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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá problematikou podnikového krizového managementu, práce je 

členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce sestává ze tří 

kapitol. První kapitola se věnuje definování krize v podniku z obecného pohledu, jsou zde 

vyjmenovány možné příčiny krize, fáze a průběh krize. Druhá kapitola popisuje krizový 

management, jeho funkci a činnosti. Třetí kapitola se věnuje jednotlivým krokům 

krizového řízení, zejména pak plánování a komunikaci. V praktické části diplomové práce 

je analyzována krizová situace výrobního podniku, který je typickým subdodavatelem 

stavebních firem. V první kapitole praktické části je popsána skutečná společnost, která 

zastupuje subdodavatele stavebnictví střední až větší velikosti a vysvětlena jeho situace. 

Následující kapitola hodnotí činnost původního managementu v latentní fázi krize 

podniku, zabývá se zejména změnami v organizační struktuře a finanční analýzou období 

před příchodem krizového managementu. Třetí kapitola se věnuje rozboru situace po 

příchodu krizového týmu do podniku, zejména účinnosti jeho jednotlivých opatření, 

rozboru finančních výsledků podniku a celkovému zhodnocení situace. 
 

Klíčová slova: krize v podniku, krizové řízení, krizová opatření, finanční analýza 

 
Annotation 

This thesis deals with problematics of crisis management of an enterprise. The thesis is 

divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three 

chapters, the first chapter is focused on defining crisis in the enterprise in general terms. 

Possible causes, phases and the evolution of the crisis at the enterprise are described there. 

The second chapter focuses on crisis management, its function and activity at the 

enterprise. Third chapter is devoted to each step of the crisis team, especially planning and 

communication. The practical part of the thesis deals with the crisis situation in the factory 

plant which is a typical subcontractor of construction companies. The first chapter explains 

the situation and describes the enterprise which represents a company of medium to large 

size. The next chapter assesses the activities of the initial management in the latent stage of 

the crisis, and principally engages in the changes in organizational structure and financial 

analysis in the period before the coming of crisis management. The third chapter is devoted 

to the analysis of the situation after the coming of the crisis team in the company, 

particularly the efficiency of its procedures, the analysis of the company's financial results 

and the overall assessment of the situation. 
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Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 9 

A. Teoretická část ................................................................................................................ 10 

1. Krize v podniku ........................................................................................................... 10 

1.1 Definice krize ........................................................................................................ 10 

1.2 Základní pojmy ...................................................................................................... 11 

1.3 Příčiny krize ........................................................................................................... 15 

1.4. Systém včasného odhalení krize ........................................................................... 17 

1.5 Jednotlivé fáze krize .............................................................................................. 18 

1.6 Životní cyklus podniku .......................................................................................... 20 

1.7 Průběh krize ........................................................................................................... 22 

2. Krizový management v podniku ................................................................................. 25 

2.1. Funkce krizového managementu .......................................................................... 25 

2.2 Činnosti krizového managementu: ........................................................................ 26 

2.3 Osoba krizového manažera .................................................................................... 29 

3. Krizové řízení podniku ................................................................................................ 30 

3.1 Krizové plánování.................................................................................................. 30 

3.2 Krizové scénáře, plány a postup tvorby................................................................. 33 

3.3 Krizové strategie .................................................................................................... 36 

3.4 Krizová komunikace .............................................................................................. 37 

B. Praktická část .................................................................................................................. 41 

1. Firma DVS, a.s. ........................................................................................................... 41 

2. Hospodářská situace .................................................................................................... 41 

2.1 Rozbor hospodářské situace podniku DVS, a.s. 2010-2014.................................. 42 

2.2 Finanční analýza 2010-2014 .................................................................................. 47 

3. Příchod krizového managementu ................................................................................ 66 

3.1 Popis měsíčního operativního reportu ................................................................... 66 

3.2 Změny v organizaci 2015 a rozbor jednotlivých úseků ......................................... 71 

3.3 Finanční analýza 2015 ........................................................................................... 77 

4. Vyhodnocení ................................................................................................................ 81 



 
 

Závěr ................................................................................................................................ 82 

Seznam obrázků ............................................................................................................... 85 

Seznam tabulek ................................................................................................................ 86 

Seznam grafů ................................................................................................................... 87 

Seznam použité literatury ................................................................................................ 88 

Seznam příloh .................................................................................................................. 89 

 

 

  



9 
 

Úvod 
Krizové řízení podniku představuje prostředek k překonávání krizových stavů, a 

to od fáze jejich prvotního rozpoznání, překonání až po odstranění jejich následků. 

Řešení krizové situace je pro jedinečnost každého podniku vždy nelehkým úkolem. 

K dohledání příčin jeho nepříznivé situace je mnohdy třeba dlouhého pátrání, které ale 

nemusí být vždy úspěšné. Přestože v případě krizového řízení nelze vždy postupovat dle 

stejných pravidel, existuje řada obecně platných zásad, doporučení a postupů, které při 

aplikaci velmi pravděpodobně katastrofickým následkům krize zamezí. 

Mezi postupy krizového řízení, kterými se tato diplomová práce zabývá a 

hodnotí je, především patří: včasné odhalení symptomů krize, monitorování rizik, 

připravenost a minimalizování příčin krize, připravování plánů řešení krizových situací, 

aplikování vhodných opatření, stabilizování podniku po prodělané krizi, vyhodnocování 

informací a poznatků po krizi a aplikování výsledků do procesu řízení. 

Toto téma jsem zvolila, protože jsem měla jedinečnou příležitost k praktickému 

poznání konkrétního případu typického subdodavatele stavebních podniků, který se, 

v době mého působení v něm, nacházel v krizové situaci a díky tomu jsem měla i 

možnost získat reálné podklady a data. Dalším důvodem bylo zajímavé a specifické 

postavení nově příchozího krizového managementu v rámci stávajícího podniku a jeho 

struktur. Téma krizového řízení je zároveň bohužel pro mnoho stavebních podniků a 

jeho subdodavatelů z důvodu setrvávající špatné situace ve stavebnictví aktuální i 

v současnosti. 

V diplomové práci je proveden výzkum a rozbor současných teoretických 

poznatků o problematice systému krizového řízení a hodnocení možností jejich 

praktického využití. Dále je v práci pomocí vypracování komplexní finanční analýzy 

provedeno detailní hodnocení situace konkrétního podniku před příchodem krizového 

managementu, hodnocení správnosti nastavení kontrolních nástrojů pro efektivní řízení, 

kontrolu a plánování krizového managementu, rozbor úspěšnosti změn v jednotlivých 

úsecích podniku po příchodu krizového managementu a zhodnocení celkového stavu 

podniku po zavedení těchto opatření. 
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A. Teoretická část 
Teoretická část diplomové práce se zabývá krizí v podniku z komplexního 

hlediska. Jednotlivé kapitoly postupně popisují definici krize, příčiny krize, fáze a 

průběh krize. Dále je zde představena náplň práce a funkce krizového managementu a 

s ním související řízení podniku. 

1. Krize v podniku 

1.1 Definice krize 
Vzniklá krize není příčinou ztrát podniku, krize je jejich následkem. [2] 

Definovat krizi je do jisté míry velmi složité, vzhledem k rozmanitému vnímaní 

jednotlivců. Někdo může nazývat krizí i malé zhoršení výsledků, jiný takový výsledek 

přehlédne bez většího zamyšlení. Co pro jednoho může znamenat situaci bez 

východiska, je pro jiného další příležitost a výzva k vyřešení situace. Krize může 

postihnout jedince, politickou stranu, organizaci, zemi i celou společnost a nezáleží na 

velikosti objektu. [4] 

Krize může být specifický bod zlomu, po kterém přijde nový výrobní program a 

firma vstoupí s novým produktem na trh a ukončí období stereotypu. Nebo naopak bude 

tento zlom pro firmu katastrofou, kdy se nevratně ohrozí její existence. [2] 

Krizi tedy chápeme jako časové období života podniku, během kterého se 

podnik dostal do nepříznivé situace a dochází k poklesu jeho tržního potenciálu. [2] 

Jedná se o složitou situaci podniku, ve které bude rozhodnuto o dalším vývoji a 

směru podniku, zda bude opět dosahovat svých cílů a generovat zisk anebo nikoliv. 

Krizi představuje vždy soubor rozporů, které v podniku postupně rostly až do té míry, 

že se promítly do celého systému a ohrožují tak fungování firmy. Krizi můžeme chápat i 

jako nástroj pro řešení problémů firmy, umělé vyvolání krize může být plánem, strategií 

a součástí taktiky managementu. [3] 

 

Krizi lze rozdělit podle původu vzniku takto: [1] 

- krize osobní  

- krize sociální a společenská 

- krize v důsledku živelných pohrom a havárií 

- krize ekonomického charakteru 
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1.2 Základní pojmy 
1. Hrozba – hrozba je vše, co může způsobit škodu anebo má nepříznivý vliv na 

bezpečnost. Škoda způsobená hrozbou je nazývána dopad hrozby. Dopad hrozby 

lze vyčíslit například náklady na odstranění následků hrozby. Hrozbu můžeme 

charakterizovat její úrovní. [5] 

 
2. Riziko – riziko představuje hrozbu, která působí na hodnotu aktiva. Riziko je 

situace ukazující na potenciální problém, jedná se o pravděpodobnost škody 

anebo neúspěchu. Riziko lze změřit velikostí dopadu a pravděpodobností, že 

nastane. [5] 

 
3. Risk management – risk management neboli řízení rizik je proces, při kterém 

jsou neustále sledovány rizika, která by mohla ohrozit podnik. Jedná se zejména 

o aktivní zjišťování rizik a jejich identifikaci, vyhodnocování rizik, 

monitorování rizik, přijímání preventivních opatření a informování vedení o 

rizicích. Tuto roli ve firmě zastupuje manažer rizik. [2] 

 
4. Turnaround – strategie turnaround představuje radikální přístup k řízení krizové 

situace. Jedná se o razantní obrat a zásadní změnu ve vývoji podniku. Tento 

přístup je charakterizován třemi body: rychlé získání hotovosti, důrazná změna 

strategie, vyhledání a obsazení vůdčí osobnosti do čela krizového týmu. [2] [4] 

 
5. Reengineering – reengineering znamená přebudování nebo zásadní změnu 

podnikových procesů. Jedná se o činnost úzce související se strategii turnaround 

a její realizaci. Tento přístup cílí na klíčové procesy s vysokou přidanou 

hodnotou. Zásadní a radikální změna tedy probíhá v klíčových indikátorech 

výkonnosti, především pak ve kvalitě, službách a rychlosti. Nejedná se o malá 

zlepšení, ale o přetváření celých struktur, organizačních celků a podnikových 

procesů. [2] [6] 

 
6. Krizový management – krizový management je nástroj podniku pro zvládnutí a 

řízení krizové situace, jedná se o soubor zásad a přístupů pro řízení firmy 

v obtížných situacích, realizaci změn, vyvedení podniku z krizové fáze a 

nasměrování příznivým směrem. Jedná se také o preventivní opatření, která by 

měla zamezit vzniku krize, odhalování a identifikování možných příčin krize, 
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předvídání neadekvátního vývoje podniku, stanovení plánů a postupů k nápravě 

a zabezpečení co nejméně dramatického dopadu krize na podnik. [2] [4] 

 
7. Transformace – výraz transformace znamená změnu právní formy společnosti. 

Transformace se provádí ve chvíli, kdy je podnik již za možností záchrany 

finanční situace, avšak není v takovém stádiu, že je nutné přistoupit k likvidaci 

nebo konkurzu. K tomuto kroku podnik přistupuje z mnoha důvodů, například 

kvůli velmi odlišnému výrobnímu programu a činnosti, neshodě společníků, 

zásadní změny ve strategii podniku, zachování fungujících středisek, záchrana 

firmy před krizí. Transformaci představuje přechod na jinou právní formu 

společnosti, fúze několika společností, rozdělení společnosti na více podniků 

nebo převod jmění na společníka. Formy transformace jsou konsolidace, sanace 

a fúze. [2] [3] 

 
8. Konsolidace – konsolidace je jedním z nejjednodušších způsobů vyřešení 

krizové situace podniku. Za konsolidaci se považuje nalezení a odstranění 

příčiny potíží. Konsolidace nevyžaduje ve většině případů drastická rozhodnutí, 

za konsolidaci se dá považovat i zrušení zřetelně problémových středisek nebo 

zastavení výroby ztrátového produktu. Kroky konsolidace se dají popsat jako 

analýza podniku, identifikace příčiny krize a problémů, příprava konsolidačního 

plánu, zavedení a aplikování opatření a vyhodnocení výsledků. Konsolidaci lze 

provést v podniku bez najmutí poradenské společnosti, protože zdroj problémů 

je zřetelný a stabilita podniku zatím není zásadně ohrožena. Pomocí tohoto 

způsobu lze tedy snadno utajit krizovou situaci podniku, bez zásahů externích 

specialistů. Na druhou stranu nemusí být situace firemního krizového manažera 

jednoduchá, protože vedení firmy si problém dostatečně neuvědomuje a tak 

může být velmi obtížné konsolidační plán prosadit. [3] [4] 

 
9. Sanace – sanace je souhrn opatření, která mají za úkol podnik ozdravit a vyvést 

ze střední akutní krize. V této metodě nehledáme ohnisko krize, ale naopak 

perspektivní části podniku. Jedná se zejména o metodu hledání jednoznačně 

ziskových středisek podniku, která jsou schopna i nadále prosperovat a nejsou 

příliš mnoho zatížena náklady. Ostatní a nezisková střediska jsou zrušena. Cílem 

sanace je tedy pomocí zásadních změn uvnitř podniku dovést podnik 

přinejmenším do takové úrovně jako byl před krizí. Na této změně se musí 
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podílet všechny zájmové skupiny, aby bylo společně a co nejdříve dosaženo 

bodu obratu a podnik byl zase perspektivní. Sanace svým přístupem stojí mezi 

konsolidací a likvidací. [2] [3] [4] 

 
10. Fúze – fůze znamená sloučení dvou a více společností, splynutí, rozdělení 

společnosti na dvě a více společností anebo převod jmění na společníka. 

Důvodem fůze může být cíl dosažení významnější pozice na trhu, zjednodušení 

organizační struktury, rozdělení nesouvisejících činností nebo i změna zájmů 

společníků. Fůze sloučením znamená zaniknutí společnosti bez likvidace a 

přechod do druhé nástupnické společnosti. Sloučení je možné provést pouze u 

společností se stejnou právnickou formou. Fůze splynutím znamená zaniknutí 

minimálně dvou společností se stejnou právnickou formou a vzniknutím nového 

právního subjektu. Fůze rozdělením společnosti na dvě a více společností 

znamená zánik první společnosti bez likvidace a vznik dvou nebo více nových 

společností. Fůze převodem jmění na společníka znamená zrušení společnosti 

bez likvidace a převzetí kapitálu a povinností jednoho společníka na sebe. Fůze 

je efektivním nástrojem v případě řešení krizí, je to ale náročný proces na 

sjednocení procesů nově vzniklého subjektu a nese s sebou mnoho dalších rizik. 

[2] [3] [4] 

 
11. Insolvence – insolvence neboli platební neschopnost znamená neschopnost 

dlužníka hradit své závazky. [2] 

 
12. Úpadek – zákon rozlišuje dvě formy úpadku: úpadek ve formě platební 

neschopnosti a úpadek ve formě předlužení. O úpadku ve formě platební 

neschopnosti se jedná, pokud má dlužník peněžité závazky u svých věřitelů, a to 

nejméně dvou, déle jak třicet dnů po lhůtě splatnosti a nemá prostředky, jak tyto 

závazky splatit. O úpadku ve formě předlužení se jedná, pokud má dlužník u 

věřitelů vyšší závazky, než přesahuje jeho majetek. Zákon dále odlišuje situaci 

hrozícího úpadku, kdy lze odůvodněně předpokládat, že k úpadku dojde. 

