafinérie a výroba koksu, chemický  

i farmaceutický průmysl, ve 4. čtvrtletí došlo k prudkému propadu (-21,8%) odvětví výroby 
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Vývoj tržeb v %, meziroční změna 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Průmysl 14,1 -0,3 -15,9 9,8 7,6 1,7

Stavebnictví 7,1 0 -0,9 -7,1 -3,5 -7,6

Služby 8,7 0,2 -9,9 -0,8 -1,4 -0,7

Zemědělství -6,6 -3,8 7,1 6,4 8,2 6,9

počítačů, elektroniky a optických přístrojů. Stavební produkce poklesla reálně  

již třetím rokem v řadě (-3,5 % v roce 2011). Služby jsou po stavebnictví nejvíce postiženou 

sférou české ekonomiky, která se dosud nevymanila z meziročních poklesů vyvolaných krizí 

v roce 2009. Meziroční růst si v roce 2011 udržela hlavně odvětví služeb bezprostředně 

vázaných na průmyslovou výrobu, zvedly se také tržby pracovních agentur – tento vývoj  

je logický - jednak potvrzuje zpoždění, které má trh práce za vývojem ekonomiky, a jednak 

chování zaměstnavatelů,  kteří preferují v nejisté době najímání pracovníků právě od těchto 

agentur. 

V prvních měsících roku 2012 začal pokles české ekonomiky, který se nadále 

prohluboval. Rok 2012 byl rokem recese – byl charakterizován poklesem HDP. Zpomalení 

dynamiky v průběhu roku bylo viditelné ve většině klíčových odvětví – v průmyslu 

(především zpracovatelském), stavebnictví a také v primárním sektoru. 

Souhrnný přehled vývoje tržeb za sledované období je zachycen v následující tabulce, kterou 

doplňuje grafické zpracování. 

Tab. 1.4  Vývoj tržeb  jednotlivých sektorů  ekonomiky v letech 2007 – 2012 (v %, meziroční změna) 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ – vlastní zpracování       [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Vývoj tržeb jednotlivých sektorů české ekonomiky – grafické zpracování     [16] 
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2. Krizové řízení podniku 

2.1 Vnější prostředí podniku 

 

Podnik je velmi složitým systémem, ve kterém existuje množství vazeb, a který  

je otevřený ve vztahu ke svému okolí .  Podnikatelské prostředí je označováno jako chaotické, 

turbulentní a diskontinuální. Nelze předpokládat, že platí klasické  křivky životních cyklů 

výrobků, odvětví a podniků, které zahrnují růst, stagnaci a pokles končící zánikem.  

V okolí podniku neustále dochází ke změnám, které na něj mají menší či větší dopad.  

Podniky ohrožuje velké množství faktorů, které vyplývají z aktivit podniku směrem  

k jeho okolí, ze změn, které má na svědomí okolí, a které se přímo nebo zprostředkovaně 

dotýkají podniku.               [9] 

Rizik je velké množství s odlišnou sílou působení. Mezi nejvýznamnější řadíme: 

 Vnitřní a vnější ekonomická rizika 

 Rizika výrobní, technická a technologická 

 Odběratelská a dodavatelská rizika 

 Rizika ze změny vlastníků a fúzí 

 Informační rizika 

 Sociálně-pracovní rizika 

 Tržní rizika 

 Politická, legislativní, živelní a další rizika 

 

Vzhledem k zaměření této diplomové práce se zastavím nejvíce u prvního z uvedených 

rizik, a tím  jsou vnitřní a vnější ekonomická rizika. 

Sám každý podnik může míru působení tohoto rizika ovlivnit jen v omezené míře,  

má však možnost předvídat a učinit potřebná opatření.   
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Mezi tato rizika patří především: 

 makroekonomická stabilita - při vzniku globální makroekonomické krize se podnik 

stává  pasivní obětí, problémy mají dominový efekt –  importují se do celého světa, 

 vývoj nákladů a nákladovosti, 

 přístup k financím a jejich cena, inflace – zvyšuje cenu peněz – úroků, 

 platební podmínky a morálka – v ekonomice postižené recesí se zhoršuje platební 

schopnost zákazníků, 

 daňová politika, 

 vývoj směnných kurzů – zvýšení směnných kurzů vůči zemi, ze které podnik dováží 

suroviny vede ke zvýšení ceny vstupů a naopak, snížení směnných kurzů vůči zemi, 

kam podnik exportuje své produkty vede ke snížení cen a zisku, 

 míra konkurence – vstup nového konkurenta do odvětví znamená snížení odbytu  

a také cen, problematika především podniků s vysokými fixními náklady, 

 efektivnost investic – nízká efektivnost, či zbytečnost investic vede k poklesu  

cash-flow.             [15] 

 

2.2 Vnitřní prostřední podniku 

 

Vnitřní prostředí je specifické pro každou organizaci.  S velikostí podniku se zvětšuje 

jeho vnitřní diferenciace, narůstá počet vnitřních prvků a vazeb mezi nimi, zvyšuje se 

náročnost řízení. 

Podle bývalých zaměstnanců americké konzulační firmy McKinsey existuje v podniku 

systém nazývaný „7S“ – vnitřní prostředí podniku je rozděleno na 7 základních subsystémů, 

které se dále dělí na tvrdé a měkké prvky.                      [17] 

Pro úspěšné řízení podniku by měl management věnovat všem prvkům stejnou pozornost, 

nezvýhodňovat jeden na úkor druhého, protože zlepšení jednoho prvku může znamenat 

poškození jiného prvku, pro firmu stejně důležitého. 



20 

 

strategie

struktura

systémy

styl

spolu-
pracovníci

dovednosti

sdílené 
hodnoty

Další přístup k úspěšnému řízení podniku, tzv. princip faktorů úspěchu vychází z názoru, 

že každá organizace má specifické potenciály úspěchu, které by měli manažeři umět 

definovat. Nejčastějšími potenciály úspěchu, resp. oblasti, kde je třeba hledat nedostatky, 

jsou:  

- kvalita výrobků a služeb, prodej a marketing - výkon se promění v zisk až si ho někdo 

koupí;   

- uspokojování potřeb zaměstnanců - spokojení zaměstnanci ovlivňují úspěch organizace;   

- neznámá rizika a nebezpečí - poznané nebezpečí - zažehnané nebezpečí;   

- nahromaděné neřešené problémy - nevyřešený problém je slabá stránka organizace;  

- finanční situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1  Systém 7S – vlastní zpracování        [17]

      

 

Novější přístupy navrhují klasifikovat faktory vnitřního prostředí na principu 

hodnotového řetězce - definují a rozlišují procesy, jimiž se jednotlivé organizace liší, a které 

ovlivňují jejich zisk. 

 

 



21 

 

V hodnotovém řetězci dle M. Portera
3
 se činnosti rozdělují na: 

-     primární činnosti, mezi něž patří řízení vstupních operací, výroba a provoz, řízení   

výstupních operací, marketing a odbyt a servisní služby, 

-   sekundární (podpůrné) činnosti, které zahrnují procesy vytváření organizační a řídící 

struktury (infrastruktury) podniku, řízení pracovních sil, technický rozvoj 

a obstaravatelské činnosti (zásobování). 

 Hodnotové řetězce podniků jednoho odvětví mohou, na základě různých podnikových 

strategií, struktur a procesů vykazovat značné rozdíly. Hodnotové řetězce jednotlivých 

produktů jsou součástí celkového hodnotového řetězce dodavatelů, výrobců, kooperačních 

partnerů a odběratelů. Metody analýzy podnikových hodnotových řetězců získaly v poslední 

době mimořádnou oblibu.            [19] 

 

Stejně tak, jako dochází k neustálému porušování rovnováhy mezi podnikem a jeho 

okolím, dochází k porušování rovnováhy i mezi jednotlivými subsystémy uvnitř podniku. 