Způsobem řešení úpadku je konkurs, reorganizace, oddlužení (osobní bankrot) a 

zvláštní způsoby řešení úpadku. [2] [7] 

 
13. Reorganizace – reorganizací se nazývá způsob nelikvidačního vyřešení úpadku, 

během kterého může dlužník nadále pokračovat ve své podnikatelské činnosti. 
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Dlužník se musí řídit reorganizačním plánem, který zabezpečuje ozdravení 

podniku a srovnání vztahů mezi věřiteli a dlužníkem. Reorganizaci mohou 

podstoupit podnikatelé, kteří nejsou v likvidaci, nejsou obchodníky s cennými 

papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle 

zvláštního právního předpisu, a jejichž celkový roční úhrn čistého obratu za 

poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 

padesát milionů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 50 zaměstnanců 

v pracovním poměru. [7] 

 
14. Konkurs, bankrot – konkurs je likvidační metoda řešení insolvence. Jedná se o 

situaci, kdy je zpeněžen majetek dlužníka, a jsou uspokojeny zjištěné 

pohledávky věřitelů. Pokud zákon nestanoví jinak, tak neuspokojené pohledávky 

nebo jejich části nezanikají. Po vyhlášení konkursu je přidělen podniku  

insolvenční správce, který má pravomoc nakládat s majetkem dlužníka a 

vystupuje vůči zaměstnancům jako zaměstnavatel dlužníka. Správce má za úkol 

zjistit veškeré pohledávky a zajistit podklady k přezkoumání. V případě 

konkursu je podmínkou uspokojení věřitelů penězi, je proto podmínkou 

zpeněžení majetkové podstaty. Majetkovou podstatu lze zpeněžit veřejnou 

dražbou, prodejem movitých věcí a nemovitých věcí podle ustanovení soudního 

řádu o výkonu rozhodnutí, a prodejem majetku mimo dražbu. Nepatrným 

konkursem se nazývá konkurs dlužníka, jehož obrat nepřesahoval za poslední 

účetní období dva miliony korun a nemá více než padesát věřitelů. [3] [7] 

 
15. Likvidace – likvidace je způsob ukončení existence společnosti, o kterém 

rozhodnou majitelé společnosti, jedná se o ucelený proces právních, 

ekonomických a administrativních postupů. Je to také posledním krokem 

krizového řízení v případě, že veškeré záchranné kroky krizového managementu 

byly neúspěšné nebo neúčinné. Cílem likvidace je zejména uspokojení všech 

věřitelů a další rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky. Rozhodnutí o 

likvidaci je možné učinit pouze v případě, že společnost není předlužena a bude 

schopna po likvidaci uhradit všechny své závazky. Prohlášení, že je podnik v 

likvidaci znamená sice, že není ziskový jako celek, nicméně je pravděpodobné, 

že jeho jednotlivé části budou zajímavé a konkurence schopné pro jiné podniky 

jako investice do vývoje a příležitost růstu. [2] [3] 
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1.3 Příčiny krize 
 V souvislosti s krizí podniku se nejvíce zajímáme o faktor velikosti dopadu 

(důsledek) a faktor příčiny krize. 

Příčiny krize se dají řadit následovně: [2] [4] 

o vnější a vnitřní 

o předvídatelné a neočekávané 

o zjevné a skryté 

o umělé a přirozené 

 

1. Vnější příčiny – jedná se o příčiny související s okolním prostředím podniku. 

Změny tohoto prostředí nejsou kontinuální, jsou často nečekané a lze je často 

špatně předvídat. Tyto příčiny mají někdy pomalé a slabé signály, jindy 

skokově rychlé a zmatené. Může se jednat například o ekonomiku v útlumu, 

růst konkurence schopného podniku nebo politické změny. 

2. Vnitřní příčiny – jedná se o příčiny uvnitř podniku a přehlížení problémů 

jednotlivých částí a středisek. Problémy se rozrůstají i do jiných středisek a 

ohrožují tak stabilitu a konkurenceschopnost celého podniku. Jedná se o 

příčiny typu kvality produktů, neaktivní a neprogresivní přístup v jednání 

s klienty, špatná organizační struktura a podniková kultura a další. 

3. Předvídatelné příčiny – jedná se o příčiny, u kterých jsou rizika 

odhadnutelné dopředu. Příkladem je cyklický vývoj ekonomické situace, 

nezvládnutí růstu podniku, ale i neinvestování do vývoje. 

4. Neočekávané příčiny – jedná se o příčiny, které nelze odhadnout. Příkladem 

jsou přírodní katastrofy, havárie na pracovišti a pochybení lidského faktoru. 

5. Zjevné příčiny – příčiny zjevné krize jsou lehko odhalitelné a zřetelné. Dají 

se očekávat a měly by se neustále monitorovat a dostatečně jim předcházet. 

6. Skryté příčiny – příčiny skryté krize dávají slabé signály, které nejsou lehko 

odhalitelné. Jedná se o pomalu narůstající problém, které v nečekaném 

okamžiku propuknou v akutní fázi krize. 

7. Umělé příčiny – mezi umělé příčiny se řadí nepřirozeně vytvořené příčiny 

krize. Krizi lze vyvolat uměle jako nástroj managementu pro ozdravení firmy 

anebo i jako schválně vyvolaný problém pro udržení tlaku a napětí na 

pracovišti. 
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8. Přirozené krize – jedná se o krize přirozeně se opakující a nevyhnutelné 

anebo vzniklé kvůli nepřipravenosti a řízení podniku nesprávným směrem. 

 

Mezi nejvýznamnější příčiny krize patří: [2] [4] 

- špatná nebo žádna strategie řízení 

- nedostatečná nebo neadekvátní znalost řízení podniku 

- angažování managementu do výrobních postupů na úkor odborníků nebo naopak 

- přílišná sebedůvěra managementu a neakceptování a nevěnování pozornosti 

hrozícímu riziku 

- chybějící vlastní finanční zdroje 

- bankovní podmínky, vysoké úvěry a úroky 

- platební neschopnost zákazníku nebo nedodržování splatnosti pohledávek 

- značně nadhodnocené vlastní režie 

- špatné řízení cash-flow, ztráta likvidity 

- nedostatečná evidence a chyby ve výkaznictví vlastních nákladů 

- vysoké a nepromyšlené investování 

- nadmíru vysoký počet zaměstnanců, špatná kontrola jejich vytíženosti 

- nekvalitně oceněná vlastní práce, chybné cenové kalkulace 

- nedostatečné investice do vývoje výrobků a marketingu 

- neznalost konkurence 

- nevěnování pozornosti při signálech prvních příčin krize 

- nezvládnutí růstu a expanze 

- přemíra zaměření na jeden jediný produkt 

- upnutí na jednoho odběratele nebo dodavatele 

- změna politické scény 

- změny trhu a poptávky 

- nedostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, pomíjení vzdělávání 

pracovníků 

- špatná a nízká motivace zaměstnanců 

- nepromyšlené nakládání se ziskem, netvoření rezerv 

- nedostatečné investice do technologií a řídicích IT systémů 

- stereotyp a neochota k novým věcem  

- špatná organizační struktura a nejasnosti v postavení a velení 

- neshoda mezi správními orgány a TOP managementem 
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1.4. Systém včasného odhalení krize 
 Pro úspěšné zvládnutí krize je v první řadě důležité včasné odhalení signálů 

přicházející krize. Důležitým zlomem je odhalení a zabránění krize v latentní fázi, kdy 

ještě neohrozila stabilitu podniku a nepropukla do akutní fáze krize. Při zjištění signálů 

a symptomů začínající krize musí podnik postupovat zcela odlišně než při řízení již 

akutní krize, pro teprve latentní fázi existuje systém včasného varování, který si firma 

musí vytvořit podle svých potřeb. Systém včasného odhalení krize je vlastně matice 

indikátorů a ukazatelů, z jejichž jednotlivých i celkových výsledků se dá vyhodnotit, jak 

se firmě daří. Jedná se o ukazatele kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné, sleduje se 

vnitřní i vnější prostředí podniku. Na výsledky těchto ukazatelů je třeba pohlížet 

jednotlivě, v souvislosti s ostatními ukazateli a dále ve srovnání s minulými obdobími. 

Matice ukazatelů postihnutelných symptomů podnikového systému včasného varování 

je znázorněna na obrázku 1.  

 Soubor vnitřních kvantifikovatelných ukazatelů a klíčových indikátorů 

výkonnosti se nazývá finanční analýza, patří sem například: ukazatelé rentability, 

ukazatelé likvidity, ukazatelé obratu, ukazatelé aktivity, produktivita, zadluženost, 

ukazatelé kapitálového trhu a další.  

Do souboru vnitřních nekvantifikovatelných ukazatelů spadá například: špatná 

komunikace mezi spolupracovníky, zhoršení podnikové kultury, klesající iniciativa a 

angažovanost, špatné delegování z důvodu neodpovídající organizační struktury, vysoká 

administrativní zatíženost napříč celým podnikem, centralizace rozhodování, pracovní 

kázeň, nedostatečné inovační řízení a další.  

Vnější ukazatele se sledují zejména v konkurenčním prostředí a v prostředí 

zájmových skupin. [3] [4] 

 

                  
Obrázek 1, Struktura matice systému včasného varování 
Zdroj: autor dle Zuzák, R. a Konigová, M. (2009): Krizové řízení podniku, Praha, Grada Publishing, s. 146 
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1.5 Jednotlivé fáze krize 
 Průběh krize se dá dělit do několika fází, každý podnik má jinak dlouhé časové 

období jednotlivých fází. Záleží na příčinách krize, velikosti podniku, řízení podniku a 

dalších faktorech související s typickými příčinami vypsanými výše. Příkladový průběh 

krize lze znázornit také ve vývojovém schématu viz obrázek 2.  

                                            
Obrázek 2, Vývojové schéma průběhu krize 
 Zdroj: autor dle Rais, R. (2007), Specifika krizového managementu, Ostrava, KEY Publishing, s. 31 

 

1. Potencionální fáze krize 

V této fázi se nachází každý podnik neustále, všechny firmy mají potencionální 

možnost výskytu krize z podstaty existence. Firmy jsou v permanentním 

ohrožení vzniku nestabilní situace ustavičně a každé další rozhodnutí, příležitost 

nebo činnost může zapříčinit problém, který firmu ohrozí a dostane do krizové 
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situace. Je to fáze kdy je těžké rozeznat míru rizika a odhalit symptomy krize. 

V tuto chvíli firma nemá dostatek informací na okamžitou identifikaci problému, 

je proto důležité neustále sledovat a vyhodnocovat situaci podniku, nezanedbat 

systém včasného varování a předejít tak narůstání krizového procesu. [2] [4] 

2. Latentní fáze krize 

Do latentní fáze se podnik dostává, pokud včas nedokázal identifikovat problém 

ve fázi potencionální a nechal příčinu problému akcelerovat a reálně vzniknout. 

Příčina problému je v této fázi už nejednoznačná, protože byla časem zahalena 

dalšími okolnostmi, které se nyní začnou projevovat jako symptomy nepříznivé 

situace podniku. Časové období latentní fáze je různé a může trvat i několik let. 

V této fázi je podnik většinou schopen ještě situaci vyřešit samostatně a zamezit 

tak reálně existující krizi. V latentní fázi se podnik nachází, pokud se mění 

chování a klima organizace, pozorují se první negativní změny ve výsledcích 

podniku, omezují se výdaje firmy, kvalita výrobků klesá, rychlost dodání se 

zpomaluje, začíná se pořádat velké množství porad, podnik přemýšlí o výměně 

vedení a hledá nové možnosti financování, firma nedokáže reagovat na 

problémy a přehlíží je, objevují se první příznaky zatajování informací před 

zaměstnanci a vedení není jednotné. [2] [4] 

3. Akutní fáze krize 

Akutní fáze se zpravidla projevuje problémem s likviditou. Firma nemá dostatek 

hotovosti a není schopna splácet své závazky. Začínají se dramaticky projevovat 

symptomy krize, informace o krizové situaci podniku pronikají na veřejnost a 

nelehká situace podniku se tím ještě horší. Firma v této fázi není schopna splácet 

úvěry, vyplácet mzdy, hradit faktury dodavatelům a firma už nedokáže 

vykonávat svou funkci. Podnik hledá nové možnosti, jak vyřešit finanční 

nedostatky, banka vzhledem k situaci většinou odmítá vydání nového úvěru a 

firma se tak rychle blíží zániku a musí jednat. Rozhodnutí se musí dělat pod 

tlakem, co nejrychleji naložit s podmínky a okamžitě přijmout opatření za 

použití veškerých dostupných prostředků. [2] [4] 

4. Chronická fáze krize 

Chronické stádium se objevuje, pokud akutní fáze krize byla nedostatečně 

potlačena. Zásadní problém byl sice vyřešen a podnik se z krize pomalu dostává, 

ovšem příčina nebyla dostatečně odhalena anebo kompletně odstraněna. [2] [4] 
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5. Fáze ukončení krize 

Fáze ukončení lze rozdělit na dva případy: fáze vyřešení krize a fáze 

nezvladatelné krize. Pro fázi vyřešení krize je důležité podnik maximálně 

stabilizovat, minimalizovat negativní důsledky krize a vypracovat plán 

preventivních opatření doplněného o ponaučení se z prodělané krize. 

Fáze nezvladatelné krize je poslední stádium podniku, kdy firma musí co 

nejrychleji ukončit svou činnost kvůli destruktivní ztrátové situaci a její další 

trvání by bylo na úkor majetku. [2] [4] 

1.6 Životní cyklus podniku 
 Životní cyklus podniku prochází vývojem, který má společné znaky pro každý 

podnik. Vývoj podniku přímo závisí na jeho vlastníkovi a důležité mezníky životního 

cyklu jsou zcela zásadně ovlivněny právě jeho jednáním. Životní cyklus podniku je 

znázorněn na obrázku 3. 

       
Obrázek 3, Životní cyklus podniku ve vztahu k vlastníkovi 
Zdroj: Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 51 

 

1. Založení – většina podniků je založena na základě nového nápadu, 

zakladatelského projektu něčeho, co by mohlo fungovat, prosperovat a hlavně 

vydělávat. Podnikatelský plán řeší, co se bude vyrábět nebo co bude hlavní 
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činnost podnikání, kde, jak a kolik se toho bude vyrábět. Každý podnikatelský 

plán dále obsahuje kompletní popis vize podniku – cílení zákazníci, velikost 

podniku, dodavatelé, právní formu, strategii podniku, financování projektu, 

rozvoj a flexibilitu projektu, analýzu rizik, analýzu trhu a rozpočet. Znaky této 

fáze jsou: nízký obrat z důvodu nedostatečného povědomí nebo nejistoty u 

zákazníků, žádný nebo malý zisk v začátcích podnikání, nízké ceny zboží, pouze 

nutná propagace a nevelké marketingové zázemí, cílem bývá splatit co nejdříve 

dluhy. [3] [8] 

2. Růst – období po úspěšném obhájení své existence v prvotní fázi, podnik se už 

dostal do povědomí okolí, jeho služby jsou žádané a obrat roste. Podnik musí 

aktivně jednat a zvýšit objem výroby a zajistit si tak svoje pevné místo na trhu. 