Nejfrekventovanějším rizikovým faktorem v této souvislosti jsou lidé, respektive podnikový 

management. Od podnikového managementu se očekává, že  umí předvídat a identifikovat 

rizika a připravit se na jejich působení.          [15] 

Pro každý podnik je krizový stav nepříjemný  z hlediska možné změny image, každá 

zmínka o něm vyvolává obavy u obchodních partnerů, financující banky a mnohdy i v širší 

veřejnosti. 

Podle zahraničních analýz připadá 40-50% selhání podniků na krizi zaviněnou 

managementem nebo vlastníkem podniku. Tyto příčiny spočívají především v neadekvátním 

způsobu řízení, nízké kvalifikaci, nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, ale také osobním 

zavinění – tedy bezstarostným, laxním přístupem a spekulacemi. 

Na krize vyvolané vnitřní ekonomickou strukturou připadá dle analýz asi 25-30 % případů. 

Na krize vyvolané vnějším ekonomickým působením připadá asi 20-30 % výskytu. Zásadními 

faktory jsou především situace na trhu, vývoj konkurence, úvěrová politika státu  

a bank, legislativní opatření apod.          [14] 

                                                           
3
 Michael E. Porter = významný americký ekonom  a guru strategického řízení, jeden z nejvlivnějších strategů 

současnosti 
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Rutinní řízení Krizové řízení ve nejširším

 pojetí  (fáze prevence)

Potencionální krize

Latentní krize

ano

Racionalizace opatření (fáze podchycení symptomů krize)

            ne

Akutní krize

Identifikace rizik

Krizový MNG Krizové řízení 

v užším pojetí

ne

Zánik Krizové řízení 

        ano v nejužším pojetí

Rozpoznání
krize

Zažehnání 
krize

Rozpoznání
krize

Zažehnání 
krize

Rozpoznání
krize

Zažehnání 
krize

Rozpoznání
krize

Zažehnání 
krize

2.3 Druhy podnikových krizí a jejich fáze 

 

Obecně platí, že krize podniku většinou vzniká jako výsledek vzájemného působení 

vnitřních a vnějších rizikových faktorů na jedné straně a nevhodných podnikatelských reakcí 

na straně druhé. 

Krize podniku  můžeme rozdělit z hlediska průběhu vzniku na: 

  náhlé – příčinou mohou být přírodní katastrofy, havárie technologií, selhání systémů, 

epidemie, skandály a aféry, stávky apod., 

 pomalu se vyvíjející. 

Náhlé krize mají rychlý průběh a mohou směřovat přímo do kriticky nestabilního prostoru 

nebo dokonce ke kolapsu firmy. 

Pomalu se vyvíjející krize mají pozvolnější a pomalejší průběh, který je více skrytý, a proto 

nebezpečnější. Tyto procesní krize procházejí čtyřmi základními fázemi, které  znázorňuje 

obrázek 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2  Fáze procesní krize – rozdílné přístupy ke krizovému řízení                   [15] 
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Jednotlivé fáze nyní více specifikuji, přičemž akutní fázi doplním ještě fází chronickou: 

 

 fáze potenciální – krize se nijak neprojevuje, mohou se hromadit příčiny 

budoucího vzniku, 

 fáze latentní – první symptomy krizových jevů, které je možné rozpoznat  

a přijmout opatření k jejich odstranění, 

 fáze akutní – plné rozvinutí krizových jevů, které zjevně poškozují činnost 

firmy, její zájmy a ohrožují její budoucnost, 

 fáze chronická – fáze rozhodování o budoucnosti firmy – je ovlivňována 

reakcemi managamentu na fázi předcházející – krizové jevy buďto přetrvávají 

ve stejné míře, může docházet k mírnému utlumení, aby se následně opět 

dostavily v akutní či ještě kritičtější podobě, 

 fáze výsledná – fáze je výsledkem efektivity krizového řízení, dochází   

k  překonání krize nebo naopak k zániku podniku. 

 

Na počátku každé krize je nerovnováha mezi podnikem a jeho okolím, což je  permanentním 

jevem každém podniku. Každá nerovnováha je tedy potenciální krizí a každý podnik  

se v potenciální fázi krize stále nachází.                                                                              

Pokud je podnik v latentní fázi krize, dochází k pozvolným a na první pohled 

neidentifikovatelným změnám.                         [15] 

Obvyklé vnější projevy změn: 

- snižování produktivity práce, kvality výrobků a služeb, inovaní schopnosti podniku 

- zhoršování pracovní kázně a komunikace mezi pracovníky 

- nepořádek na pracovišti, odkládání řešení problémů 

- zvýšená fluktuace pracovníků.,  mobbing
4
         [14] 

                                                           
4
 Mobbing (z angl.mob=napadnout) označuje nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti. 
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Latentní fáze je charakteristická právě svým skrytým charakterem a vyvolává dojem,  

že vzniklým problémům není třeba věnovat mimořádnou pozornost a provádět opatření. 

Pokud však jsou tyto problém identifikovány, zpravidla na jejich vyřešení postačí běžné 

postupy a je zachován podstatný potenciál podniku Mnohdy se podnik v latentní fázi 

pohybuje i několik let, než - li se krize přesune do další, akutní fáze. Podnik se pohybuje  

na hraně mezi latentní a akutní fází, potom mnohdy stačí k posunu a nárůstu nerovnováhy  

i malý impulz. 

Jakmile krize zasáhne finanční oblast podniku, nachází se její vývoj v akutní fázi. Často  

je tento vývoj špatně chápán podnikovým managementem jako problémový, ale ne ještě 

krizový. Akutní krize se projevuje v problémech s likviditou, přičemž otázka získání 

hotovosti je prioritní. Jednání s úvěrující bankou o restrukturalizaci úvěru a odložení  

splátek jsou mnohdy náročná, stejně tak jako jednání s dodavateli o toleranci při vyrovnávání 

závazků vůči nim. Finanční deficit se vyrovnává prodejem majetku a nepotřebných aktiv, 

zároveň dochází ke snižování nákladů, přichází úsporná opatření. Dochází ke ztrátě nejen 

finančního, ale také sociálního potenciálu. Ztráta potenciálu se projevuje v řadě dalších 

oblastí, např. ztrátě konkurenční výhody, ztrátě dobré pověsti a významu značky, ztrátě 

důležitého obchodního partnera.           [14] 

Včasné identifikování krize je třeba považovat za základní podmínku pro využití krize 

jako příležitosti. Je důležité co nejrychleji zareagovat a zavést taková opatření, aby 

nedocházelo k dalšímu zhoršení stavu, aby se eliminoval vliv působení faktorů především na 

finanční situaci podniku. Čím déle krize v podniku trvá, tím více postihuje další podnikové 

oblasti a vyčerpává podnikové zdroje, zhoršuje podnikové klima.  

Snahou podniku by měla být včasná identifikace problému a přechod z rutinního do krizového 

řízení.                 [15] 
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2.4  Krizový management 

 

Krizový management  je dnes samostatnou manažerskou disciplinou a  můžeme ho definovat  

jako proces prevence, identifikace případných rizik, proces analýzy a likvidace již existujících  

rizik a krizových stavů s cílem minimalizovat dopady na podnik.        [20] 

Základní manažerskou kompetencí je vytváření rovnováhy mezi vnějším a vnitřním 

prostředím, pak musí management neustále sledovat a analyzovat vnitřní prostředí, definovat 

klíčové faktory, potenciály úspěchu a na změny vnějšího prostředí reagovat.       [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3  Schéma krizového managamentu       [20] 
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Konkrétním cílem analýzy vnitřního prostředí je definovat silné a slabé stránky organizace a 

pozici organizace na trhu a v odvětví. Silné stránky vyjadřují to, co podnik dělá lépe než 

ostatní, kde dosahuje bez zvláštního vypětí sil lepší výsledky než konkurence, nebo má 

úspěchy tam, kde ostatní organizace neměly.  

  

Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí poskytuje vstupní informaci pro SWOT 

analýzu, která je založena na analýze silných (Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), které tvoří východiska k plánování opatření 

(strategií) a reakcí organizace pro změny vnějšího prostředí. SWOT (TOWS) analýza  

se vypracovává nejčastěji formou matice. 

Ze vzájemného porovnávání všech faktorů v matici vyplývají 4 možné skupiny strategií pro 

reagování organizace na změny vnějšího prostředí: 

-     strategie SO -  zaměřené na využití silných stránek k získání výhod z příležitostí  

-     strategie  ST  - zaměřené na využití silných stránek a eliminaci  hrozeb  

-  strategie WO - zaměřené na překonávání vlastních slabých stránek a využívání výhod   

z  příležitostí vnějšího prostředí. 

-  strategie WT - zaměřené na minimalizaci slabých stránek a vyhnutí se vnějším 

hrozbám. 

  

Při vyhodnocování a volbě strategií by měly být jako prioritní realizovány  

SO a  WT  strategie, na ně by měly být soustřeďovány podnikové zdroje. 

 

2.4.1 Identifikace hrozeb 

 

Identifikace hrozeb vyžaduje důvěrnou znalost firmy, trhu, na kterém působí, 

legislativního, sociálního, politického a kulturního prostředí, ve kterém se nachází, a stejně 

tak i vývoje jejích platných strategických a operativních cílů.         [1] 

Krizový management   vychází   z údajů z účetnictví a finančních analýz, což není zcela 

postačující, protože v těchto analýzách se objevují krizové signály až v akutní fázi krize. 

Proto využívá k identifikaci rizik systémy včasného varování, které jsou převážně postaveny 

na matematické předpovědi potencionálního bankrotu.  
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k = koeficient oslabení nebo zesílení účinku dané hrozby

Patří tam například Altmannova analýza (Z-score), která pracuje s finančními ukazately  

a výsledné hodnoty signalizují míru rizika vzniku bankrotu.   

Mezi další často používanou analýzu výskytu rizika patří Winterlingova krizová matice  

(viz. obr. 2.4), která rozděluje rizika podle dvou parametrů: 

 pravděpodobnosti vzniku rizika v daném čase,  

 účinku rizika na podnik – očekávané dopady rizika na podnik, pokud toto riziko 

nenastane.            [18] 

 

. 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4  Winterlingova krizová matice – vlastní zpracování                           [18] 

 

Odhad pravděpodobnosti výskytu hrozeb a jejich kvantifikaci vyhodnocuje proces  

Risk Rating. Výpočet se provádí podle vzorce:              [1] 

 

      

  

 

Po vyhodnocení výsledku Risk Ratingu je třeba stanovit odpovídající taktiku řízení rizik. 

 

 

kHPRR ..
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Tyto taktiky si kladou za cíl především: 

1) Snížení rizika – tato taktika spočívá ve snižování pravděpodobnosti výskytu a 

zmenšení dopadu v případě výskytu, nejčastěji se jedná o přístup omezení rizik. Mezi 

metody snížení rizika patří: 

 diverzifikace rizika na co nejširší základnu (například rozšíření portfolia), 

 sdílení rizika – rozdělení rizika podle určitého poměru mezi jednotlivé 

účastníky,  

 transfer rizika – přesun rizika na jiné subjekty pomocí smluv (např. pojištění, 

faktoring, forfaiting, akreditiv). 

2) Vyhnutí se riziku – metoda eliminace rizika tím, že se odstraní příčina. Systematické 

vyhýbání se všem rizikům zbavuje sice podnik hrozeb, avšak na druhé straně  také 

možných příležitostí. 

3) Akceptaci rizika – metoda nejčastěji využívaná především v případě rizik s malým 

dopadem a malou pravděpodobností. Firma akceptuje riziko a nepřijímá žádná 

výraznější opatření. 

4) Retenci rizika – podnikový managament si nepřipouští rizika. Může docházet 

k retenci vědomé (o riziku firma ví, ale neeliminuje ho) nebo retenci nevědomé (riziko 

není rozpoznáno).                 [1]

          

2.4.2 Krizová připravenost firmy 

 

Součástí krizového managementu je krizová připravenost firmy, jejímž cílem je snížení 

účinku nežádoucích dopadů krizových jevů a urychlené zotavení z krize. Krizovou 

připravenost lze chápat jako soubor organizačních, metodických a materiálně-technických 

opatření, prováděných nejčastěji  vedením organizace v souladu s platnými legislativními 

normami, krizovým plánem organizace a aktuálním stavem krizového okolí organizace.      [1] 
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Krizová připravenost má dvě dimenze, věcnou a lidskou, graficky ji zachycuje obrázek 2.5: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5  Krizová připravenost firmy - vlastní zpracování               [1] 

 

Věcná dimenze představuje souhrn dokumentační a materiálně-technické připravenosti 

organizace na proces zvládání krizových jevů. 

Lidská dimenze představuje souhrn opatření realizovaných ve firmě s cílem dosažení potřebné 

úrovně krizové gramotnosti, mentální a sociální zralosti, psychické a stresové odolnosti  

a připravenosti zaměstnanců organizace k proaktivnímu chování v krizových situacích.        [1] 
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3. MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o. 
 

 Společnost MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o., se sídlem Na Rovince 914,  

720 00  Ostrava-Hrabová,  je rodinná firma založená v roce 1994. 

Zaměřuje se  z  90-ti % na strojírenskou výrobu – strojní opracování výkovků na 

soustruhu a karuselu, odlitků na karuselu, svařenců na horizontální vyvrtávačce a karuselu.  

Hlavní náplní  je výroba dílů lodních vrátků – systém BROHL a dílů kotevních vrátků pro 

off-shore plošiny.
5
  

 

3.1 Výrobní program společnosti 
 

1) Lodní a off-shore vrátky – vrátky, které slouží ke kotvení lodí, plovoucích jeřábů.  

Na tyto vrátky (bubny) se navíjí konopná , případně ocelová lana či řetězy, na kterých visí 

kotva, která slouží k ukotvení ropné plošiny nebo plovoucího jeřábu. Tyto vrátky se vyrábí 

dle předpisů schválených přejímacími společnostmi. Přejímací společnost volí koncový 

zákazník – požadavky se odvíjí podle místa, kde bude plošina pracovat, případně podle 

vlastníka plošiny. Výrobce vrátků musí respektovat specifické požadavky kladené na použité 

materiály – vyžadují se např. materiály, které jsou odolné i při teplotách okolo – 40° C  

a nižších, dále musí výrobce vyhovět nárokům na svařování těchto materiálů – příslušné 

zkoušky se provádí pod dozorem přejímacích společností).  Koncový zákazník očekává od 

výrobků vysokou kvalitu, spolehlivost, snadnou manipulaci, nízké nároky na údržbu, šetrnost 

k životnímu prostředí.           [12] 

2) Výroba ocelových konstrukcí, speciálních hliníkových konstrukcí: 

- Výroba včetně statických výpočtů, výkresové dokumentace, dopravy na stanovené 

místo, případně montáže  

- Jedná se o tenkostěnné svařované ocelové konstrukce, výrobky z nerezavějící oceli 

pro průmysl a stavebnictví, hliníkové svařované výrobky pro průmysl  

a stavebnictví 

- velký svářečský průkaz opravňuje firmu vyrábět dynamicky namáhané ocelové 

konstrukce vč. jeřábových konstrukcí dle DIN 18800-7 ve stupni E. 