Buduje se dobré jméno, počet zákazníků stoupá, podnik začíná být ziskový a 

jeho kapacity nestačí. Nabírají se nový zaměstnanci, začíná se řešit další 

financování do investic a rozrůstání výroby, rozhoduje se, zda se bude volit 

financování z vlastních nebo cizích zdrojů. Prosazuje se agresivnější cenová 

politika, propagační náklady rostou, konkurence podnik začala aktivně sledovat 

a rozmýšlí se, jak zaútočit. [3] [8] 

3. Stabilizace – růst podniku není nekonečný, vždy se dostaví chvíle, kdy je 

organizace z neustálého růstu vyčerpána. Je na vlastníkovi podniku rozhodnout, 

jestli se podnik transformuje, aby měl správnou strukturu a byl schopen odolat 

dalšímu růstu nebo bude uměle vyvolána stabilizace. Pokud takové rozhodnutí 

neproběhne včas, bude zásadně ohrožena jeho existence. Podnik ve stabilizaci se 

již nachází v ustáleném a zvládnutelném stavu, jeho velikost i počet 

zaměstnanců se stabilizovala, kapacity jsou dostačující a stíhá se zabezpečit 

poptávka trhu. Firma je vyzrálá a chová se jako stálý a plnohodnotný zástupce 

trhu. Jeho příjmy pomalu stoupají, většina zákazníků je stálých, podnik se 

zaměřuje na udržitelnou pozici. Pomalu se rozmýšlí co dál, hledají se nové 

aktivity a nové směry inovací dosavadních výrobků, aby byla i nadále situace 

stabilizovaná. [3] [8] 

4. Krize – krize, jinými slovy úpadek se objevuje mezi druhým až třetím rokem a 

okolo sedmého roku. Jedná se o fázi, kdy se podnik nachází ve složité situaci, ve 

které bude rozhodnuto o dalším vývoji a směru podniku, zda bude opět 

dosahovat svých cílů a generovat zisk anebo nikoliv. Management podniku je 

nucen dělat zásadní rozhodnutí o dalším vývoji. Plánuje se, jak podnik ozdravit 
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a obnovit jeho prosperování a dosahování zisku. Krize se projevuje problémem 

s likviditou, platební neschopností, poklesem objemu výroby, poklesem 

zákazníků, horší situací vztahů na pracovišti a dalšími nepříznivými faktory. [3] 

5. Zrušení a zánik – podnik může být zrušen s likvidací nebo bez likvidace. 

V případě zrušení s likvidací se jedná bud o soudní nebo o mimosoudní 

vyrovnání majetkových vztahů a rozdělení majetku společnosti mezi věřitele a 

vlastníky. Pro tento proces je jmenován likvidátor, který mimo jiné oznamuje 

vstup společnosti do  likvidace a vyzve všechny věřitele, aby oznámili své 

pohledávky. V případě zrušení bez likvidace se jedná o situaci, kdy obchodní 

jmění společnosti přechází na zastupující subjekt, jedná se o fůzi podniků. Tento 

proces bývá oproti jiným formám rušení většinou rychlý a je v souladu a 

v zájmu zúčastněných stran. Zánik společnosti nemusí být nutně vyústěním 

nepříznivé situace podniku, podnik může být likvidován čistě na základě 

rozhodnutí vlastníků, například z důvodu, že výnos z likvidace je pro vlastníky 

lákavější než setrvání v činnosti podnikání. Zánik podniku vzniká ke dni 

výmazu z obchodního rejstříku. [3] [8] 

1.7 Průběh krize 
 Existují dva typy průběhu krize – řízený průběh a neřízený průběh. O řízený 

průběh krize se jedná, pokud je situace od prvních signálů pod kontrolou a krize je 

úspěšně zvládnutá. O neřízený průběh krize se jedná, pokud není v silách managementu 

krizi vyřešit, anebo pokud i přes snahu a zdánlivě úspěšně zvládnutou krizi se sled 

okolností převrátí opět do nepříznivé situace v nejvíce zranitelné fázi podniku. [3] 

 

Řízení krizové situace můžeme rozdělit do čtyř skupin: [3] 

a. Preventivní řízení – rozpoznávání nepříznivé situace a příprava na její 

překonání, tvorba krizového plánu, monitorování rizik. 

b. Metodologie krizového řízení – využívání systému včasného odhalení krize, 

sledování klíčových indikátorů výkonnosti, aktivní sledování situace v 

organizaci 

c. Strategie restrukturalizace a diferenciace – možnosti a varianty náhradního 

řízení, další zdroje informací, návrhy na překonání krize 

d. Řešení konfliktů – aktivní proces řešení nepříznivé situace, změny v organizaci 
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Důležité body a mezníky při sledování průběhu krize: [3] 

• Mez sladěnosti – situace v podniku není standardní, začíná být nestabilní 

• Mez únosnosti – reálné ohrožení existence podniku 

 

1. Průběh řízené krize 

• Úplně řízená krize – jedná se o průběh krize zcela řízené, ze které na 

konci vzejde snížení pravděpodobnosti pro další krizi. Je to krize náhlá, 

zásadní, ale pokud je na toto riziko vedení připraveno tak i okamžitě 

řízená. Cílem je minimalizovat projevy krize a zamezení postoupení 

krize do akutní fáze. Příkladem může být havárie dodavatele suroviny, 

bez které nelze vyrábět. Podnik musí jednat flexibilně a vědět, kdo další 

je potencionálním vyhovujícím dodavatelem té samé suroviny a snažit se 

okamžitě dohodnout dodání. Vše by mělo proběhnout plynule a 

bezprostředně bez velkého povšimnutí zákazníka. Pro podnik z této 

situace plynou důležité informace, se kterými může pracovat příště. [3] 

           

 
Obrázek 4, Úplně řízená krize 
Zdroj: Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 61 

 

• Utlumení krize ve fázi symptomů – jedná se o průběh krize, které se 

nedovolí vzniknout. Při prvních signálech se začíná hledat příčina, 

okamžitě se dělají kroky k prevenci vzniku a odstraňují se symptomy. 

Vznikají návrhy na změny jako prevence, zvažují se důsledky a dopady 

změn. Jako nástroj je využíván systém včasného odhalení krize. [3] 
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Obrázek 5, Utlumení krize ve fázi symptomů 
Zdroj: Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 62 

 

2. Průběh neřízené krize  

• Krize rychlá smrt – jedná se o průběh krize, kdy symptomy a signály 

nebyly včas odhaleny nebo jim nebyla věnována dostatečná pozornost. 

Systém včasného varování nebyl dobře nastaven a problém je už příliš 

rozrostlý. I přes snahy rychlé záchrany managementu je krize 

nezastavitelná a již se přehoupla přes mez únosnosti. Podnik rychle 

zaniká. [3] 

         

 
Obrázek 6, Krize typu „rychlá smrt“ 
Zdroj: Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 59 
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• Krize pomalé umírání – začátek průběhu krize je podobný jako u 

průběhu rychlé smrti, ovšem v tomto případě byla akutní fáze krize 

vyřešena a podnik se pomalu začíná srovnávat, protikrizové opatření se 

zdá být úspěšné a podnik se stabilizuje. Krize poté zasáhne podnik 

znovu, ale ten ještě není plně zotaven a není schopen reagovat v plné 

síle. Příkladem může být odprodej části společnosti pro získání 

finančních prostředku na pokrytí nezbytných závazků a tedy ztráta 

portfolia, která konkurenci nyní staví do silnější pozice. [3] 

 

 
Obrázek 7, Krize typu „pomalé umírání“ 
Zdroj: Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 60 

 

2. Krizový management v podniku 

2.1. Funkce krizového managementu 
 Po zjištění signálů možné krizové situace, popřípadě po propuknutí akutní fáze 

krize a ohrožení existence podniku jsou vlastníci nebo věřitelé podniku nuceni jednat. 

Začínají hledat krizový management, který bude dostatečně silný a zkušený a firmu 

bude dokázat postavit zpět do stabilizované situace. 

Zavedení krizového managementu doprovází v první řadě především nalezení 

krizového manažera a jeho jmenování, sestavení krizového týmu a soustředění 

rozhodnutí právě na krizový tým. [4]  
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Krizový management je takový tým, který dokáže vstoupit z pravidla do 

nepřátelského prostředí nové firmy, je dostatečně sebevědomí, budí důvěru a zná 

procesy, metody a principy vyvedení podniku z krize.  

                       
Obrázek 8, Obecné schéma krizového managementu 
Zdroj: autor dle Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 

60 

2.2 Činnosti krizového managementu: 
 Pozice krizového managementu ve firmě má velmi specifické podmínky, je to 

velmi obtížné postavení a práce projektového managementu je s velkým očekáváním 

pečlivě monitorována. 

Krizový tým pracuje v prostředí, kde: [3] 

- má nedostatkem informací, které mohou být chybné 

- nachází se v nepřátelském prostředí se sníženou pracovní morálkou 

- musí odolávat protestům, kritice a odporu 

- řeší problémy, které se hromadily několik let 
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- je v prostředí, které dostatečně nezná, neví souvislosti, nedokáže předvídat 

- pracuje v časové tísni 

- nezná spolupracovníky a nemá tak dostatek vhodných lidí 

- jeho kroky jsou pečlivě sledovány 

- nemá dostatek kapitálových zdrojů 

- vždy musí komunikovat pravdivě  

Mezi faktory úspěchu patří: [3] 

- rychlé zorientování a specifikace cíle 

- aktivní zaměření na příčinu krize 

- analýza podniku jako celku 

- změna organizační struktury 

- snížení pracovníků 

- změna cenové politiky 

- analýza potencionálního trhu 

- analýza zákazníků 

- zásadní úspory nákladů 

- zastavení investování 

- zaměření na klíčové, ziskové střediska 

- řešení nebo vyčleňování problémových středisek  

- získání strategického partnera 

- odměňování zaměstnanců v souvislosti na řešení krize 

- marketingový průzkum a revize propagačních postupů 

- zavedení porad pro udržení informovanosti, komunikace 

- prodej nadbytečného podnikového majetku 

Činnosti krizového managementu: [3] 

a. Plánování – krizový management musí vypracovat krizový plán podniku, 

a plán krizové komunikace. Obsahem krizového plánu je, jak se chovat a 

co dělat během krizové situace, firemní závazky, know-how firmy, řízení 

zdrojů podniku a další. Do plánu krizové komunikace se zanese postup 

jak a kdy a koho informovat, jedná se jak o komunikaci uvnitř podniku 

směrem k zaměstnancům, společníkům a ostatním, tak i do okolí 

podniku, směrem k dodavatelům, zákazníkům a dalším. 

b. Organizování – častý problém se nachází v organizačních strukturách 

podniků, je tedy na krizovém managementu aby tuto skutečnost dostaly 
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pod kontrolu a zavedli v podniku řád. Klasické uspořádání struktury 

vnáší do řízení podniku jasný řád, přesně ukazuje nadřízenosti a 

podřízenosti, ale zase nejsou nakloněné kreativitě a iniciativě 

zaměstnanců. Na druhou stranu existuje tzv. chaos management, kde je 

principem sdílení práce. Dělá se jen to co má smysl, žádné plýtvání, 

prosazuje se hospodárnost, všechny problémy se řeší okamžitě. Tímto 

uspořádáním se odhalí rezervy, plýtvání a je zde prostor pro nová 

inovativní řešení. 

c. Vedení – vedení lidí hraje zásadní roli v krizové situaci. Vzhledem 

k nejasné budoucnosti se zaměstnanci začínají bát o své místo, o peníze a 

o zabezpečení svých vlastních potřeb a rodin. To je právě ta chvíle, kdy 

se často obracejí na své vedoucí s otázkami budoucnosti, je nanejvýš 

důležité, aby krizový manažer zůstal klidný a maximálně sebejistý a dal 

najevo, že ví, co dělá, zná východisko a řešení krize a asertivně 

odpověděl, že situace se lepší. Je velmi důležité, aby manažeři byli 

seznámeni s plánem komunikace a dodržovali ho. Odpovědi by měly být 

jednotné a všichni manažeři by měli nastavenou vizi přijmout za svou a 

podávat ji s důvěrou a sebejistotou. Krizový management často prosazuje 

centralizované řízení, vzhledem k nutné rychlosti jednání. Krizový 

management představuje pro podnik důležitý pilíř a nese zodpovědnost a 

tedy i oběti za své konání. 

d. Kontrola  - kontrola je nezbytou součástí krizového řízení a krizový 

management pomocí kontroly výsledků zjišťuje, jestli se situace ve firmě 

obrací správným směrem. Jedná se o porovnání skutečnosti s plánem. 

Management musí znát metody, jak měřit rozdíly a odchylky od plánu, 

co znamenají a kde je příčina neplnění plánu. Pro kontrolu se používá 

nástroj controllingu, jedná se například o pravidelný měsíční report, 

který předkládá každé středisko podniku. Je zde vidět jasný trend 

jednotlivých situací, ekonom střediska ke každému bodu reportu napíše 

zdůvodnění situace a jejich opatření, specifikuje přesné plány do dalšího 

měsíce. Report se zabývá mimo jiné ziskem, největšími a 

nejztrátovějšími zakázkami, výší nákladů na největší projekty, počtem a 

náklady na reklamace, investicemi a opravami, aktuálním počtem 

zaměstnanců a dalším. 
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e. Rozhodování – umět rozhodovat je pro krizový tým velmi zásadní 

vlastnost, kde musí projevit svou sílu. Dobré rozhodnutí je takové, které 

přinese maximálně užitku a nezanechá za sebou mnoho ztrát ani v 

přítomnosti ani v budoucnosti. Krizový management je nucen 

rozhodovat s velkým rizikem a musí být tedy maximálně informován, 

aby toto riziko minimalizoval. Krize může být zároveň příležitost a 

správné rozhodnutí tak hraje zásadní roli. Manažer se musí rozhodovat 

racionálně, umět zdůvodnit své konání a předložit tak pádné důvody 

rozhodnutí, zároveň by nemělo být zcela potlačeno rozhodování 

emocionální, intuice a tzv. selský rozum. 

2.3 Osoba krizového manažera 
 Osoba krizového manažera je velmi složité postavení, které se potýká s nelehkou 

situací, jak bylo zmíněno výše. Ovšem problém nastává v tom, kde sehnat tolik 

schopného člověka, který čeká s otevřenou náručí na signál nefungující a nestabilní 

firmy před úpadkem, která mu nemůže slíbit zaslouženou odměnu ani jistoty? Jak najít 

spolehlivého člověka s vůdčí osobností a týmem krizového managementu, jak ho 

nalákat, aby šel bojovat s nepříznivou situací právě do našeho podniku? [2] 

Jednou možností je najít ve firmě schopného člověka, který ví a zná rozsah 

problému, příčinu krize, jenom nesedí na správném místě a nedostal příležitost. Takový 

člověk ovšem může trpět provozní slepotou a nemá nadhled. 

Druhou možností je najít člověka, který nebyl dost zkušený a dobrý pro 

konkurenci, ale i tak je dostatečně motivován, má určité znalosti, je akční, chce bojovat 

a hledá šanci, kterou zatím nedostal. 

Další možností jsou tzv. interim manažeři, neboli dočasný a prozatímní 

manažeři. Jedná se o manažery, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením podniků a 

mají za sebou úspěchy. Jedná se v podstatě o krátkodobé najmutí zkušeného člověka za 

účelem vyvedení z krize. Je to forma dodavatelské služby, která po vyřešení nepříznivé 

situace skončí a firma tak nemá dlouhodobý závazek vůči zaměstnanci. Z tohoto 

pohledu se jedná o levnější variantu krizového manažera, poradenská společnost si 

ovšem tyto služby nechá vysoce zaplatit. Seznam takových manažerů je zapsaný 

v databázi profesionálních manažerů. [3] 
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Schopnosti a vlastnosti krizového manažera: [2] 

- být vůdčí a silná osobnost 

- mít přirozenou autoritu, umět získat respekt 

- mít vysoké sebevědomí 

- umět jednat ve stresu 

- umět rozhodovat 

- být důvěryhodný, nedávat najevo svou prvotní neznalost 

- být komunikativní, jednat pozitivně 

- mít analytické myšlení 

- umět uvažovat logicky, mít intuici 

- umět předvídat a mít tak vždy trochu náskok 

- umět delegovat a motivovat okolí 

- být psychicky odolný 

- mít charisma 

- tolerovat jisté chyby a omyly a podporovat tak kreativitu 

- umět pochválit, oceňovat, slavit úspěch 

- dokázat se přizpůsobit zvratům 

- vyzařovat energii a dodávat ji tak i spolupracovníkům  

- být připraven na přijmutí rizika 

- mít znalost mezilidských vztahů 

- umět popsat a formulovat problém 

- být asertivní 

- být kreativní 

- dokázat se soustředit na cíl 

- jednat systematicky 

3. Krizové řízení podniku 

3.1 Krizové plánování 
 Krizové plánování představuje adekvátní připravenost na vznik krize. Jedná se o 

prevenci odhalení krize a zajištění co nejrychlejší a správné reakce na vzniklou situaci. 

Prvním krokem odhalení krize je její identifikace a pojmenování, management se nesmí 

soustředit pouze na klíčové ukazatele výkonnosti, protože ty zobrazují minulé dění. 
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Krize je tak odhalena až poté, co reálně nastala. Toto zpoždění představuje pro podnik 

slabé místo a nemožnost flexibilně zareagovat. [4] 

 Každý podnik by měl proto vypracovávat krizové scénáře a plány, které slouží 

právě pro včasnou identifikaci rizik a zajistí tak určitou míru připravenosti na období 

krize. Krizové scénáře a plány se připravují na základě matice rizik, která je 

východiskem analýzy rizik. Rizika jsou v matici rizik posuzována podle velikosti 

dopadu a frekvence výskytu, viz tabulka 1.  