                                                           
5
 Off-shore plošiny – plovoucí plošiny, těží ropu a plyn u pobřeží 
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3) Ostatní - firma dále zajišťuje dodávky jakostních odlitků a výkovků včetně průvodní 

dokumentace a přejímek klasifikačních společnostní, korozní ochranu hotových dílů, apretaci
6
 

odlitků včetně opravy materiálových vad. 

 

Prioritou společnosti MOSTÁRNA Lískovec je vyrobit zakázky dle specifikovaných 

požadavků s důrazem především na vysokou kvalitu. Spolupracuje s  přejímacími 

společnostmi jako je např.  American Bureau of Shipping (ABS),  Det Norske Veritas (DNV), 

které firmu MOSTÁRNA Lískovec uznávají jako výrobce dodržující pravidla lodní výroby  

a systému off-shore. 

Společnost MOSTÁRNA Lískovec využívá jednu z cest ke zlepšení podnikání, kterou 

je akreditovaná certifikace. Certifikát dle ČSN EN ISO 3834-2 zaručuje zákazníkům 

dodržování vyšších požadavků na jakost při svařování, certifikát dle DIN EN 15085-2 

v certifikačním stupni CL1 umožňuje svařování kolejových vozidel a jejich částí.   [21] 

 

3.2  Historie společnosti 

 

- 1994 – založení společnosti 

- 1998 – zahájení obchodní činnosti 

- 2002 - pronájem lehké haly,  výroba pilotní zakázky pro lodní vrátky, zakoupení 

CNC vyvrtávacího stroje 

- 2004 – pronájem těžké výrobní haly, výroba pilotních zakázek pro off-shore 

vrátky 

- 2005-2006 – instalace velkých konvenčních karuselů (velké svislé soustruhy) 

- 2007 – zakoupení dalšího CNC vyvrtávacího stroje 

- 2009 – podpis nájemní smlouvy nové dvojlodní haly na dobu 15-ti let, instalace 

třetího CNC vyvrtávacího stroje 

                                                           
6
 Apretace - konečná úprava výrobků, jejich zušlechtění 
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3.3 Vývoj společnosti v letech 2008-2012 

3.3.1  Rok 2008 

Společnost zaměstná 42 zaměstnanců, z toho 36 výrobních pracovníků.  Spolupracuje 

se specialisty, dle potřeby nakupuje zámečnické, svářečské a obráběčské práce.   

Vykazuje ekonomicky velmi stabilní výsledky, celková zadluženost firmy je udržována 

v přijatelné úrovni,  není v prodlení se splácením svých závazků,  má smluvně zajištěny 

dostatečné zdroje krytí svých potřeb. Došlo k navýšení základního jmění  na 11 800 tis. Kč, 

společnost vykázala ziskovost vyšší než 10 % obratu. 

Společnost splnila své dodávky v objemu 1377,2 t pro hlavního obchodního partnera, firmu 

BROHL a dodávky v objemu 147,3 t pro dánskou společnost BSB DK, která podniká v oboru 

větrných elektráren. 

Strategický plán pro další období zahrnuje zvyšování klasifikace vlastních pracovníků  

a náhradu konvenčních strojů špičkovou výrobní technikou. 

 

3.3.2  Rok 2009 
 

Společnost v prvních měsících roku přemísťovala výrobu do nové výrobní haly  

v Ostravě - Hrabové. Jistým paradoxem je, že právě v období stěhování byla firma schopna 

dosáhnout dosud  historicky největších tržeb za své výrobky. 

Došlo k nákupu špičkového technického vybavení – 6 CNC obráběcích strojů – tento krok 

spolu se složitostí strojírenských výrobků vedl ke snaze o zkvalitnění kmenového kádru 

zaměstnanců, přechodem do nové haly firma poskytla společnost svým zaměstnancům také 

vysoký standard pracovního prostředí. 

Společnost vykázala tržby za rok 2009 v celkové výši 161,8 mil. Kč, zisk před zdaněním  

ve výši 11 mil. Kč, celkovou zadluženost  (43,33 %) ovlivnilo získání úvěru na koupi nového 

karuselu, společnost není v prodlení se splácením svých závazků (běžná likvidita se pohybuje 

na úrovni hodnoty 3,35) , má zajištěny dostatečné úvěrové zdroje pro krytí svých potřeb.  
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Rok 2009 byl charakterizován výrazným úbytkem zakázek v oboru dílů pro stavbu námořních 

lodí, zásadní význam pro činnost firmy v tomto roce mělo získání velké zakázky na lanové 

kotevní vrátky fy BROHL pro Petro Vietnam v tržním segmentu off-shore. 

Strategický plán pro další období zahrnuje především dovybavení nových výrobních prostor, 

rozvoj vlastního know-how, dobudování systému řízení kvality a v oblasti personalistiky se 

společnost chce zaměřit  na zvýšení kvalifikace personálu.  

O roce 2009 se obecně psalo jako o krizovém roku – pro Mostárnu byl rok 2009 naopak ještě 

rokem růstu.  

 

3.3.3   Roky  2010-2011 
 

Podle objemu zakázek se rok 2010 jevil zpočátku stejně stabilním jako rok 

předcházející, především díky plánovanému exportu. 

V dubnu 2010 se objevila zpráva  o havárii plovoucí vrtné plošiny Deepwater Horizont, která 

pracovala v Mexickém zálivu. Plošina se potopila v důsledku exploze, samotný vrt však 

zůstal otevřen, došlo k úniku velkého množství ropy a zamoření celého pobřeží USA od 

Texasu po Floridu. Tato havárie znamenala největší zamoření pobřežních vod ropnou skvrnou 

v historii Spojených států. Britská ropná společnost BP musela prodat část svého majetku, aby 

zaplatila odškodné a pokuty související s touto událostí.        [22] 

Pro společnosti jakkoliv spojené s off-shorovým programem byla tato zpráva předzvěstí 

komplikací. Mostárna, jejíž hlavní náplní  je výroba dílů kotevních vrátků právě pro off-shore 

plošiny, pocítila dopady havárie s časovým zpožděním, došlo k pozdržení některých 

plánovaných projektů.  

Hospodářská krize zapříčinila také ukončení dosavadní spolupráce s dánskou společností 

BSB, pro kterou Mostárna dodávala dílce pro stavbu větrných elektráren. 

Ve druhé polovině roku 2010 nastal propad tržeb,  tento trend pokračoval i v prvním pololetí 

roku 2011. Z tabulky 3.1  je patrné, že  v  letech 2008-2009  se Mostárna téměř výhradně 

orientovala na export, zatímco v roce 2010 došlo k poklesu exportu  o 20 %  a celkový pokles 

tržeb byl o 33,5 % oproti předchozímu roku. 
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Vývoj tržeb v letech 2008 - 2010 (dle podílu výrobků, zboží a služeb) v tis. Kč

2008 % 2009 % 2010 %

Tržby celkem 140782 100% 161837 100% 107603 100%

 z toho tržby za výr. a zboží 131074 93,1% 152553 94,3% 96526 89,7%

z toho tržby za služby 9708 6,9% 9284 5,7% 11077 10,3%

Vývoj tržeb v letech 2008 - 2010 (dle podílu tuzemských a zahraničních odběratelů) v tis. Kč

2008 % 2009 % 2010 %

Tržby celkem 140782 100,0% 161837 100,0% 107603 100,0%

 z toho tuzemsko 5446 3,9% 8296 5,1% 25855 24,0%

z toho zahraničí 135336 96,1% 153541 94,9% 81748 76,0%

Tab. 3.1 – Vývoj tržeb společnosti MOSTÁRNA Lískovec  v letech 2008-2010 – dle podílu tuzemských 

a zahraničních zakázek ( v tis. Kč) 

 

 

 

Zdroj: MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o. – vlastní zpracování            [21] 

 

Snížily se  tržby za vlastní výrobky a zboží téměř o 10 % oproti předcházejícímu roku.  

Reakcí na tento vývoj bylo hledání nových obchodních příležitostí a partnerů.  

Snaha managementu o využití technické vybavenosti a personálního potenciálu pro zakázky 

v oblasti služeb byla poměrně úspěšná, tržby za služby se oproti předcházejícímu období 

významně zvýšily, a to více než o 80 %. (viz. tabulka 3.2). 

 

Tab. 3.2  – Vývoj tržeb společnosti MOSTÁRNA Lískovec v letech 2008-2010 ( v tis. Kč) 

 

 

 

 Zdroj: MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o. – vlastní zpracování     [21] 

Přes veškerá opatření   společnost MOSTÁRNA Lískovec s.r.o. vykázala poprvé  

za sledovaná období hospodářský výsledek ve formě ztráty. Citelně ji zasáhlo období recese 

v off-shorovém programu.  

Koncem roku 2011 se však trh s komponenty pro vrtné plošiny a obslužná zařízení 

stabilizoval a signalizoval pozitivní vývoj pro období let 2012 -2013. 

Výsledkem trpělivé práce společnosti bylo překonání odbytové krize, udržení 

nadstandardních vztahů s dominantním partnerem, společností BROHL, a především nalezení  
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nových obchodních partnerů, mezi které patří např. společnost Siemens s.r.o, CCI Czech 

Republik s.r.o. (výroba ventilů pro energetický, ropný a plynárenský průmysl)  

a Huisman Konstrukce s.r.o., která se zabývá  zakázkovým vývojem a výrobou speciálních 

zdvihacích zařízení, námořních systémů pro pokládku a manipulaci s potrubím, zařízení  

pro ropný průmysl. Byla zahájena také spolupráce se holandskou společností NOV-AE, což  

je možno považovat za dobrou náhradu za ztraceného dánského partnera. 

3.3.4  Současnost 

V současné době patří MOSTÁRNA Lískovec ke zdravým, prosperujícím 

společnostem.  

Po propadu tržeb v letech 2010 – 2011 se dostala v roce 2012 na úroveň roku 2009, který 

dosud společnost považovala za nejsilnější.  Předběžný výsledek hospodaření před zdaněním 

za rok 2012 je opět v plánovaném rozmezí 5-8 % obratu. V roce 2013 očekává společnost 

další zvýšení obratu, a atakování hranice obratu 7 mil. EUR.  

Společnost zaměstnává 66 zaměstnanců, celková zadluženost klesla na 36,47 %. Společnost 

nemá problémy se splácením svých závazků, o čemž svědčí například ukazatelé  likvidity: 

běžná likvidita v roce 2012 činila 2,93, okamžitá likvidita  činila 0,80.  

Níže uvedený graf zaznamenává vývoj tržeb společnosti za posledních 10 let. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1 – Vývoj tržeb společnosti MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o (v tis. EUR)               [21] 
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SWOT ANALÝZA FIRMY MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o.

Silné stránky Slabé stránky

*   vysoká kvalita výrobků !   nedostatečný marketing

 *  neustálý monitoring trendů   !  chybějící výrobní technologie

    vývoje a technologie pro výrobu  !  závislost na jednom klíčovém

  *   dobré zázemí pro další rozvoj firmy     odběrateli

*   zajištěný export výrobků 

  *   stabilní pozice na trhu

   * zpracovaný rozvojový 

  plán společnosti

  *  znalost trhu

 *   dlouholetá historie a zkušenosti

  *   vysoká poptávka po produkci

   *   široký exportní trh

  *   certifikace ISO

Příležitosti Hrozby

*  rozšíření objemu exportu !  Konkurenční společnosti 

*  stabilizace měnového rizika s rozsáhlejším strojním vybavením 

*   získání nových odběratelů a možnostmi výroby

*   efektivnější řízení výrobních nákladů !   Nedostatek kvalifikované pracovní síly

*   dlouhodobé zvýšení odbytu !   Rostoucí mzdové a výrobní náklady

*   pořízení nových technologií !   Daňové zatížení

*  zvýšení konkurenceschopnosti !  Změna makroekonomického

výroby     prostředí

*   motivace zaměstnanců

Jak vyplývá z níže přiložené SWOT analýzy, firma je si dobře vědoma svých silných 

stránek a umí je maximálně využít. Spolehlivost firmy, především v oblasti dodržování 

termínů dodávek a kvality výrobků, historie a zkušenosti, investice do certifikací – to vše jí 

zajišťuje důvěru mezi zákazníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2  SWOT analýza firmy MOSTÁRNA LÍSKOVEC s.r.o. - vlastní zpracování     [21] 
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V porovnání s konkurencí nezůstává společnost pozadu v žádném významném 

kriteriu. Největší konkurenční výhodou Mostárny je  důkladná znalost problematiky, pružná 

reakce na měnící se poptávku, komplexnost výrobní nabídky. Flexibilita spočívá 

v dodávkách, změnách rozměrů a provedení výrobků, změně materiálu dle požadavků 

zákazníka, povrchové úpravě, je schopna vyrábět pod dozorem mnoha certifikovaných 

společností. Výrobky jsou ve standardizované kvalitě, odběratelům je poskytnuto zázemí 

stabilní společnosti, jejíž zaměstnanci mají vysoké odborné znalosti podpořené nezbytnými 

dlouholetými zkušenostmi v oboru. Svoji flexibilitu využila společnost v roce 2010, kdy došlo 

k výraznému poklesu tržeb za vlastní výrobky a zboží, firma byla schopna zareagovat  

a nabídnout uvolněnou kapacitu v poskytování služeb.  

Co se týká rozvoje lidských zdrojů, v tomto směru se společnost aktivně podílí  

na rozvoji kvalifikace a profesionálního potencionálu pracovníků na všech pozicích – jak 

dělnických,  tak manažerských. Probíhají řádná školení (BOZP, školení řidičů), jazykové  

a odborné kurzy (dle ISO norem aj.).  

Naopak největší konkurenční slabinou společnosti je omezená výrobní kapacita  

a technologické vybavení, která jej nutí přenechat část trhu konkurenci. 

Firma neustále monitoruje trendy ve vývoji technologií. V současnosti připravuje 

realizaci projektu, jehož cílem je  eliminovat hrozbu konkurenčních společností s rozsáhlejším 

strojním vybavením a možnostmi výroby – společnost plánuje rozšířit technologický 

potenciál a proniknout do segmentu výroby speciálních ventilových těles. V tomto segmentu 

je výroba natolik rozmanitá a náročná, že prakticky neexistuje silný konkurent.  
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3.4   Přínos hospodářské krize pro společnost  

 

Dle mého názoru společnost Mostárna jednoznačně využila hospodářskou krizi ke svému 

dalšímu růstu, a to zejména z těchto hledisek: 

 ztráta obchodních partnerů na jedné straně byla vyrovnána nalezením nových partnerů 

na straně druhé,  

 důsledek krize v průmyslu vedlo k oživení trhu práce – společnosti se podařilo 

zaměstnat vhodné  spolupracovníky na dělnická  místa i na pozice v technickém  

a obchodním zázemí, 

 společnost si uvědomila důležitost spolupráce s konečným odběratelem a nevýhodu 

postavení subdodavatele (nevýhodné postavení např. z hlediska uplatnění vlastního 

know-how), 

 nalezení nových trhů - společnost je schopna nabídnout složité strojírenské výrobky,  

a to především díky svému špičkovému technickému vybavení  ( investice z roku 

2009 – nákup nového karuselu umožňuje plnit technicky náročná zadání) a kvality 

svých zaměstnanců – začala spolupráce s učňovským střediskem ve snaze vychovat si 

vlastní kvalifikované pracovníky. 
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4.   OBCHODNÍ SPOLEČNOST   

 

 Obchodní firma Ing. Aleš Mazgaj, fyzická osoba podnikající pod názvem společnosti  

ALEMA-Aleš Mazgaj, se sídlem Pustkovecká 22, 708 00  Ostrava-Pustkovec , zahájil své 

podnikání v roce 1993.  