 Zpracování krizových plánů by mělo probíhat permanentně, kontinuálně a 

soustavně, nejedná se totiž o krátkodobou záležitost. Je na uvážení každého podniku 

kolik času je ochoten této problematice věnovat, záleží na kapacitě pracovníků, jejich 

vytíženosti a na finančním stavu podniku. Hodně krizových scénářů a plánů vzniká po 

prodělané zkušenosti, jako připravenost na krizovou situaci stejného rázu, tento postup 

ale není vhodný a neplní tak smysl preventivního plánu. Není nutné ani žádoucí 

vypracovávat krizové scénáře a plány pro všechna zjištěná rizika, je vždy na místě 

zvážit reálný potenciál vzniku každého rizika a podle toho postupovat. [4] 

 
Tabulka 1, Matice pro vyhodnocení rizika 
Zdroj: autor dle Zuzák, R. a Konigová, M. (2009): Krizové řízení podniku, Praha, Grada Publishing, s. 47 
 

Jednotlivé etapy při zjištění potencionální krize:  

Při kontinuální přípravě a aktualizaci krizových plánů a scénářů, je firma 

dostatečně připravená na krizovou situaci. S těmito nástroji má firma vysokou 

pravděpodobnost dobré schopnosti vyrovnat se s nepříznivým obdobím podniku. Etapa 

potencionální krize je poměrně stabilní, firma má tak dostatek času na aplikaci 

připravených opatření. [1]  
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Tabulka 2, Etapy potencionální fáze krize 
Zdroj: autor dle Vondruška, M. (2013): Krizové řízení stavebních projektů, Brno, CERM, Brno, s. 36 
 

Jednotlivé etapy akutní fáze krize: [1] 

 Akutní fáze krize je časově stísněnější a firma zde nemá dostatek času, musí 

okamžitě jednat a bez připravených krizových plánů je firma rychle zranitelná. Firmy 

v krizové situaci trpí zásadním nedostatkem zdrojů k realizaci úspěšných a efektivních 

opatření.  Naopak pokud má subjekt dostatečný předstih, je možné vidět období krize 

jako příležitost anebo i stabilizující transformační proces firmy.  

 
Tabulka 3, Etapy akutní fáze krize 
Zdroj: autor dle Vondruška, M. (2013): Krizové řízení stavebních projektů, Brno, CERM, Brno, s. 38 
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3.2 Krizové scénáře, plány a postup tvorby 
1) Krizový scénář 

 Krizový scénář představuje předpověď budoucího vývoje událostí, je to popis 

jednotlivých situací, sledů, způsobů v čase. Krizový scénář říká, co se může stát, je to 

předem zaznamenaný postup událostí, na základě zkušeností logické souvislosti a 

předpokladů. Krizový scénář by měl prezentovat reálné skutečnosti a stimulovat a 

podporovat skupinové diskuze. Krizový scénář je nástroj krizového řízení, slouží jako 

podklad pro krizové plány. Nevýhodou krizového scénáře je fakt, že krizovou situaci 

nepopisuje se stoprocentní jistotou, navíc s délkou předpokládaného vývoje událostí se 

pravděpodobnost scénáře razantně snižuje. Na tvorbě krizového scénáře by měli 

pracovat skupiny se stejným zájmem. Skupinové diskuze odborníků podporují 

kreativitu a umožňují vznik nových nápadů a odhadů možného vývoje událostí. 

 Bez krizového scénáře často dochází ke vzniku tzv. šokové situace, kdy místo 

rychlé a pružné reakce na vzniklou nepříznivou situaci je vedení indisponováno a 

překvapeno. Tím je prodloužena doba protireakce a vedení ztrácí čas. Následující 

situace může být například: [3] [4] 

 

 
Obrázek 9, Prvotní šoková reakce 
Zdroj: autor dle Zuzák, R. a Konigová, M. (2009): Krizové řízení podniku, Praha, Grada Publishing, s. 84 
 

2) Krizový plán 

 Krizový plán je dokument zachycující řešení krizové situace popsané 

v krizovém scénáři. Krizový plán by měl zajistit efektivní, optimální a rychlou reakci na 

nepříznivou situaci. Musí obsahovat návody a postup při krizové situaci, určuje 

pravomoc a odpovědnost, doporučuje opatření a uvádí dostupné informace. Jedná se o 

přehledný, podrobný ale ne příliš obsáhlý dokument, aby jeho využití bylo praktické. 

Krizový plán dále obsahuje plán krizové komunikace. [3] [4] 

 Krizový plán se promítá do všech oblastí, kterých se nepříznivá situace dotýká. 

Je sestaven z více částí a měl by obsahovat co nejkomplexnější návod řešení. 

Jednotlivé části krizového plánu mohou být: 

• Plán odbytu a nákupu 

• Plán výroby a produkce 

• Personální plán 
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• Finanční a investiční plán 

• Plán komunikace 

 

Krizové scénáře a plány by měly odpovídat na otázky jako: 

• typy krizových situací 

• možnost výskytu 

• důsledky krizových situací 

• průběh a časový horizont krizových situací 

• doporučené opatření 

• příležitosti plynoucí z krize 

• zdroje podniku pro řešení krize 

• postupy řešení krize 

• určení pravomocí a odpovědností 

 

Zjednodušený proces postupu tvorby krizového scénáře a plánu na obrázku 10. 

                               
Obrázek 10, Zjednodušený proces tvorby krizového scénáře a plánu 
Zdroj: autor dle Zuzák, R. a Konigová, M. (2009): Krizové řízení podniku, Praha, Grada Publishing, s. 86 
 

3) Postup tvorby 

 Krizového řízení podniku obnáší vždy reaktivní přístup, který reaguje na 

vzniklou krizi. Tvorba krizového scénáře a krizového plánu je bezpodmínečně spjatá 

s analýzou rizik podniku. Existuje velké množství metod analyzující riziko, pro 
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představu je několik metod uvedeno níže. Velmi často užívanou metodou pro 

analyzování rizika je matice rizik.  

 Zpracování krizového scénáře a plánu by mělo být psanou formou a 

samozřejmostí je pravidelná aktualizace dokumentů. Postup zpracování krizového plánu 

je uveden na obrázku 11. 
 

 
Obrázek 11, Postup zpracování krizového plánu 
Zdroj: autor dle Zuzák, R. a Konigová, M. (2009): Krizové řízení podniku, Praha, Grada Publishing, s. 89 
 

Pro zjištění hrozících rizik se osvědčili tyto metody: [4] 

o Brainstorming – jedná se o kreativní metodu, která si klade za cíl nalezení co 

nejvíce postřehů a nápadů na dané téma pomocí skupinové diskuze. 

o Delfská metoda – jedná se metodu typu brainstorming s tím rozdílem, že je zde 

samotná diskuze nahrazena dotazováním. Díky písemnému projevu nedochází 

k ovlivňování jednotlivých členů. 

o Zkušenosti a monitorování konkurence 

Analýzu rizik zastupují například tyto metody: [4] [6] 

o Matice rizik – analytická metoda poukazující jakou frekvenci výskytu a 

pravděpodobnost dopadu riziko má. 

o SWOT analýza – analytická metoda poukazující na slabé a silné stránky uvnitř 

subjektu a ukazující hrozby a příležitosti v okolí subjektu. Jedná se o univerzální 

metodu analyzování úspěšnosti. 

o ETA (Event Tree Analysis) – neboli analýza stromu události zobrazuje průběh a 

výskyt událostí v grafickém modelu v podobě stromu.  

o RIPRAN (Risk Projekt Analysis) – empirická metoda analýzy rizik, proces této 

analýzy se skládá z těchto fází: příprava analýzy rizika, identifikace rizika, 

kvantifikace rizika, odezva na riziko a celkové zhodnocení rizika. 
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3.3 Krizové strategie 
 Důvodem strategického plánování je připravenost podniku na všechny 

nepříznivé situace podniku. Cílem strategie je určení cílů a tvorba plánu, jak těchto cílů 

dosáhnout. Krizová strategie firmy by měla být uložena a stále aktualizována jako jeden 

z velice důležitých dokumentů firmy. Úkolem krizového strategického řízení je 

předvídání budoucích krizových situací, které mohou nastat, zajistit připravenost a 

schopnost krizového managementu nepříznivé období zvládnout. Pro určení krizové 

strategie lze postupovat například zpracováním krizové matice, viz v tabulce 4. [3] [1] 

 

Z krizové matice strategie vyplývá: [1] 

a) Být schopen odstranit potencionální problémy, které by mohly s malou 

pravděpodobností nastat, ale poté zásadně přispět k rozsahu krize. Důležitou prevencí je 

flexibilní a rychlá reakce. 

b) Omezit ohrožení podniku jako celku dostatečnou přípravou krizových plánů 

průměrně pravděpodobných rizikových situací. Ohrožení lze omezit především brzkým 

rozpoznáním nepříznivého vývoje podniku pomocí klíčových indikátorů výkonnosti a 

včasným zamezením rozrůstání krizové situace pružnou reakcí managementu. 

c) Odstraněním bodu výskytu potencionálních krizových situací, které by zásadně 

ohrožovali situaci podniku, která by byla velmi vážná nebo dokonce zničující. 

 
Tabulka 4, Krizová matice pro určení strategie 
Zdroj: autor dle Vondruška, M. (2013): Krizové řízení stavebních projektů, Brno, CERM, Brno, s. 33 
 

 Rozlišovat můžeme strategie revitalizační – vedoucí k obnově a stabilizaci 

podniku, mezi které patří strategie obratu a strategie redukce; a strategie útlumové – 

výsledkem dlouhodobě nepříznivé a neefektivní situace podniku, mezi které patří 

strategie likvidační a strategie deinvestiční. [3] 

negativní ohrožující existenci zničující

vysoká Alternativní plány
Odstranění ohniska 

krize
Odstranění ohniska 

krize

střední Odstranění problému Alternativní plány
Odstranění ohniska 

krize

nízká Odstranění problému Alternativní plány
Odstranění ohniska 

krize

Účinky na organizaci

Pravděpodobnost 
vzniku krize v 

definovaném čase
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3.4 Krizová komunikace 
  Komunikace během krizové situace podniku má velmi významný vliv na 

celkový průběh krize. Důležitá se stává zejména v období akutní fáze krize, kdy se 

problémy nedaří dostatečně maskovat a stávají se tak veřejně známými. Začínají se šířit 

fámy a pomluvy o propouštění zaměstnanců, dodavatelé jsou více obezřetní, může 

ubývat zákazníků, banky a další organizace se začínají více zajímat o stav podniku. 

Toto všechno nakonec podniku v krizi ještě přihoršuje a podepisuje se na dalším zdraví 

podniku. [3] 

 Během krize bychom se měli vyvarovat základním nedostatkům v krizové 

komunikaci, kterými jsou:  

• Nepřipravenost 

• Nevědomost 

• Nevzdělanost 

• Mlčení 

• Odtaživost 

• Výmysly 

• Naivita 

 

Problematika krizové komunikace nezačíná a nekončí pouze v období akutní 

fázi krize, důležitá je i před-krizová a po-krizová komunikace a cílená informovanost. 

Je to forma speciální komunikace, na kterou je třeba být připraven, je zahrnuta do 

krizových scénářů a plánů a je součástí krizového řízení jako celku. Cílem této formy 

komunikace je informování ve správný čas na správném místě, omezit nejistotu 

veřejnosti a zajištění správné a včasné připravenosti subjektů na krizové řízení. Správná 

a efektivní krizová komunikace dokáže zmírnit rozsah krize nebo alespoň nepřispívat 

k horšímu vývoji celé situace a poškození dobrého jména podniku. [3] 

 

Zásady krizové komunikace jsou: 

• Rychlost 

• Intenzita 

• Pravdivost 

• Jednoznačnost 
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Krizová komunikace se rozlišuje na vnitřní komunikaci a vnější komunikaci. 

Komunikace vnitřní se zaměřuje především: na zaměstnance firmy, podřízené, rodinné 

příslušníky a ostatní věcně zainteresované skupiny. 

Komunikace vnější se zaměřuje především: na veřejnost, média, odborníky, soudní 

znalce a orgány v trestním řízení, dodavatele, zákazníky. [3] 

 

Doporučované principy při tvorbě krizové komunikace: [3]  

 
Tabulka 5, Doporučované principy při tvorbě krizové komunikace 
Zdroj: autor dle Zapletalová, Š., a kolektiv (2012): Krizový management podniku pro 21. Století, Praha, Ekopress, s. 

122 
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1) Vnitřní krizová komunikace: [4] 

Krizový manažer by neměl podceňovat vnitřní komunikaci, aby bylo co nejdříve 

zabráněno spekulacím a dohadům uvnitř podniku, které budou mít dopad i na 

veřejné mínění. 

Role krizového manažera v rámci vnitřní komunikace zahrnuje: 

a) předstoupit před zaměstnance a jednoznačně a pravdivě jim sdělit situaci, ve 

které se podnik nachází 

b) srozumitelně jim sdělit, co nastalá situace znamená pro ně, co se od nich 

očekává a co by bylo nejlepší, aby byl podnik co nejrychleji vyveden z krize 

c) vysvětlit další jednání a postup managementu v krizové situaci, sdělit 

zaměstnancům vizi budoucnosti a představit zaměstnancům srozumitelné řešení 

 

2) Vnější krizová komunikace: [4] 

Vnější krizová komunikace slouží k potlačení paniky veřejnosti, investorů a 

dalších zájmových skupin. Jako první pociťují krizovou situaci financující banky 

a dodavatelé, kterým nebyly splaceny závazky včas. Další skupinou, která bude 

zásadně závislá na podniku v krizi, jsou odběratelé, kteří například při omezení 

výroby nejsou schopni pokrýt své zákazníky. Zejména u známých firem jsou 

hlavním prostředkem vnější komunikace média. Je důležité komunikovat s médii 

rychle, adekvátně a kvalifikovaně, ještě před tím, než se objeví první fámy a 

dezinformace. Cílem takové komunikace je pak udržení přízně zainteresovaných 

stran a jejich loajalita. 

Prostředky vnější krizové komunikace jsou: tiskové zprávy a prohlášení, 

konference, mediální lobbing, krizová inzerce, nalezení mediálně známé autority 

– zastánce, rozptýlení zdroje problému, přemístění zdroje problému. 

 

3) Průběh krizové komunikace: [4] 

Na obrázku 12 je znázorněn růst a pokles intenzity krizové komunikace 

v průběhu řešení krizového období podniku. 
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Obrázek 12, Průběh krizové komunikace 
Zdroj: autor dle Zuzák, R. a Konigová, M. (2009): Krizové řízení podniku, Praha, Grada Publishing, s. 104 
 

4) Největší chyby v krizové komunikaci [9] 

- Očekávat, že se o situaci nikdo nedozví, vyčkávat, kdy to praskne 

- Očekávat, že reputace anebo jméno firmy je dostatečné 

- Bojování s médii a dávat jim příležitost zaútočit proti podniku mnohem silněji 

- Svalovat vinu na druhé 

- Mluvit nejednoznačně a neznámým jazykem, používání zkratek 

- Nenaslouchat zájmovým skupinám 

- Komunikovat pouze psanou formou 

- Nemluvit pravdu, nevysvětlovat proč  
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B. Praktická část 
Praktická část diplomové práce se zabývá aplikací několika nástrojů krizového 

řízení, jako podklad pro tuto aplikaci poslouží reálná data podniku. Z důvodu zachování 

anonymity podniku při práci s citlivými daty bude v práci pro podnik použit pracovní 

název DVS, a.s. 

1. Firma DVS, a.s. 
 Společnost DVS, a.s. je jedním z významných evropských dodavatelů výrobků 

v oblasti průmyslu, energetiky a stavebnictví. Společnost vznikla po transformaci 

akciové společnosti v roce 2010 jako dceřiná společnost a je tak součástí holdingu. 

Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí v oblasti strojní výroby. Společnost se mimo 

jiné zabývá výrobou vzduchotechniky, kterou dodává zejména pro dopravní a 

aerodynamické tunely a metro. DVS, a.s. se soustředí na vývoj a výrobu ventilátorů, 

filtračních stanic, systému větrání, dále pak výrobky pro jadernou energetiku, tlakové 

nádoby, přepravníky, kontejnery a dalším odvětvím jsou výrobky a know-how do 

aerodynamických a klimatických tunelů. [10] 

 Mezi významné zakázky patří například: práce na ventilátorech v elektrárnách 

ČEZ, a.s.; aerodynamické tunely pro firmy Audi a BMW v Německu; dodávka 

ventilátorů do metra v Rusku, Polsku, dále pak na letiště v USA, větrání bylo 

společností dodáno i do Strahovského tunelu v Praze a pražského metra; lehká 

klimatizace byla instalována například v administrativní budově CITY TOWER v Praze 

a do O2 Arény v Praze. [10] 

2. Hospodářská situace 
 Společnost DVS a.s. se po odštěpení potýkala s nelehkou situací, mimo jiné 

způsobenou i celosvětovou hospodářskou krizí počínající v letech 2008-2009. První dva 

roky, tj. 2010-2011, společnost vykazovala záporný provozní hospodářský výsledek, 

vedení společnosti tak postupně přistoupilo ke změně organizační struktury a snižování 

stavu zaměstnanců. 