Hlavní náplní firmy je maloobchodní prodej luxusní dámské konfekce, dále návrhy, 

výroba a prodej šperků, a to jak stříbrných, tak zlatých, sortiment doplňuje kolekce šperků 

z chirurgické oceli. 

 

4.1  Maloobchodní prodej  

 

Firma provozuje 5 maloobchodních prodejen – dvě z nich nabízí pouze sortiment 

šperků, zbývající tři jsou pro firmu stěžejní  - zákazníkům nabízí sortiment šperků, ale 

především se prezentují  luxusní dámskou konfekcí  českých i zahraničních  značek. 

Z českých značek dominuje úspěšná rodinná firma INFINITY, která obléká mnoho 

předních českých osobností. Zahraniční značky jsou zastoupeny větším dílem – přední místo 

patří holandské značce BANDOLERA, kterou v letošním roce nahrazuje taktéž holandská 

značka SAO PAULO, významné místo zaujímá německá značka OLSEN.                       

Každá z těchto značek klade důraz na kvalitu a výběr látek, česká značka INFINITY  

a také obě holandské firmy se orientují spíše na mladší klientelu, nabízí  barevné a střihově 

zajímavé modely, které jsou  velmi pohodlné a zároveň podtrhují ženskost, smyslnost  

a dodávají ženě pocit jedinečnosti.  Německá značka OLSEN je vhodná pro starší klientelu, 

barevně je méně odvážná, ale vždy se snaží barevně držet krok s nastaveným trendem alespoň 

ve formě doplňků,  nabízí kvalitní, propracované střihy, které jsou velmi lichotivé především 

plnoštíhlým ženám,  na prodejnách je zastoupena samozřejmě  i v menších velikostech.  

Snahou firmy je, aby zákaznice odcházela zcela spokojena, proto spojila  prodej 

luxusní dámské konfekce s nabídkou vhodných doplňků – kabelek, šátků, opasků, a zároveň 

ve svých prodejnách nabízí kolekci šperků, které krásně doplní především šaty a letní kolekce. 
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Původní podnikatelský záměr Ing. Aleše Mazgaje byl prodej šperků v síti 

maloobchodních prodejen. Díky studiu v Německu a dlouhodobému pobytu v JAR, načerpal 

v zahraničí inspiraci, kterou chtěl u nás, v ČR plně rozvinout. Věnoval se studiu mineralogie, 

od toho byl jen krůček k briliantům a technice jejich broušení. Velkou výhodou 

v devadesátých letech byla jeho výborná znalost anglického a německého jazyka a jeho 

znalost kultury a obchodních zvyklostí zahraničních partnerů. Velmi rychle navázal 

spolupráci s italskými designery a výrobci šperků a přivezl do České republiky kolekci 

stříbrných, rhodiovaných šperků s kameny. 

 

4.2  Historie společnosti 

 

- 1993 – zahájení podnikání 

- 1996 – navázání spolupráce s italskými a německými partnery v oblasti výroby šperků 

- 1997 – zahájení velkoobchodního prodeje šperků v ČR, otevření první maloobchodní 

kamenné prodejny v Ostravě 

- 1998 – otevření dalších maloobchodních prodejen se šperky – koncem roku jich bylo 

celkem 7 (Praha, Ostrava, Brno, Opava) 

- 2000 – navázána spolupráce s módní návrhářkou Táňou Havlíčkovou, otevření 

společné prodejny 

- 2001 –  devět samostatných prodejen se šperky, otevřena první prodejna luxusní 

dámské konfekce doplněna prodejem šperků, a to v Ostravě 

- 2003 – otevřeny další dvě prodejny s dámskou konfekcí (Plzeň, Brno) 

- 2005 – navázání spolupráce s novými obchodními centry – Shopping Park Ostrava, 

Galerie Praha-Butovice, otevřena první prodejna se zlatými a briliantovými šperky 

(Ostrava),  

- 2007 –  ukončen velkoobchodní prodej šperků, otevřeny další dvě kamenné prodejny 

s dámskou módou 



41 

 

4.3 Vývoj společnosti v letech 2005-2012 

4.3.1  Roky  2005-2007 

 

V letech, kdy světové hospodářství procházelo obdobím expanze a nikdo netušil 

blížící se úder finanční krize, byla firma na vrcholu svého podnikání. Finanční situace byla 

velmi dobrá, firma neměla problémy se splácením svých závazků, prakticky nebyla úvěrově 

zatížena. Poptávka po módních stříbrných špercích byla vysoká, zákaznice oceňovaly 

především exkluzivitu kolekcí, nápaditost italských návrhářů, a samozřejmě vítaly také 

nízkou cenu stříbra oproti dosud preferovanému kovu žluté barvy. 

Mimořádnou pozornost věnoval majitel firmy svým zaměstnancům a kultuře prodeje. 

Vyžadoval maximální znalost sortimentu, pořádal pravidelné školení přímo na prodejnách, 

většinou formou stimulací různých situací, pomáhal zaměstnancům s rozvojem asertivního 

chování vůči zákazníkům. Snažil se o jejich maximální zapojení do chodu firmy, dával 

prostor nápadům, naslouchal požadavkům, nastavil velmi štědrý systém odměňování. Své 

zaměstnance považoval spíše za kolegy, nevytvářel nadřízené a podřízené pozice, ve firmě  

si byli všichni rovni. Zapojení do chodu firmy znamenalo například přenesení odpovědnosti 

za výběr zboží. Zaměstnanci, kteří se nákupu zboží přímo zúčastnili, vykazovali lepší prodejní 

výsledky, protože měli pocit, že je to „jejich“ zboží, dovedli ho lépe prezentovat.  

K úspěšnému vstupu na ostravský trh s dámskou luxusní konfekcí dopomohlo 

obchodní propojení s tehdejší velmi úspěšnou ostravskou módní návrhářkou Táňou 

Havlíčkovou, jejíž jméno znala každá žena, která se v módě alespoň trochu orientovala.  

Toto spojení nabídlo ostravským zákaznicím různé VIP akce, nejúspěšnější z nich byly módní 

přehlídky pořádané v hotelu Imperial, na které byli zváni hosté z řad českého showbyznysu. 

Ve firmě prakticky neexistoval vrcholový management, veškeré finanční projekty  

a rozhodnutí vycházely přímo od majitele. V této době euforie, kdy nic nebylo problém  

a všechno šlo až příliš hladce, se naskytla příležitost otevřít velký obchod v Praze, v nově 

otevíraném nákupním centru Galerie Butovice. Majitel chtěl vybudovat krásnou, luxusní 

prodejnu a z důvodu nedostatečného cash-flow otevřel úvěr u banky ve výši 3 mil. Kč. 

Bohužel toto rozhodnutí se později ukázalo jako osudové. Nově otevřená prodejna v Praze 

nebyla ani zdaleka schopná konkurovat fungující ostravské pobočce a celé dva roky 

vykazovala výsledky hluboko v červených číslech.  
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Nevýhodná smlouva, podepsaná na dobu 5-ti let začala být velkým problémem.  

Nájemní vztah byl  v roce 2007 ukončen dohodou, ale ztráta prodejny mezitím vyšplhala  

na neuvěřitelné 2 mil. Kč. V této době firma po dlouhém váhání zavřela kvůli dlouhodobé 

neefektivnosti také svou významnou prodejnu v Brně.  

Nákup konfekce je oproti nákupu šperků podstatně rizikovější. Kolekce se objednávají 

minimálně s půlročním předstihem, smlouvy nelze zrušit bez sankcí. Tento sortiment je,  

na rozdíl od sortimentu šperků, znevýhodněn silným sezónním vlivem, je to záležitost trendů 

a velmi rychle stárne. Každá kolekce se prodává maximálně 2 měsíce v určeném časovém 

období, poté již zákazníci ztrácí zájem a na řadu přichází výprodeje. Dalším nemalým 

problémem je existence substitutů, především Čína je schopna velmi rychle reagovat  

a nabídnout podobné zboží za podstatně nižší ceny, což zákaznice často vítají i na úkor toho, 

že se musí spokojit s daleko horší kvalitou výrobku. 

Po uzavření dvou velkých prodejen se hlavním problémem staly  příliš vysoké 

skladové zásoby, které firma nebyla schopna prodat ani za nákupní ceny.  Zásoby firmy 

dosáhly na konci roku 2007 výše  8 mil. Kč, celková zadluženost firmy se vyhoupla na 69 %. 

 

4.3.2 Roky 2008 – 2009 
 

Na počátku roku 2008 byla ekonomická situace stále udržitelná, ale firmu dostihla 

další negativní informace – v Praze bylo na podzim 2007 otevřeno nové obchodní centrum 

Palladium, a to přímo naproti OD Kotva. V OD Kotva firma provozovala jednu ze svých 

nejvíce prosperujících prodejen se šperky – díky strategickému umístění v centru Prahy  

a vysoké návštěvnosti zejména zahraničních turistů vytvářela celých 30 % celkových tržeb 

firmy. Otevřením konkurenčního Palladia, které bylo modernější a nabízelo široký sortiment 

zboží a služeb, došlo během roku 2008 k poklesu tržeb v prodejně ALEMA na polovinu, 

v prosinci činil propad již 60 %. Managament OD Kotva reagoval modernizací obchodního 

domu, ale výsledkem byla jen chaotická přestavba, staveniště, které odradilo zákazníky  

a v konečné fázi to znamenalo navýšení nájmu pro stávající nájemce. Firma Alema nebyla 

schopna přistoupit na zvýšené požadavky pronajímatele a na jaře roku 2009 ukončila  

po 9-ti letech nájemní vztah.  Díky menšímu počtu maloobchodních prodejen a také díky 

výrazně nižší poptávce, pokračoval nadále  trend snižování tržeb,  který začal v roce 2007. 
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Úvěrové zatížení firmy bylo příliš vysoké, banky v době finanční krize zpřísnily poskytování 

úvěrů -  banka vyhodnotila ekonomické výkazy za rok 2008 jako příliš rizikové, poukázala 

především na výrazné snížení podílu vlastního kapitálu a trvala na okamžitém splacení 

poloviny úvěru, což činilo 1,5 mil. Kč. Tento ne zcela standardní postup vyvolal negativní 

reakci majitele firmy a následkem bylo okamžité sesplatnění celého úvěru ve výši 3 mil. Kč. 

To bylo pro firmu téměř likvidační. Hospodářská krize znamenala odliv zákazníků, situace 

vyžadovala uzavření nerentabilních prodejen. Roční obrat firmy v roce 2009 klesl poprvé pod 

20 mil. Kč, zvýšila se také celková zadluženost. 

 

4.3.3  Roky 2010 – 2011 
 

V roce 2010 tvořilo síť firmy Alema již jen 6 obchodů,  z toho polovina byla zaměřena 

výhradně na prodej šperků, další polovina byla kombinací dámské módy a šperků. 

Z původních 34 zaměstnanců zůstalo pouhých 17.             

Veřejnost byla neustále bombardována informacemi o špatném stavu hospodářství,  

o zdražování energií, nájmů, potravin. Lidé byli nuceni přehodnotit své nákupy a sortiment 

luxusní konfekce a šperků se dostal mimo jejich hlavní zájem.  

Majitel omezil nákupy zboží jen na nezbytné množství, šperky se nenakupovaly vůbec. 

Zásoby pořízené v předchozích obdobích byly dostačující a bylo třeba je snížit. Důvodem 

k omezení nákupů byla také špatná situace v odvětví šperkařství – například v Itálii zavřelo 

vinou nepříznivé ekonomické situace výrobu několik stovek drobných výrobců.  

Úvěrová zatíženost firmy byla stále velmi vysoká, firma se dostala do problémů se splácením 

svých závazků – tuto problematiku se podařilo dostat , díky dlouhodobě dobrým 

dodavatelsko-odběratelským vztahům, pod kontrolu pomocí splátkových kalendářů.  

Na konci roku 2011 zůstalo Alemě posledních 5 obchodů a 15 zaměstnanců. 
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4.3.4 Současnost 
 

V průběhu roku 2012 došlo k opatřením, která výrazně snížila především fixní náklady 

firmy -  byly upraveny nájemní smlouvy a snížila se výše nájemného, došlo také 

k reorganizaci mzdových nákladů.  Majitel navýšil vlastní kapitál, celkové zadlužení firmy  

se zastavilo na čísle 72 %. Níže uvedená tabulka naznačuje přetrvávající snižování poptávky,  

což znamenalo snížení ročního obratu firmy v roce 2012 až na 10,8 mil. Kč.         

Majitel se zaměřil na důkladnou analýzu prodejnosti jednotlivých značek – snahou bylo 

upravit objednávky pro rok 2013 podle výsledků těchto analýz. Objednávky pro rok 2013  

od stálých dodavatelů se snížily v porovnání s předcházejícím stejným obdobím o 35 %.  

Podařilo se navázat spolupráci s italskými dodavateli, kteří jsou schopni v případě potřeby 

dodat zboží do jednoho týdne a uspokojit případný zvýšený zájem po sortimentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1  Roční obraty firmy ALEMA-Aleš Mazgaj v letech 2007 – 2012 (v tis.Kč) – vlastní zpracování 
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SWOT ANALÝZA FIRMY ALEMA-ALEŠ MAZGAJ

Silné stránky Slabé stránky

*   vysoká kvalita zboží !   podnikání pouze v pronajatých 

 *  spolupráce se silnými prostorách

značkami !  nedostatek financí na 

  *    profesionalita a nasazení propagaci a reklamu

klíčových zaměstnanců !  chybějící marketing

 *   dlouholetá historie a zkušenosti ! orientace pouze na konečného

  *  znalost trhu spotřebitele bez možnosti

smluvních zakázek

Příležitosti Hrozby

*  rozšíření sítě obchodů !  existence silné konkurence

*   získání nových značek se silnějším finančním zázemím

*   získání nových odběratelů !   rostoucí mzdové náklady

*   efektivnější řízení celkových nákladů !  ztráta klíčových dodavatelů

*   motivace zaměstnanců !  změna makroekonomického

    prostředí

!   existence substitutů

!   nízká poptávka po sortimentu

V prvních měsících roku 2013 došlo k dalšímu navýšení vlastního kapitálu a snížení 

úvěrového zatížení – k 31.3.2013 měla firma otevřen úvěr pouze ve výši 800 tis. Kč, který by 

měl být splacen do konce roku 2013.  

Jak je patrné z níže uvedené SWOT analýzy,  jednou z největších slabin firmy Alema 

je podnikání výhradně v pronajatých prostorách a v současné době se neexistuje možnost 

změny k lepšímu. Dalším problémem je špatná finanční situace – firma  nemá prostředky na 

propagaci a reklamu ani na modernizaci interiérů prodejen. 