Mezi roky 2012-2014 se hospodářská situace ve firmě zlepšila, změna organizační 

struktury z původní divizní na úsekovou a celková restrukturalizace společnosti 

prospěla a ukázala se jako pozitivní. V tomto období společnost vykazovala kladný 
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provozní hospodářský výsledek, firma se ale i v tomto období potýkala s nepříznivou 

situací. Situaci ztěžovaly nečekané výkyvy z ekonomického prostředí (mimo jiné změny 

kurzu a snižování cen a marží), reklamace výrobků nebo zpoždění s dodáním a 

v neposlední řadě problémy se získáním zakázek a naplněním výroby jednotlivých 

provozů. [11] 

Vývoj stavebního trhu z pohledu počtu zakázek pro podniky velikosti obdobné 

analyzovanému DVS, a.s. je uveden v tabulce 6. Rok 2012 přinesl ve sledovaném 

období největší pokles zakázek. Další období je ve znamení růstu v počtu i v hodnotě 

zakázek, rok 2014 byl ve sledovaném období nejvíce úspěšný, zejména v hodnotě 

zakázek pro zahraničí. Následující rok byl rostoucí pouze trend počtu zakázek, hodnota 

zakázek je v roce 2015 v celkovém součtu klesající, zejména pak ve veřejném sektoru, 

kde se hodnota zakázek dostala na minimum za sledované období. 

Posuzovaná společnost má nejvyšší tržby v roce 2012, další sledované roky hodnota 

opět klesá. Nelze tedy tvrdit, že hospodářská situace společnosti vykazovala v letech 

stejný vývoj hodnoty zakázek, jako je uvedeno pro stavební zakázky v tabulce 6. 

 

 Počet zakázek 
Hodnota zakázek v mil. Kč b.c. 

celkem 
v tuzemsku 

v zahraničí 
veřejné soukromé 

2010 9 857 149 277 85 488 44 779 19 010 
2011 11 164 143 078 78 967 52 681 11 430 
2012 9 302 140 373 73 379 52 023 14 971 
2013 10 206 141 024 66 662 50 655 23 707 
2014 13 271 163 435 82 007 49 069 32 359 
2015 13 640 125 136 61 556 43 187 20 393 

Tabulka 6, Stavební zakázky – podniky s 50 a více zaměstnanci, ČR  
Zdroj: Český statistický úřad [12] 
 

2.1 Rozbor hospodářské situace podniku DVS, a.s. 2010-2014 
 Vnitřní prostředí firmy se potýkalo s nedostatkem zakázek a výrobní stroje tak 

nebyly vytížené. Firemní kultura procházela těžkým obdobím, šířily se pomluvy o 

chystaném propouštění a to vzbuzovalo u zaměstnanců strach.  Náladu ve firmě silně 

ovlivňovala nejistota, zejména pak po změně vedení. Změna organizační struktury a 

první propouštěcí vlna silně ovlivňovala negativní atmosféru a pracovní morálku. 

V následujících bodech je po jednotlivých letech krátce shrnutá hospodářská situace 

společnosti a zobrazeno schéma organizační struktury společnosti: 
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• Hospodářská situace v roce 2010 

V červnu roku 2010 vznikla odštěpením nová společnost DVS, a.s., do které 

přešlo z původní společnosti celkem 652 zaměstnanců. Společnost za sedm 

měsíců své činnosti vykázala tržby ve výši 551,3 mil. Kč a provozní 

hospodářský výsledek ve výši – 4,7 mil. Kč. Výsledek byl ovlivněn hlavně 

nižšími maržemi kvůli nedávné hospodářské krizi a dále z důvodu 

restrukturalizačními náklady vzniklými při odštěpení společnosti. 

 
Obrázek 13, Organizační struktura společnosti 2010 
Zdroj: společnost DVS, a.s. 
 

• Hospodářská situace v roce 2011 

V roce 2011 přešla společnost z původního divizního uspořádání na uspořádání 

úsekové, cílem této změny bylo efektivnější řízení a zvýšení produktivity práce. 

V roce 2011 dosáhla společnost tržeb ve výši 805 mil. Kč, z toho 45 % tržeb 

bylo realizováno v zahraničí. Hlavním výrobním program byly: výrobky těžké 
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vzduchotechniky - 58 %, zařízení pro termické čištění – 18 % a ventilátory – 17 

%. Provozní výsledek hospodaření vykázala firma ve výši – 60,4 mil. Kč. Tyto 

výsledky ovlivnily zejména posuny realizace významných zakázek ze strany 

zákazníků v celkové hodnotě asi 200 mil. Kč. Významný vliv na hospodářskou 

situaci podniku měla i stagnace růstu ekonomiky v Evropě, která měla za 

důsledek zásadní snižování cen a marží u zakázek, dále pak obchodní případy 

z minulých let. Z důvodu negativního vývoje podniku, přistoupilo vedení 

k organizačním opatřením s cílem snížit provozní náklady a zvýšit výnosy. 

Významným krokem této změny bylo snížení počtu zaměstnanců o 104 osob, 

s tímto faktem bylo vyplaceno odstupné ve výši 5,6 mil. Kč. Počet zaměstnanců 

na konci roku 2011 byl 548. 

 
Obrázek 14, Organizační struktura společnosti 2011 
Zdroj: společnost DVS, a.s. 

 

• Hospodářská situace v roce 2012 

V roce 2012 společnost dosáhla tržeb ve výši 895 mil. Kč, z toho v zahraničí 

bylo realizováno 27 % tržeb. Hlavním výrobním programem byly: výrobky 
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těžké vzduchotechniky – 59 %, ventilátory – 26 %, zařízení pro termické čištění 

7 %. Firma v roce 2012 vykázala pozitivní hospodářský výsledek 8 mil. Kč. 

Hospodaření společnosti zásadně ovlivnila nízká zakázková náplň, kvůli které 

musely být přijímány i zakázky odlišného charakteru, existenční problémy firmy 

Megtec, hospodaření dále ovlivnilo spuštění výroby nosných zakázek tohoto 

roku – elektrárna Prunéřov a tunel Blanka. Organizační změny z roku 2011 se 

projevily jako pozitivní a počet zaměstnanců na konci roku 2012 byl 556. 

 
Obrázek 15, Organizační struktura společnosti 2012 
Zdroj: společnost DVS, a.s. 
 

• Hospodářská situace v roce 2013 

V roce 2013 dosáhla společnost tržeb ve výši 875 mil. Kč, provozní výsledek 

hospodaření byl vykázán ve výši 16,3 mil Kč. Hlavním výrobním programem 

byly: výrobky těžké vzduchotechniky – 50 %, ventilátory – 32 %, zařízení pro 

termické čištění – 10 %. I tento rok významně ovlivnila výroba realizace 
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nosných zakázek, ale i přesto nebyla zajištěna zakázková náplň podle plánu. 

Z toho důvodu byly na konci roku uzavřeny některé zakázky s nízkým krycím 

příspěvkem. Firma se v tomto roce nacházela v relativně stabilní situaci, ustálily 

se ceny materiálu a pozitivně se promítly organizační změny z minulých let. 

Pozitivně se také projevila změna kurzu Koruny české vůči EUR. Počet 

zaměstnanců ke konci roku činí 560.  

 
Obrázek 16, Organizační struktura společnosti 2013 
Zdroj: společnost DVS, a.s. 

 

• Hospodářská situace v roce 2014 

V roce 2014 dosáhla společnost tržeb ve výši 809 mil. Kč, z toho bylo 

v zahraničí realizováno 35 % z tržeb. Hlavním výrobním programem byly: 

výrobky pro zákazníky dle cizí dokumentace – 48 %, ventilátory – 30 %, 

zařízení pro firmu Megtec – 10 %. Významným zákazníkem byla firma Skanska 

– 7 % z tržeb. Hospodaření společnosti ovlivnily pozitivně následující zakázky – 

elektrárna Prunéřov, Metro Dejvická-Motol, tunel Blanka. Naopak negativně se 
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promítlo do hospodaření několik ztrátových zakázek a vícenáklady. Provozní 

výsledek hospodaření v roce 2014 činil 20 mil. Kč. V roce 2014 došlo ke 

snižování režijních nákladů oproti plánu o 7,8 %. Negativně se do finančního 

výsledu hospodaření promítla skutečnost vypořádání 2 mil. EUR zajištěných 

v kurzu 25,85 Kč/EUR, zde vznikla kurzová ztráta 3,5 mil. Kč. Na konci roku 

2014 pracovalo ve společnosti 538 zaměstnanců, to je o 22 méně než ke 

stejnému datu v roce 2013. Firma pro překlenutí výkyvů zakázkové náplně 

využívala agenturní zaměstnance.  

 
Obrázek 17, Organizační struktura společnosti 2014 
Zdroj: společnost DVS, a.s. 
 

2.2 Finanční analýza 2010-2014 
Finanční analýza je zpracována na základě dostupných výkazů účetních závěrek. 

Pro finanční analýzu byla zvolena metoda stavových ukazatelů - horizontální i 

vertikální a metodou zpracované finanční analýzy je metoda poměrová. 
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2.2.1 Přehled výkazů účetní závěrky 2010-2014 

1) Rozvaha společnosti: 

 
Tabulka 7, Rozvaha - aktiva 
Zdroj: autor dle výročních zpráv společnosti [11]  

2010 2011 2012 2013 2014

604 409 516 206 703 506 477 172 557 532

B. Dlouhodobý majetek 88 309 71 589 76 211 102 432 116 742

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 106 1 193 1 689 2 054 2 421

3. Software 677 389 940 578 1 576

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 429 804 749 1 476 845

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 87 203 70 396 74 522 100 378 114 321

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 72 695 62 018 49 224 44 057 43 685

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 6 6 6 6 6

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 7 982 2 304 10 757 18 073 65 919

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný  majetek 0 0 8 919 33 079 0

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 6 520 6 068 5 616 5 163 4 711

C. Oběžná aktiva 506 804 440 662 625 958 373 075 437 788

C.I. Zásoby 278 795 202 908 221 219 174 579 178 206

1. Materiál 75 281 61 805 63 642 57 954 52 407

2. Nedokončená výroba a polotovary 130 966 91 347 148 573 82 388 72 223

3. Výrobky 72 548 49 756 9 004 34 237 53 576

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 16 054 16 037 17 027 18 466 20 154

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 0 0 0 0

8. Odložená daňová pohledávka 16 047 16 037 17 027 18 466 20 154

C.III. Krátkodobé pohledávky 207 355 210 293 383 337 174 987 234 156

1. Pohledávky z obchodních vztahů 195 087 192 113 377 421 172 750 229 080

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 10 0 0 0 0

6. Stát - daňové pohledávky 7 650 12 193 0 0 5 033

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 252 5 583 3 476 1 905 33

8. Dohadné účty aktivní 0 0 2 363 324 0

9. Jiné pohldávky 356 404 77 8 10

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4 600 11 424 4 375 5 043 5 272

1. Peníze 73 473 347 249 598

2. Účty v bankách 4 527 10 951 4 028 4 794 4 674

D.I. Časové rozlišení 9 296 3 955 1 337 1 665 3 002

1. Náklady příštích období 1 256 919 1 271 1 665 2 979

3. Příjmy příštích období 8 040 3 036 66 0 23

2 408 340 2 060 869 2 812 687 1 907 023 2 227 126Kontrolní číslo

AKTIVA CELKEM
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Tabulka 8, Rozvaha - pasiva 
Zdroj: autor dle výročních zpráv společnosti [11] 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014

604 409 516 206 703 506 477 172 557 532

A. Vlastní kapitál 170 493 104 296 123 558 137 128 154 072

A.I. Základní kapitál 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

1. Základní kapitál 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000

A.II. Kapitálové fondy -635 -1 879 15 000 11 850 15 955

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 15 000 15 000 15 955

3. Oceňovací rozdíly v přecenění -635 -1 879 0 -3 150 0

A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fondy a 
ostatní fondy ze zisku 0 0 0 119 0

1.
Zákonný rezervní fondy/Nedělitelný 
fond 0 0 0 119 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 927 -8 872 -73 824 -71 561 -55 677

1. Nerozdělený zisk minulých let 927 927 927 3 190 19 074

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 -9 799 -74 751 -74 751 -74 751

A.V. Výsledek hospodaření -9 799 -64 953 2 382 16 720 13 794

B. Cizí zdroje 415 831 373 096 484 119 298 003 378 522

B.I. Rezervy 55 384 45 068 2 156 17 044 20 382

4. Ostatní rezervy 55 384 45 068 2 156 17 044 20 382

B.II Dlouhodobé závazky 0 0 0 694 501

9. Jiné závazky 0 0 0 694 501

10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 234 529 215 835 355 459 178 180 255 415

1. Závazky z obchodních vztahů 113 581 92 920 162 632 115 822 99 395

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 42 828 53 435 113 782 15 380 109 228

5. Závazky k zaměstnancům 11 760 10 011 12 026 14 318 10 008

6.
Závazky ze sociálného zabe. a 
zdravotního poj. 6 911 5 753 7 096 8 295 5 827

7. Stát - daňové závazky a dotace 1 821 1 237 3 724 4 260 1 222

8. Krátkodobé přijaté zálohy 52 640 33 575 45 824 16 955 29 735

10. Dohadné účty pasivní 4 353 17 024 10 375 0 0

11. Jiné závazky 635 1 880 0 3 150 0

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 125 918 112 193 126 504 102 085 102 224

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 15 918 11 346 6 154 24 710 19 650

2. Krátkodobé bankovní úvěry 110 000 100 847 120 350 77 375 82 574

C.I. Časové rozlišení 18 085 38 814 95 829 42 041 24 938

1. Výdaje příštích období 437 750 353 229 416

2. Výnosy příštích období 17 648 38 064 95 476 41 812 24 522

2 409 350 2 090 963 2 715 813 1 849 927 2 191 396

PASIVA CELKEM

Kontrolní číslo



50 
 

2) Výkaz zisku a ztrát společnosti: 

 
Tabulka 9, Rozvaha - pasiva 
Zdroj: autor dle výročních zpráv společnosti [11]  

2010 2011 2012 2013 2014

TRŽBY 536 659 765 899 910 138 845 898 831 275

II Výkony 523 701 753 036 899 614 835 440 822 398

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 551 291 805 408 895 384 875 976 809 240

2.
Změna stavu vnitropodnik. zásob vl. 
výroby -27 926 -53 009 2 729 -41 215 9 348

3. Aktivace 336 637 1 501 679 3 810

B. Výkonová spotřeba 404 710 563 290 678 870 562 371 549 998

B.1. Spotřeba materiálu a energie 237 561 377 661 432 513 411 563 397 363

B.2. Služby 167 149 185 629 246 357 150 808 152 635

+ Přidaná hodnota 118 991 189 746 220 744 273 069 272 400

C. Osobní náklady 141 719 222 196 226 221 235 068 229 784

C.1. Mzdové náklady 103 311 159 659 162 352 169 104 164 756

C.2.
Odměny členům orgánů společ. a 
družstva 643 2 220 2 096 2 124 2 192

C.3. Náklady  na sociální zabezpečení 34 866 53 907 55 370 57 562 56 385

C.4. Sociální náklady 2 899 6 410 6 403 6 278 6 451

D. Daně a poplatky 6 191 220 196 189

E.
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. 
majetku 14 795 20 132 18 836 17 242 16 287

III.
Tržby z prodeje dl. majetku a 
materiálu 12 958 12 863 10 524 10 458 8 877

1. Tržby z prodeje dl. majetku 2 681 2 683 820 2 127 2 295

2. Tržby z prodeje materiálu 10 277 10 180 9 704 8 331 6 582

F. Zůst. cena prodaného dl. maj. a mat. 32 493 20 540 14 041 9 735 7 454

1. Zůst. cena prodaného dl. majetku 2 562 790 0 0 1 315

2. Prodaný materiál 29 931 19 750 14 041 9 735 6 139

G.