Její snad jedinou konkurenční výhodou je empatický až přátelský přístup k zákazníkům, 

vysoká profesionalita a loajálnost zaměstnanců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2  SWOT analýza společnosti ALEMA – vlastní zpracování 
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4.3.5 Vliv hospodářské krize na společnost 
 

Dle mého názoru současné problémy firmy Alema byly nastartovány díky špatným 

investicím, které přišly v období, kdy ekonomická situace společnosti byla ještě stabilní  

a dopady takových rozhodnutí by pravděpodobně nebyly tak vážné , pokud by se neobjevila 

hospodářská krize.  Je až obdivuhodné, jak se tato malá firma stále drží nad vodou – s takovou 

zadlužeností, s tak velkým propadem tržeb!  Krize tohoto podniku, ať už vyvolaná narušením 

rovnováhy vnitřního systému či negativním ekonomickým vývojem celé společnosti, donutila 

majitele  zamyslet se nad dosavadním řízením svého podniku a podniknout kroky ke změnám, 

mezi které patří především 

  snížení provozních nákladů firmy 

 snížení nadbytečných skladových zásob 

  neustálé odkládání rozhodnutí o uzavření neefektivních prodejen se změnilo na 

nutnost rychlé reakce 

 nalezení nových, pružnějších dodavatelů, zkrácení doby dodávek zboží 

 snížení úvěrového zatížení a s tím spojené finanční náklady 

 

Zda - li  budou tato opatření postačující, to ukáže čas. Rok 2013 se pravděpodobně stane 

zlomovým rokem, který rozhodne o dalším vývoji této obchodní firmy. 
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5.  Cesta z krize k vítězství 

 

Jeden z manažerů švýcarské společnosti Swatch v roce 1994 prohlásil:  

„Příliš mnoho podniků se skládá z oceli, cementu a předpisů. Tady pomůže jenom dynamit 

nebo těžká krize….“. 

 

 

 Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení vlivu hospodářské krize na vývoj 

podniků. 

 

K analyzování jsem si vybrala dvě odlišné firmy – průmyslovou a obchodní 

společnost, tyto společnosti jsem představila v době jejich ekonomického růstu, poté v období 

vypuknutí současné světové krize a v poslední řadě jsem vyhodnotila aktuální situaci obou 

společností. 

Obě byly  negativním ekonomickým vývojem výrazně zasaženy, zároveň však u nich 

došlo k prohloubení krize vlivem další událostí – průmyslovou společnost citelně zasáhla 

havárie technologického zařízení, která způsobila ekologickou katastrofu, obchodní firmu 

zase oslabily špatně naplánované investice. Obě  analyzované společnosti , nezávisle na sobě, 

našly řešení v podobě snižování nákladů, hledání nových trhů a především zavedly přísný 

režim sledování toku peněz. 

 

Jak už jsem zmínila v teoretické části své práce - aby se našla cesta z krize, musí  

být tato především včas identifikována, podnik by na ni měl být připraven, do čela krizového 

řízení musí být postaven manažer-vůdce, uvnitř podniku musí být vytvořeno adekvátní 

příznivé klima.        

Řešení každé krize vyžaduje rozhodnutí a každé rozhodnutí lze považovat za výzvu  

a cestu ke změně.  

Krizi lze chápat jako příležitost – nejde jen o to zabezpečit další existenci podniku  

a jeho kontinuitu, ale také provést radikální změnu, vedoucí k růstu podniku. Krize manažery 

nutí dělat zásadní rozhodnutí a změny, na které by za normální situace nebyli ochotni 

přistoupit.                   [4] 
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Pokud je cílem řešení krize pouhé přežití, postupuje většina společností opatrně, 

úzkostlivě se hledají cesty k postupnému zlepšování stavu. Tento postup může sice  

podnik vyvést z krize, ale zároveň může vytvářet zárodek pro krize další, které budou 

 po kratším či delším intervalu následovat. Avšak ani v případě radikálních řešení neexistuje 

stoprocentní záruka úspěšnosti. 

 

Výsledkem této diplomové práce je analýza vzniku krizové situace v jednotlivých 

firmách, zhodnocení efektivnosti přijatých opatření ke zmírnění dopadů této krize na další 

vývoj, přiblížení současné situace vybraných  firem. 

 

Cíl diplomové práce byl naplněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Seznam použité literatury 

 

Knihy: 

 

[1] ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2013, 182 s. ISBN 978-80-7357-983-8 

 

[2] BOECKH, J. Velké oživení. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 318 s.  

ISBN 978-80-247-4170-3 

 

[3] BÖHM, Arnošt; MUŽÁKOVÁ, Karina. Pojišťovnictví a regulace finančních trhů. 

 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2010, 184 s. ISBN 978-807-4310-355 

 

[4] COLVIN, Geoffrey. Růst i při klesajícím trendu: deset strategií managementu pro 

úspěšné překonání recese. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 179 s.  

ISBN 978-80-251-2748-3 

 

[5] DAVIES, H.  The financial crisis: who is to blame? 1. vyd. Malden, MA: Polity Press, 

2010, 229 s. ISBN 07-456-5164-X.  

 

[6] FAJMON, Hynek. Euro versus koruna. 4., rozš. vyd. Editor Ivana Pečinková. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 339 s. ISBN 978-80-7325-26  

 

[7] FOSTER, J. B.; MAGDOFF, F. The great financial crisis: causes and consequences. 

1. vyd. New York: Monthly Review Press, 2009, 160 s. ISBN 15-836-7184-6 

 

[8] HELÍSEK, Mojmír. Měnové krize. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004,  

180 s. ISBN 80-864-1982-7 

 

[9] KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v časech krize. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 206 s. 

ISBN 978-80-247-3136-0 

 

[10] KOHOUT, Pavel. Nová abeceda financí.  Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013,  231 s. 

Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7179-361-8. 

 

[11] ROCHET, J. Ch.; TIROLE, J.; TRIBE, K. Balancing the banks: global lessons from 

the financial crisis. 1. vyd. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010, 138 s. 

ISBN 06-911-4523-7 

 



50 

 

[12] ROCHET, J. Ch.; TIROLE, J.; TRIBE, K. Anchoring systems and procedures: global 

lessons from the financial crisis. 1. vyd. Livingston: Witherby Seamanship, 2010,   

138 s. ISBN 978-185-6094-047 

 

[13] SJURSEN, Katrin. Globalization. Vyd. 1. Bronx, N.Y.: H.W. Wilson Co., 2000, 209 s. 

ISBN 08-242-0986-9 

 

[14] ZUZÁK, Roman. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitost. Praha: Alfa 

nakladatelství, 2008, 166 s. ISBN 978-808-7197-011 

 

[15] ZUZÁK, Roman; KÖNIGOVÁ, Martina. Krizové řízení podniku. 2., aktualiz. a rozš. 

vyd. Praha: Grada, 2009, 253 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3156-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Webové stránky: 

 

[16] Český statistický úřad, URL:<http://www.czso.cz/> [citováno: 2013-04-10] 

 

[17] URL:<http:// en.wikipedia.org/wiki/McKinsey_7S_Framework/> [citováno: 2013-03-29] 

 

[18] URL:<https://managementmania.com/cs/winterlingova-krizova-matice> 

[citováno: 2013-03-15] 

 

[19] URL:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnotovy retezec/>[citováno: 2013-03-29] 

 

[20] URL: <http://www.podnikova-ekonomika.cz/krizovy-management/> 

[citováno: 2013-03-03] 

 

[21] URL:< http://www.mostarna.com/>[citováno: 2013-04-20] 

 

[22]  URL:<http://response.restoration.noaa.gov/>[citováno: 2013-04-20] 

 

[23]  URL:<http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-vyvoj-likvidity-

prumyslovych-podniku-v-obdobi-krize/>[citováno: 2013-03-12] 

 

%3chttp:/www.czso.cz/
http://en.wikipedia.org/wiki/McKinsey_7S_Framework
https://managementmania.com/cs/winterlingova-krizova-matice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnotovy
http://www.podnikova-ekonomika.cz/krizovy-management
http://www.mostarna.com/