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v pr.oblasti a komplexní 
náklady.pr.ob. -52 735 -6 523 -37 482 -5 967 4 879

IV. Ostatní provozní výnosy 3 026 4 037 7 325 1 169 2 733

H. Ostatní provozní náklady 3 462 10 558 8 254 12 088 5 368

*
PROVOZNÍ VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ -4 765 -60 448 8 503 16 334 20 049

X. Výnosové úroky 56 17 54 14 10

N. Nákladové úroky 1 577 3 563 3 268 2 262 2 956

XI. Ostatní finanční výnosy 7 712 10 220 5 089 6 819 1 818

O Ostatní finanční náklady 6 439 11 168 8 961 5 623 6 816

*
FINANČNÍ VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ -248 -4 494 -7 086 -1 052 -7 944

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 4 786 11 -965 -1 438 -1 689

Q.1.  - splatná 0 0 26 0 0

Q.2.  - odložená 4 786 11 -991 -1 438 -1 689

**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 
BĚŽNOU ČINNOST -9 799 -64 953 2 382 16 720 13 794

***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 
ŮČ. OBDOBÍ (+/-) -9 799 -64 953 2 382 16 720 13 794

****
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM (+/-) -5 013 -64 942 1 417 15 282 12 105

2 314 439 3 127 191 3 899 477 3 679 787 3 598 898Kontrolní číslo
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2.2.2 Analýza stavových ukazatelů 

  Analýza stavových ukazatelů neboli analýza absolutních ukazatelů je 

založena na porovnání jednotlivých ukazatelů v čase. Tato analýza je počítána 

z účetních údajů podniku za několik let zpět. Analýza stavových ukazatelů se dělí na 

metodu horizontální a vertikální.  

Horizontální metoda neboli analýza trendů se používá, pokud chceme ukázat 

vývoj jednotlivých účtů finančních výkazů ve sledovaném období, je tedy nezbytné mít 

k dispozici časovou řadu účtů. Metoda ukazuje srovnání období (A) s obdobím 

předchozím (B). Její vyhodnocení spočívá ve vyčíslení absolutních nebo procentuálních 

změn. Vzorec pro procentuální změnu: I = A / B – 1  [%] 

Vertikální metoda neboli procentní analýza se používá, pokud chceme zobrazit 

procentuální podíl položky k celku. V případě této metody je také vhodné porovnávat 

delší časovou řadu údajů. Nejprve je nutné určit účet, ke kterému budou ostatní účty 

vztahovány, nejčastěji jsou to celková aktiva, pasiva, analýza poté vyčísluje 

procentuální podíl jednotlivých účtů na celkové bilanční sumě. Vzorec pro podíl 

jednotlivých účtů ku celku: P = A / S [%] 

 

1. Analýza majetkové a finanční struktury 

 

a) Horizontální analýza 

     

 
Tabulka 10, Horizontální analýza aktiva a pasiva 
Zdroj: autor 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
-14,6% 36,3% -32,2% 16,8%

B. Dlouhodobý majetek -18,9% 6,5% 34,4% 14,0%

C. Oběžná aktiva -13,1% 42,0% -40,4% 17,3%

C.I. Zásoby -27,2% 9,0% -21,1% 2,1%

C.II. Dlouhodobé pohledávky -0,1% 6,2% 8,5% 9,1%

C.III. Krátkodobé pohledávky 1,4% 82,3% -54,4% 33,8%

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 148,3% -61,7% 15,3% 4,5%

D.I. Časové rozlišení -57,5% -66,2% 24,5% 80,3%

AKTIVA CELKEM

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
-14,6% 36,3% -32,2% 16,8%

A. Vlastní kapitál -38,8% 18,5% 11,0% 12,4%

B. Cizí zdroje -10,3% 29,8% -38,4% 27,0%

C.I. Časové rozlišení 114,6% 146,9% -56,1% -40,7%

PASIVA CELKEM
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 Z horizontální analýzy je zřejmé, že celková aktiva mají kolísavý charakter. 

V roce 2011 celková aktiva klesla o 14,6 % oproti roku 2010. Zásadně se na tomto faktu 

promítl pokles zásob v roce 2011 o 27,2 %, peněžně 76 mil. Kč, oproti roku 2010 a 

časové rozlišení. V roce 2011 se snížil vlastní kapitál i cizí zdroje, zásadní vliv na 

situaci má opět časové rozlišení, které stouplo oproti roku 2010 o 114,6 %. V roce 2011 

ve firmě došlo k termínovým posunům významných zakázek, což mělo významný vliv.

 V roce 2012 se situace zlepšila a aktiva proti roku 2011 vzrostla o 36,3 %, 

peněžně 187 mil. Kč. Hlavním důvodem je velké navýšení oběžných aktiv, zejména pak 

krátkodobých pohledávek o 82,3 % oproti roku 2011, peněžně vyjádřeno 173 mil. Kč. 

V roce 2012 se firmě zvýšily cizí zdroje o 29,8 % oproti roku 2011, hlavní navýšení 

proběhlo u krátkodobých závazků, zejména pak závazky z obchodních vztahů, o 70 mil 

Kč a krátkodobých bankovních úvěrů a to o téměř 20 mil. Kč. 

V roce 2013 se aktiva snížila o 32,2 % a v roce 2014 opět stoupla 16,8%. 

Dlouhodobý majetek od roku 2011 stále roste, zatímco oběžná aktiva mají kolísavý 

vývoj. V roce 2013 a 2014 klesly oproti roku 2012 zásoby i krátkodobé pohledávky. 

Krátkodobé pohledávky v roce 2014 vzrostly o 33,8 % oproti roku 2013. Stejný vývoj 

mají cizí zdroje, které se oproti roku 2012 v dalších letech snížily, v roce 2014 ovšem 

nabraly opět zvyšující trend o 27,0 % oproti roku 2013. Vlastní kapitál má stabilní 

vývoj a od roku 2011 vykazuje neustálý meziroční nárůst. Vývoj dlouhodobého 

majetku, zásob a krátkodobých pohledávek je znázorněn v grafu 1 a vývoj vlastního a 

cizího kapitálu je znázorněn v grafu 2. 

 

 
Graf 1, Přírůstek vybraných aktivních účtů  
Zdroj: autor 
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Graf 2, Přírůstek vybraných pasivních účtů  
Zdroj: autor 

 

b) Vertikální analýza 

 

 
Tabulka 11, Vertikální analýza aktiva a pasiva 
Zdroj: autor 

 Z vertikální analýzy vyplývá, že se procentuální podíl dlouhodobého majetku 

vůči celkovým aktivům v letech 2010 a 2011 pohyboval okolo 14 %, zatímco v roce 

2012 klesl jeho poměr na necelých 11 %, v letech 2013 a 2014 se zastoupení 

dlouhodobého majetku ustálilo okolo 20 %. Tyto skutečnosti se přímo odráží na 

procentuálním zastoupení oběžných aktiv. Nejvíce kolísá stav zásob a krátkodobých 

pohledávek, toto tvrzení vyplynulo již z horizontální analýzy. V roce 2012 zásoby 

vykazovaly o 8 % nižší zastoupení než v roce 2011, a naopak krátkodobé pohledávky 

-50,0% 
-40,0% 
-30,0% 
-20,0% 
-10,0% 

0,0% 
10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Přírůstek vybraných pasivních účtů 

Vlastní kapitál Cizí zdroje 

2010 2011 2012 2013 2014
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

B. Dlouhodobý majetek 14,6% 13,9% 10,8% 21,5% 20,9%

C. Oběžná aktiva 83,9% 85,4% 89,0% 78,2% 78,5%

C.I. Zásoby 46,1% 39,3% 31,4% 36,6% 32,0%

C.II. Dlouhodobé pohledávky 2,7% 3,1% 2,4% 3,9% 3,6%

C.III. Krátkodobé pohledávky 34,3% 40,7% 54,5% 36,7% 42,0%

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 0,8% 2,2% 0,6% 1,1% 0,9%

D.I. Časové rozlišení 1,5% 0,8% 0,2% 0,3% 0,5%

AKTIVA CELKEM

2010 2011 2012 2013 2014
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

A. Vlastní kapitál 28,2% 20,2% 17,6% 28,7% 27,6%

B. Cizí zdroje 68,8% 72,3% 68,8% 62,5% 67,9%

C.I. Časové rozlišení 3,0% 7,5% 13,6% 8,8% 4,5%

PASIVA CELKEM
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vykazovaly zastoupení o 14% vyšší. Tento stav vznikl kvůli zahájení výroby nosných 

zakázek roku 2012 – Elektrárna Prunéřov a tunel Blanka. 

 Vlastní kapitál v roce 2010 zastupoval 28,2 %, další dva roky zastoupení 

vlastního kapitálu kleslo na 20,2 % v roce 2011 a 17,6 % v roce 2012. Tento fakt 

způsobil negativní výsledek hospodaření za rok 2011, a to 65 mil. Kč. Tato skutečnost 

se přímo projevila na zastoupení cizích zdrojů, které v roce 2011 vykazovaly 72,3 % 

finančních prostředků. Poměr cizího kapitálu je v zásadě stabilní a v celém sledovaném 

období se drží mezi 62 – 73 %. Vývoj dlouhodobého majetku, zásob a krátkodobých 

pohledávek je zobrazen v grafu 3, vývoj vlastního a cizího kapitálu je zobrazen v grafu 

4. 

 

 
Graf 3, Procentuální zastoupení vybraných aktivních účtů  
Zdroj: autor 

 

 
Graf 4, Procentuální zastoupení vybraných pasivních účtů  
Zdroj: autor    
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2. Analýza nákladů a výnosů 

 

a) Horizontální analýza 

 
Tabulka 12, Horizontální analýza nákladů a výnosů 
Zdroj: autor 

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztrát vidíme, že tržby za prodej vlastních 

výrobků vzrostly v roce 2011 oproti roku 2010 o 43,8 %, další rok už vzrostly méně 

oproti minulému roku a to o 19,5 %. Přírůstky tedy mají klesající trend, viz graf 5. 

Následující dva roky tržby za prodej vlastních výrobků oproti minulému roku vždy 

klesly, v roce 2013 o 7,1 % a v roce 2014 o 1,7 % oproti roku 2013. Vzhledem k tomu, 

že společnost byla odštěpena až v červnu roku 2010, je rozdíl mezi roky 2010 a 2011 

zavádějící. 

Při další analýze je zřejmé, že v roce 2013 měla společnost o 17,2 % menší 

výkonovou spotřebu než v roce 2012, čili lze odhadovat nižší naplněnost výroby a tím 

pádem menší spotřebu materiálu.  

Přírůstky výsledku hospodaření za účetní období jsou kolísavé, viz graf 6, v roce 

2011 měla společnost o 562,9 % vyšší ztrátu než v roce 2010, -64,9 mil. Kč, v roce 

2012 měla společnost o 103,7 % vyšší zisk, tedy 2,3 mil. Kč. V roce 2013 byl přírůstek 

o 601,9 % opět vyšší, tedy 16,7 mil. Kč a v roce 2014 o 17,5 % nižší oproti roku 2013, 

tedy 13,7 mil. Kč. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
TRŽBY 42,7% 18,8% -7,1% -1,7%

II Výkony 43,8% 19,5% -7,1% -1,6%

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 46,1% 11,2% -2,2% -7,6%

B. Výkonová spotřeba 39,2% 20,5% -17,2% -2,2%

C. Osobní náklady 56,8% 1,8% 3,9% -2,2%

E.
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. 
majetku 36,1% -6,4% -8,5% -5,5%

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu -0,7% -18,2% -0,6% -15,1%

G.

Změna stavu rezerv a opravných 
položek v pr.oblasti a komplexní 
náklady.pr.ob. -87,6% 474,6% -84,1% -181,8%

IV. Ostatní provozní výnosy 33,4% 81,4% -84,0% 133,8%

H. Ostatní provozní náklady 205,0% -21,8% 46,5% -55,6%

XI. Ostatní finanční výnosy 32,5% -50,2% 34,0% -73,3%

O Ostatní finanční náklady 73,4% -19,8% -37,3% 21,2%

***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ŮČ. 
OBDOBÍ (+/-) 562,9% -103,7% 601,9% -17,5%
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Graf 5, Přírůstek vybraných nákladových a výnosových účtů  
Zdroj: autor 

 

 
Graf 6, Přírůstek výsledku hospodaření 
Zdroj: autor 
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b) Vertikální analýza 

 
Tabulka 13, Vertikální analýza nákladů a výnosů 
Zdroj: autor 

 

 Vertikální analýza výkazu zisku a ztrát zobrazuje, poměrně konstantní 

výkonovou spotřebu a to mezi 65 % až 75 %. Dále je z grafu zřejmý trend osobních 

nákladů, který se drží mezi 26 % až 29 %, mzdové náklady v roce 2011 vykazují 29 %, 

kvůli vyplacení odstupného. 

 

 
Graf 7, Procentuální zastoupení vybraných nákladových a výnosových účtů  
Zdroj: autor  

2010 2011 2012 2013 2014
TRŽBY 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

II Výkony 97,6% 98,3% 98,8% 98,8% 98,9%

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 102,7% 105,2% 98,4% 103,6% 97,3%

B. Výkonová spotřeba 75,4% 73,5% 74,6% 66,5% 66,2%

C. Osobní náklady 26,4% 29,0% 24,9% 27,8% 27,6%

E.
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. 
majetku 2,8% 2,6% 2,1% 2,0% 2,0%

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materálu 2,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,1%

G.

Změna stavu rezerv a opravnách 
položek v pr.oblasti a komplexní 
náklady.pr.ob -9,8% -0,9% -4,1% -0,7% 0,6%

IV. Ostatní provozní výnosy 0,6% 0,5% 0,8% 0,1% 0,3%

H. Ostatní provozní náklady 0,6% 1,4% 0,9% 1,4% 0,6%

XI. Ostatní finanční výnosy 1,4% 1,3% 0,6% 0,8% 0,2%

O Ostatní finanční náklady 1,2% 1,5% 1,0% 0,7% 0,8%

***
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ŮČ. 
OBDOBÍ (+/-) -1,8% -8,5% 0,3% 2,0% 1,7%
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2.2.3 Poměrová analýza 

 

 Poměrová analýza neboli analýza intenzivních ukazatelů vychází 

z veřejných účetních výkazů podniku a je jednou z nejužívanějších metod finanční 

analýzy. Tato analýza dává do poměru charakteristické hodnoty účetních výkazů, 

výsledkem jsou tak jedinečné ukazatele, které lze dále vyhodnocovat anebo porovnávat 

s jiným podnikem. Tato analýza umožňuje přehledný a rychlý náhled na základní 

informace o finanční situaci podniku. 

 

Pro poměrovou analýzu byly použity následující ukazatele a vzorce: 

 

1) Likvidita – momentální schopnost podniku uhradit své splatné závazky 

• Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 
 

Okamžitá likvidita = 
Krátkodobé �inanční prostředky

Krátkodobé dluhy
 

 

• Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 
 

Pohotová likvidita = 
Oběžná aktiva−zásoby
Krátkodobé dluhy

 

 

• Běžná likvidita (Current Ratio) 
 

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva

Krátkodobé dluhy
 

 

2) Rentabilita – výnosnost vloženého kapitálu 

• Rentabilita aktiv (ROA – Return on Assets) 
 

ROA = 
Výsledek hospodaření před zdaněním (EAT)

Celková aktiva
 

 

• Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE – Return on Capital Employed) 
 

ROCE = 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT)

Dlouhodobé závazky + vlastní kapitál+rezervy+dlouhodob.úvěry
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• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) 
 

ROE = 
Výsledek hospodaření před zdaněním (EAT)

Vlastní kapitál
 

 

• Rentabilita tržeb (ROS – Return on Sales) 
 

ROS = 
Výsledek hospodaření před zdaněním (EAT)

Tržby
 

 

3) Aktivita – schopnost podniku využívat svůj majetek a vázanost složek kapitálu 

• Obratovost aktiv (Total Assets Turnover Ratio) 
 

Obratovost aktiv = 
Tržby
Aktiva

 

 

• Doba obratu (Total Assets Turnover) 
 

Doba obratu = 
365

Obratovost aktiv
 

 

4) Zadluženost – úvěrové zatížení podniku a jeho financování 

• Celková zadluženost (Debt Ratio) 
 

Celková zadluženost = Cizí kapitál
Celková aktiva

 

 

• Využití vlastního kapitálu (Equity Ratio) 
 

Využití vlastního kapitálu = 
Vlastní kapitál
Celková aktiva

  

 

• Míra zadluženosti (Debt to Equity Ratio) 
 

Míra zadluženosti = 
Cizí kapitál

Vlastní kapitál
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1. Likvidita 

 
Tabulka 14, Likvidita 2010-2014 
Zdroj: autor 

Během sledovaného období jsou ukazatelé okamžité a běžné likvidity hodnoty 

mimo hodnoty doporučené. V případě běžné likvidity vysoká hodnota ukazatele značí, 

že podnik má pohotových prostředků pro splácení svých krátkodobých závazků 

dostatek, naopak ukazatel okamžité likvidity se nachází vždy pod doporučenou hranicí. 

Ukazatel pohotové likvidity, který značí poměr aktiv bez zásob a závazku, tedy 

schopnost splatit své krátkodobé závazky aniž by bylo nutné prodávat zásoby, se 

pohybuje v doporučených hodnotách.  

 Vzhledem k výsledkům okamžité likvidity nelze považovat podnik za dostatečně 

likvidní. 

 

 
Graf 8, Likvidita 
Zdroj: autor 

2010 2011 2012 2013 2014

C. Oběžná aktiva 506 804 440 662 625 958 373 075 437 788

C.I. Zásoby 278 795 202 908 221 219 174 579 178 206

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 4 600 11 424 4 375 5 043 5 272

B.III. Krátkodobé závazky 234 529 215 835 355 459 178 180 255 415

Okamžitá likvidita 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02
Pohotová likvidita 0,97 1,10 1,14 1,11 1,02
Běžná likvidita 2,16 2,04 1,76 2,09 1,71

Aktiva

Pas iva

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 
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Graf likvidity 

Okamžitá likvidita Pohotová likvidita Běžná likvidita 
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Z grafu 8 je patrné, že podnik po celé sledované období vykazoval okamžitou 

likviditu pod doporučenou hranici 0,2 – 0,5, to znamená, že podnik neměl dlouhodobě 

dostatek krátkodobého finančního majetku pro okamžité splacení svých krátkodobých 

závazků. Nejnižší hodnota nastala v roce 2012 a to 0,01, nejvyšší hodnota nastala v roce 

2011 a to 0,05. 

Pro ukazatel pohotové likvidity je doporučená hodnota mezi 1 - 1,5, z grafu 8 je 

zřejmé, že se podnik pohybuje okolo 1, znamená to, že podnik využívá vložený kapitál 

v oběžných aktivech dobře. 

Běžná likvidita má ve společnosti kolísavý trend, doporučené hodnoty jsou mezi 

1,5-2. Příznivá hodnota nastala v roce 2014, kdy běžná likvidita dosahovala 1,71, což 

znamená, že na 1 Kč připadalo 1,71 krátkodobých závazků. Ostatní roky se ukazatelé 

pohybují přes hodnotu 2. Vysoká hodnota ukazatelů značí méně efektivní využívání 

vložených prostředků v oběžných aktivech. 

 

2. Rentabilita 

 
Tabulka 15, Rentabilita 2010-2014 
Zdroj: autor 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Aktiva celkem 604 409 516 206 703 506 477 172 557 532

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 551 291 805 408 895 384 875 976 809 240

*
Provozní výsledek hospodaření 
(EBIT) -4 765 -60 448 8 503 16 334 20 049

****
Výsledek hospodaření před zdaněním 
(EAT) -5 013 -64 942 1 417 15 282 12 105

A. Vlastní kapitál 170 493 104 296 123 558 137 128 154 072

B.II Dlouhodobé závazky 0 0 0 694 501

B.I. Rezervy 55 384 45 068 2 156 17 044 20 382

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 15 918 11 346 6 154 24 710 19 650

ROA -0,01 -0,13 0,00 0,03 0,02
ROCE -0,02 -0,38 0,06 0,09 0,10
ROE -0,03 -0,62 0,01 0,11 0,08
ROS -0,01 -0,08 0,00 0,02 0,01

Pas iva

Výkaz zisku a ztrát
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 Ze začátku sledovaného období dosahují ukazatelé záporných hodnot, od roku 

2012 se hodnoty ukazatelů nachází v kladných hodnotách a do roku 2013 stoupají, 

v roce 2014 hodnoty rentability opět klesají. Rentabilita je tedy celkově negativní, 

protože nelze potvrdit čistě stoupající tendenci. 

 

 
Graf 9, Rentabilita 
Zdroj: autor 

Ukazatel ROA zobrazuje zhodnocování vložených prostředků do podnikání, 

nejpozitivnější hodnota byla vygenerována v roce 2013, ta nám ukazuje, že na 1 Kč 

majetku byly vygenerovány 3,2 Kč čistého zisku. Čím je ukazatel vyšší, tím příznivější 

pro podnik. 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROCE) by měla být vyšší než úroková míra 

z úvěrů, podnik je cizími zdroji financován z velké části a z toho dlouhodobé závazky 

zastupují asi třetinu cizích zdrojů. Rentabilita vloženého kapitálu by měla představovat 

pouze rostoucí trend. Ukazatel ROCE jako jediný nevykazuje v roce 2014 klesající 

trend ale je stále rostoucí. Ukazatel v roce 2014 vypovídá o tom, že výnosnost 

investovaného kapitálu je 10 %.  

Ukazatel ROE zobrazuje, kolik čistého zisku připadá na korunu vlastního 

kapitálu. Ukazatel je zajímavý zejména v roce 2011, kdy společnost vykazovala největší 

ztrátu, čistý zisk na 1 Kč vlastního kapitálu byl – 0,62 Kč. Ukazatel ROE má po roce 

2011 stoupající trend, což může znamenat zvyšování cizích zdrojů.  

ROS neboli rentabilita tržeb zobrazuje vysoký propad tržeb v roce 2011, 

následně stoupající tendenci a v roce 2014 opět mírné klesnutí.  
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3. Aktivita 

 
Tabulka 16, Aktivita 2010-2014 
Zdroj: autor 

 

 
Graf 10, Obratovost aktiv 
Zdroj: autor 

Ukazatel obratovosti by měl být minimálně jedna. Na grafu 10 vidíme, že se 

aktiva podniku vrátí průměrně 1,4x za rok. Průměrná doba obratu tedy vychází 273,6 

dní. Sledovaná data ovlivňuje první rok 2010, protože firma byla založena až v pololetí 

tohoto roku. Po vyloučení dat 2010 se průměrná doba obratu aktiv dostane na 

2010 2011 2012 2013 2014

Aktiva celkem 604 409 516 206 703 506 477 172 557 532

C.I. Zásoby 278 795 202 908 221 219 174 579 178 206

C.III. Krátkodobé pohledávky 207 355 210 293 383 337 174 987 234 156

1. Tržby za prodej vlastních výrobků 551 291 805 408 895 384 875 976 809 240

Obratovost aktiv 0,91 1,56 1,27 1,84 1,45
Obratovost zásob 1,98 3,97 4,05 5,02 4,54
Obratovost krátkodobých 
pohledávek 2,66 3,83 2,34 5,01 3,46

Doba obratu aktiv [dny] 400,17 233,94 286,78 198,83 251,47
Doba obratu zásob [dny] 184,59 91,96 90,18 72,74 80,38
Obratovost krátkodobých 
pohledávek [dny]

137,29 95,30 156,27 72,91 105,61

Výkaz zisku a ztrát
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přijatelnějších 242 dní. Nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2013, a to 1,84, dalo by 

se říct, že v tomto roce se aktiva obrátila téměř dvakrát. Doba obratu v roce 2013 byla 

198,83 dní, tento fakt je potvrzen i při pohledu na aktivitu zásob a krátkodobých 

pohledávek. 

Obratovost zásob ukazuje, kolikrát je během roku každá položka ze zásob 

prodána a znovu naskladněna. Doba obratu zásob se drží mezi 70-90 dny.  

Obratovost pohledávek zobrazuje, jak rychle jsou pohledávky spláceny. Tento 

ukazatel je velmi kolísavý, především pak rok 2012 byl z pohledu obratovosti 

pohledávek velmi nevydařený, průměrná doba obratu dosahovala 156 dní. Dlouhá doba 

inkasování pohledávek pro firmu znamená vyšší potřebu bankovních úvěrů a tedy 

náklady. Jako nejvíce vydařený rok lze považovat rok 2013, kdy aktivita splácení 

krátkodobých pohledávek dosahovala 5,01, tedy 72 dní. 

 

 
Graf 11, Obratovost zásob a pohledávek 
Zdroj: autor 

Z grafu 11 je zřejmé, že nejpříznivějším rokem byl rok 2013, kdy se obratovost 

zásob a krátkodobých pohledávek téměř rovnala. Pro firmu měl tento rok pozitivní vliv 

na cash-flow. V roce 2012 byla situace velmi odlišná, zatímco zásoby vykazují aktivitu 

4,05, tedy 90 dní, krátkodobé pohledávky byly spláceny pouze s aktivitou 2,34, tedy 

156 dní. Dá se tedy předpokládat, že docházelo ke zdržování plateb, úplnému 

nezaplacení některých zakázek nebo reklamacím. 
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4. Zadluženost 

 
Tabulka 17, Zadluženost 2010-2014 
Zdroj: autor 

Celková zadluženost dosahuje průměrně 70 %, v roce 2013 zadluženost klesla 

na 62 %. Doporučená hodnota zadluženosti by se měla pohybovat okolo 50 %. Cizí 

kapitál je nejvíce vázán v krátkodobých závazcích a to zejména v závazcích 

z obchodních vztahů a v krátkodobých bankovních úvěrech. 

Pro ukazatel zobrazující financování vlastními zdroji se jako nejpříznivější rok 

opět jeví rok 2013, kdy využití vlastního kapitálu dosahovalo 29 %. 

K největšímu zadlužení došlo v roce 2012, poměr mezi financování vlastními 

zdroji a cizím kapitálem byl téměř čtyř násobný. 

 

 
Graf 12, Zadlženost 
Zdroj: autor  

2010 2011 2012 2013 2014

Aktiva celkem 604 409 516 206 703 506 477 172 557 532

A. Vlastní kapitál 170 493 104 296 123 558 137 128 154 072

B. Cizí zdroje 415 831 373 096 484 119 298 003 378 522

Celková zadluženost 69% 72% 69% 62% 68%
Využití vlastního kapitálu 28% 20% 18% 29% 28%
Míra zadluženosti 2,44 3,58 3,92 2,17 2,46

Pas iva
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3. Příchod krizového managementu 
Krizový tým byl začátkem roku 2015 povolán generálním ředitelem holdingu, 

do kterého společnost DVS, a.s. patří. Povolaný krizový tým nově obsadil pět pozic 

v oblasti TOP managementu a středního managementu, jednalo se o generálního 

ředitele DVS, a.s., technického ředitele, obchodního ředitele, ředitele divize Ventilátory 

a vedoucího nákupu. 

Prvním krokem krizového managementu bylo zavedení systému, který zajistí 

komplexní, přehledný a jednoznačný náhled na vývoj situace v podniku. Pro takovou 

kontrolu se může použít pod dohledem oddělení controllingu nástroj vycházející z 

interních dat, který zpětně porovnává skutečnost s plánem a dále i nastavuje vyhlídky 

do budoucnosti. V následující části bude obsah takového nástroje popsán. 

Dalším zavedeným nástrojem kontroly byly z důvodu informovanosti 

domluveny pravidelné porady managementu. Dalším krokem byla změna organizační 

struktury na základě analýzy nákladových středisek, původní struktura viz Příloha 1. 

Střediska, která neprosperovala, byla sloučena nebo zrušena. Každá změna znamenala 

nový pohled na situaci a poukázala tak na slabé a silné stránky nové organizační 

struktury, změny v organizační struktuře byly, z toho důvodu, v roce 2015 velmi časté a 

je proto obtížné jednotlivé nákladové střediska porovnávat. 

3.1 Popis měsíčního operativního reportu 
 Měsíční operativní report (MOR) je program formátu XLS, který byl zpracován, 

po příchodu krizového managementu do firmy DVS, a.s., za účelem automaticky 

generovaných ukazatelů výkonnosti podniku DVS, a.s. Tento excelový soubor je 

propojen s velkým množstvím interních dokumentů a jeho podstatou je jednoduché a 

přehledné zobrazení široké škály klíčových ukazatelů výkonnosti a informací o situaci 

podniku za minulý měsíc. MOR je zpracováván každý měsíc po měsíční účetní závěrce 

a jeho výstupem je prezentace určená pro představení výsledků firmy TOP 

managementu. Soubor formátu PPT je tedy výsledkem programu XLS vytvořeného z 

několika datových souborů, které jsou po závěrce doplněny aktuálními daty, a 

automatickým propojením tabulek je po následné úpravě vygenerován report za minulý 

(aktuální) měsíc. 

Soubor je rozdělen do několika složek, kterými jsou: 

• Ekonomika 
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• Tržby a prodej 

• Nákup 

• Investice 

• Opravy 

• Nejakost 

• Personalistika 

• Právní kauzy 

• Opatření a závěr 

Jednotlivé složky jsou dále rozděleny do specifických částí a rozebrány z více 

pohledů pro komplexní náhled na situaci podniku, viz níže. 

1) Ekonomika 

• Ekonomika kumulovaná – obecné srovnání některých ukazatelů 

z výsledovky (externí tržby, vnitropodnikové tržby, náklady, HV) za celé 

období, tzn. od ledna do aktuálního měsíce. Vše je dále srovnáno 

s minulým rokem za stejné období. Součástí přehledu je absolutní i 

procentní odchylka a grafy měsíčního vývoje nákladů a výnosů. 

• Ekonomika aktuálního měsíce – stejná struktura listu jako výše, data jsou 

za aktuální měsíc. 

• Hospodářský výsledek – ukazuje strukturu měsíčního a kumulovaného 

hospodářského výsledku podle vlivu jednotlivých divizí. 

• Zakázkové náklady – tabulka a grafy přehledně zobrazují strukturu 

zakázkových nákladů za měsíc i za období, všechny náklady jsou 

porovnány z pohledu plánu a skutečnosti. 

• Režijní náklady – tabulka a grafy zobrazují strukturu režijních nákladů 

ve stejné formě jako u zakázkových nákladů. 

• Režijní náklady II – tabulka rozlišuje režijní náklady, které se podniku 

tvoří pro holding (nájem, elektřina) a které mimo holding (materiál, 

osobní náklady). 

• TOP 10 odchylek režijních nákladů – tabulka a graf zobrazují největší 

kladné i záporné odchylky mezi plánem a skutečností za aktuální měsíc. 

•  Manažerská výsledovka – tabulka zobrazuje výsledovku a porovnání 

plánu a skutečnosti. 
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2) Tržby a prodej 

• TOP 10 odběratelů – část je rozdělena opět na tabulku za celé období a 

na tabulku za aktuální měsíc. Obě tabulky ukazují deset zákazníků, které 

měli největší tržby a jejich procentuální podíl na celkových tržbách 

celkem. 

• Výhled tržeb – část ukazuje vývoj tržeb za minulá období i předpovědi 

vývoje tržeb do konce roku. Tržby jsou rozděleny podle 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění. Sleduje se trend plnění ročního 

plánu. 

• Hrubý výhled hospodaření – podrobný výhled nákladů a výnosů po 

jednotlivých měsících. 

• TOP 10 zakázek – tabulka a graf zobrazují deset zakázek a jejich 

odběratele za období i za aktuální měsíc z pohledu největší  za zakázku a 

celkový procentuální podíl ku celku.  

• OTD, OTTR, LT – tato část vyhodnocuje zakázky z pohledu času. 

Sleduje kolik zakázek bylo doručeno včas, kolik požadavku bylo splněno 

včas a celkový počet dnů zakázek. 

• TOP 10 skluzů – tabulka ukazuje název zakázky, divizi a počet dní 

skluzu. 

• Segmenty prodeje I – část zobrazuje jednotlivé střediska prodeje a 

přiřazuje jim tržbu a z toho absolutní i procentuální marži za jednotlivé 

měsíce. Z grafu mimo jiné jednoduše vidíme, jaké středisko přináší 

největší marži. 

• Segmenty prodeje II – jedná se o ty samé tabulky jako u segmentu 

prodeje I, ale za celkové období. 

3) Nákup 

• Zásoby – tabulka rozděluje zásoby na materiál, nedokončenou výrobu, 

výrobky a poskytnuté zálohy na zásoby a zobrazuje stav zásob za 

čtvrtletí. Položku materiál rozděluje na černé plechy, hliník, profily atd. 

Dále je součástí části tabulka TOP deseti zakázek z pohledu zásob. 

• TOP 10 ext. dodavatelů – část zobrazuje tabulku 10 dodavatelů, které 

nejsou součástí holdingu. 
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• Hodnocení dodavatelů – tabulka vyhodnocuje dodavatele na skupiny A, 

B, C podle interního způsobu hodnocení (reakce na poptávku, certifikáty, 

doprava v ceně, splatnost a doba dodání, kvalita dokumentace…). 

• Stav skladu + obrátky – tabulka vypočítává obrátku jednotlivých skupin 

zásob. 

4) Investice 

• TOP 10 úkolů technického rozvoje – tato část shrnuje situaci technického 

rozvoje a výzkumu nových produktů. Zobrazuje plánované a skutečné 

čerpané náklady a roční plán. Dále zobrazuje aktuálně řešené projekty. 

• Dotace – část dotace zobrazuje čerpané finance z dotačních programů. 

• Technologické hodiny – v tabulce je po měsících vypsán počet 

normohodin strávených na počtu zakázek, vše je srovnáno s minulým 

rokem. 

• Investice – v této části je seznam plánovaných a uskutečněných investic 

po jednotlivých divizích, popřípadě střediskách, a jejich výše. 

5) Opravy 

• Opravy – část Opravy se zabývá výší plánovaných i neplánovaných 

oprav a jejich harmonogram. 

• TOP 10 opravy – část zobrazuje největších 10 plánovaných oprav pro 

aktuální rok a jejich náklady. 

• Využití strojů – v této části jsou vyjmenované jednotlivé oddíly strojů a 

jejich počet, dále je zobrazeno využití strojů jednosměnného provozu 

v odvedených normohodinách a kapacita. 

• Využití lidských zdrojů I – tabulka zobrazuje dle jednotlivých divizí 

čerpání normohodin v porovnání skutečnosti a disponibilní kapacity, dále 

vyčísluje procentuální podíl vytíženosti. 

• Využití lidských zdrojů II – tabulka zobrazuje podobné údaje jako 

předchozí, ale z pohledu porovnání skutečnosti a pracovního plánu. 

6) Nejakost 

• HVR – neboli interní reklamce zobrazují výši nákladů na nekvalitní 

výrobky v rámci holdingu. Tabulka zobrazuje skutečnost a plán 

v porovnání s minulým rokem, graf zobrazuje podíl divizí na HVR za 

období. 
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• Externí reklamace – část externí reklamace je stejná jako reklamace 

interní, ovšem data pochází z reklamací mimo holding. 

• TOP 10 HVR – tabulka zobrazuje deset největších interních reklamací, 

číslo zakázky, částku a název výrobku. 

• TOP 10 reklamace - tabulka zobrazuje deset největších externích 

reklamací, číslo zakázky, částku a název výrobku. 

• Audit kvality – jedná se o seznam řešených problémů za celé období, je 

uveden název a příčina problému, divize, stav vyřešení. 

7) Personalistika 

• Personální plán – část zobrazuje tabulku za aktuální měsíc a 

odpracovanou dobu, přesčasy, dovolenou, nemocnost a plánovaný a 

skutečný počet zaměstnanců. 

• Personální plán kumulovaný - část zobrazuje stejné informace, viz výše, 

ale kumulované za celé období. 

• Pracovní úrazy – doplněný soupis pracovních úrazů o aktuální měsíc. 

• BOZP – vývoj kontrol BOZP. 

• Výstupy a nástupy – tabulka zobrazuje počet nástupů a výstupů 

pracovníku na hlavní pracovní poměr, dále zaznamenává stav externích 

pracovníků, DPČ a DPP, orgánů. 

• Čerpání VO-MS – část zobrazuje procentuální plnění pracovních 

povinností a čerpání motivačního systému odměn jednotlivých úseků. 

8) Právní kauzy – soupis aktuálních právních kauz a ostatní informace. 

9) Opatření a závěr – shrnutí nejpodstatnějších bodů MORu a soupis úkolů a 

opatření pro další období. 

Výstup celého kontrolního nástroje je rozsáhlá prezentace, prezentování se koná na 

začátku každého měsíce a to, jak po jednotlivých divizích, tak za celou společnost DVS, 

a.s. Jedná se o efektivní nástroj pro snadnou a přehlednou kontrolu pro vedení podniku. 

Celý nástroj byl vypracován za podpory oddělení Controllingu a toto oddělení ho také 

nadále spravuje. Veškeré soubory se uchovávají a lze z nich čerpat a porovnávat tak 

další vývoj situace v podniku. 

Zavedený kontrolní nástroj se ukázal být účinný a opravdu přinesl reálný, aktuální a 

přehledný obraz o situaci v podniku.  
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3.2 Změny v organizaci 2015 a rozbor jednotlivých úseků 
 

 
Obrázek 18, Organizační struktura společnosti od 1. 7. 2015 
Zdroj: společnost DVS, a.s. 
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 Pětičlenný krizový tým přišel do firmy začátkem roku 2015. Po seznámení se s 

podnikem, a zhodnocení nákladových středisek uvedl nový generální ředitel v červenci 

v platnost změnu organizační struktury. Nová organizační struktura znamenala 

opětovné navrácení k divizím. Jednalo se o maticový typ organizační struktury, kdy 

základem je klasická vertikální struktura s prvky horizontálně fungujícími projektovými 

týmy, které se vytvářejí za účelem spolupráce odborníků i z jiných oddělení. 

Vzhledem k častým změnám organizační struktury podniku během každého roku 

a tedy nemožnosti porovnávat jednotlivé úseky z pohledu nákladů se ve své práci 

zaměřím na analýzu výkonů jednotlivých úseků a divizí. 

V analýze budou porovnávány výkony společnosti za období roku 2014 a 2015. 

Jako výkony je brán součet tří řádků z výkazu zisku a ztráty, jedná se o řádky tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb, změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby a aktivaci.  

 
Graf 13, Srovnání výkonů 2014/2015 za celou společnost  
Zdroj: autor dle dokumentů od společnosti DVS, a.s. 

Z grafu 13 vidíme, že skutečně dosažené výkony za rok 2015, jsou neustále pod 

hranicí výkonu dosažených v roce 2014. Stejně tak plánované výkony roku 2015 nejsou 

téměř nikdy splněny. Za nejúspěšnější měsíc v roce 2015 lze považovat měsíc únor, 

v tomto měsíci by skutečné výkony byly vykázány o 7 % vyšší než plánované. Za druhý 

nejúspěšnější měsíc považuji měsíc červen, kdy se výkony vyšplhaly nad hranici 100 

mil. Kč a překročily plán měsíce o 17 %. Za nejméně úspěšný měsíc z pohledu výkonů 

lze považovat měsíc září, kdy výkony dosáhly pouze na 76 % plánovaného objemu. 

Druhý nejméně úspěšný měsíc byl leden, kdy výkony dosáhly pouze 80 % plánu, 

celkově pak 43 mil. Kč. 
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1) Divize Ventilátory 

 
Graf 14, Srovnání výkonů 2014/2015 divize Ventilátory  
Zdroj: autor dle dokumentů od společnosti DVS, a.s. 

Divize Ventilátory se na všech výkonech v roce 2015 podílela průměrně z 31 %, 

v roce 2014 se divize Ventilátory podílela na celkových výkonech průměrně ze 49 %, 

tedy téměř z poloviny. Rok 2015 byl pro tuto divizi z pohledu výkonů tedy méně 

úspěšný než rok 2014 i přes zakročení krizového managementu.  

Z grafu 14 vidíme, že výkony divize Ventilátory se oproti roku 2014 rapidně 

snížily, v některých měsících se výkony pohybovaly i o více než polovinu níže oproti 

roku 2014. Dále je z grafu zřejmé, že kromě měsíce červenec, skutečné výkony 

nedosahují plánu na rok 2015. Kvůli plánované reorganizaci byl plán na měsíc červenec 

ponížen, v tomto měsíci bylo dosaženo plánu z 256 %. Tento výsledek znamená 17,6 

mil. Kč, což je při pohledu na jiné měsíce i tak druhý nejnižší výsledek. Za nejméně 

úspěšný měsíc lze považovat leden, protože bylo dosaženo plánu pouze z 56 %, za 

nejvíce úspěšný měsíc v roce 2015 lze považovat měsíc červen, kdy bylo dosaženo 

plánu z 98 %. 

V nové organizační struktuře se pro divizi Ventilátory změnilo oproti původní 

organizační struktuře, viz Příloha 1, následující: založena provozní jednotka řízení 

kvality DV, která původně byla pro všechny úseky společná; pod divizi Ventilátory také 

nově spadá výrobně-projektový úsek DV, který byl odštěpen z původně společného 

výrobního úseku a zahrnuje útvary realizaci a obrobnu, dále pak provozní jednotky 

plánování a dispečinky, programování a technologie. 
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2) Divize Industry 

 
Graf 15, Srovnání výkonů 2014/2015 divze Industry 
Zdroj: autor dle dokumentů od společnosti DVS, a.s. 

Divize Industry se na všech výkonech v roce 2015 podílela průměrně z 33 %, 

v roce 2014 se divize Industry podílela na celkových výkonech průměrně z 16 %. Tato 

divize byla s reorganizací nově založena jako plnohodnotná divize, původně se jednalo 

o divizi Zakázkové výroby, která ve firmě měla menší zastoupení. Rok 2015 byl pro 

tuto divizi z pohledu výkonů tedy více úspěšný než rok 2014 a pozitivně se zde 

projevilo zakročení krizového managementu.  

Z grafu 15 vidíme, že výkony divize Industry se oproti roku 2014 zvýšily, 

v měsíci červen je tento rozdíl dokonce 100 %.  Kvůli plánované reorganizaci byl plán 

na měsíc červenec razantně ponížen na pouhé 2 mil. Kč, i přesto v tomto měsíci nebylo 

dosaženo plánu a výsledek činil -2 mil. Kč. Za nejvíce úspěšný měsíc v roce 2015 lze 

považovat měsíc duben, v dubnu byl plán splněn na 119 %. 

Původní divize Zakázková výroba pod sebou měla pouze dvě oddělení, jednalo 

se o oddělení konstrukce a obchodu divize. V nové organizační struktuře se divize 

Industry stala plnohodnotnou divizí společnosti a změnilo se tedy následující: vytvoření 

oddělení sekretariát a ekonomika DI; dále byla založena provozní jednotka řízení 

kvality DI, která původně byla pro všechny úseky společná; pod divizi Industry také 

nově spadá výrobně-projektový úsek DV, který byl odštěpen z původně společného 

výrobního úseku a zahrnuje útvary realizaci, přípravnu materiálu a lakovnu, dále pak 

pracovní jednotky plánování a dispečinky, programování a technologii. Pod přípravnu 

materiálu spadají pracovní jednotky: rýsovači, dělení plazmou, řezárna, vysekávací lisy, 

kovárna, lasery, ohraňování.  
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3) Divize Přepravníky, Megtec, Klimatizace 

 
Graf 16, Srovnání výkonů 2014/2015 divize Přepravníky, Megtec, Klimatizace 
Zdroj: autor dle dokumentů od společnosti DVS, a.s. 

Divize Přepravníky, Megtec, Klimatizace (PMK) se na všech výkonech v roce 

2015 podílela průměrně z 21 %, v roce 2014 se divize PMK podílela na celkových 

výkonech průměrně z 15 %, jedná se tedy o divizi s nejnižšími výkony ze všech třech 

divizí. Rok 2015 byl pro tuto divizi z pohledu výkonů tedy více úspěšný než rok 2014 a 

také se zde pozitivně projevilo zakročení krizového managementu.  

 Z grafu 16 vidíme, že výkony divize PMK jsou v roce 2015 podobné jako 

v roce 2014 a jejich vývoj je téměř bez výkyvů a lze tuto divizi považovat za 

nejstabilnější. Z grafu dále vidíme, že plán na rok 2015 byl častěji splněn než nesplněn. 

Divizi PMK plánovaná reorganizace zásadně neovlivnila a plán byl v tomto měsíci 

dokonce překročen o 15 %.  Za nejméně úspěšný měsíc lze považovat měsíc říjen, 

protože plánu bylo dosaženo pouze ze 74 %, tedy 13 mil. Kč. Za nejvíce úspěšný měsíc 

v roce 2015 lze považovat měsíc březen, kdy bylo dosaženo plánu ze 130 % a to 23 mil 

Kč. 

V nové organizační struktuře se pro divizi PMK mnoho nezměnilo, i nadále 

zůstala zachována struktura divize, všechny tři provozy mají vlastní obchodní a výrobní 

oddělení, Přepravníky a Megtec mají i oddělení konstrukce. Pro divizi se změnilo pouze 

založení provozní jednotky řízení kvality DV, která původně byla pro všechny úseky 

společná. 
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4) Úsek vedení 

 
Graf 17, Srovnání výkonů 2014/2015 úseku vedení 
Zdroj: autor dle dokumentů od společnosti DVS, a.s. 

Do úseku vedení spadá: úsek generálního ředitele, obchodní úsek, ekonomický 

úsek a technický úsek, dále pak útvar řízení kvality a útvar facility managementu. Pro 

tyto úseky lze zakreslit graf výkonů pro účel diplomové práce společně. Úsek vedení 

netvoří mnoho výkonů, hlavní činností je podpora divizí, nikoli tvorba výkonů, celkově 

pak tvoří v průměru v roce 2015 15 % a v roce 2014 to byly pouhé 4 %. Tento rozdíl 

nastal zejména z důvodu přesunutí části technického úseku. 

Pod vedení společnosti nastaly oproti původní organizační struktuře tyto změny: 

zásadní změnou organizační struktury je nové vytvoření úseku facility management, 

který zahrnuje správu majetku a jeho údržbu, hospodaření s nářadími a informatiku; 

účetnictví a financování spadá nově pod controlling; dále vznikl samostatný obchodní 

úsek, který zahrnuje obchodní činnosti, marketing a nákup; oddělení řízení kvality se 

přesunulo na horizontálu struktury; oddělení personalistiky nově spadá do úseku 

generálního ředitele. 
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3.3 Finanční analýza 2015 

3.3.1 Přehled výkazů účetní závěrky 2015 

 

1) Rozvaha společnosti: 

 
Tabulka 18, Rozvaha 2015 
Zdroj: autor dle výročních zpráv společnosti [11] 
 

 

494 768 494 768

B. Dlouhodobý majetek 126 962 A. Vlastní kapitál 151 978

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 326 A.I. Základní kapitál 180 000

3. Software 1 885 1. Základní kapitál 180 000

4. Ocenitelná práva 0 A.II. Kapitálové fondy 15 955

7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 441 2. Ostatní kapitálové fondy 15 955

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 124 636 3. Oceňovací rozdíly v přecenění 0

3.
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 97 985 A.III.

Rezervní fondy, nedělitelný fondy a 
ostatní fondy ze zisku 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 6 1.
Zákonný rezervní fondy/Nedělitelný 
fond 0

7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 22 386 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -41 884

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný  majetek 0 1. Nerozdělený zisk minulých let 32 867

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 4 259 2. Neuhrazená ztráta minulých let -74 751

C. Oběžná aktiva 365 844 A.V. Výsledek hospodaření -2 093

C.I. Zásoby 151 258 B. Cizí zdroje 313 473

1. Materiál 56 925 B.I. Rezervy 10 639

2. Nedokončená výroba a polotovary 81 296 4. Ostatní rezervy 10 639

3. Výrobky 12 865 B.II Dlouhodobé závazky 2 016

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 172 9. Jiné závazky 2 016

C.II. Dlouhodobé pohledávky 28 822 10. Odložený daňový závazek 0

1. Pohledávky z obchodních vztahů 16 131 B.III. Krátkodobé závazky 180 426

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 1. Závazky z obchodních vztahů 95 574

8. Odložená daňová pohledávka 12 691 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 55 356

C.III. Krátkodobé pohledávky 180 553 5. Závazky k zaměstnancům 12 305

1. Pohledávky z obchodních vztahů 172 951 6.
Závazky ze sociálného zabe. a 
zdravotního poj. 7 141

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 7. Stát - daňové závazky a dotace 1 944

6. Stát - daňové pohledávky 7 513 8. Krátkodobé přijaté zálohy 8 106

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 89 10. Dohadné účty pasivní 0

8. Dohadné účty aktivní 0 11. Jiné závazky 0

9. Jiné pohldávky 0 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 120 392

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 5 211 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 19 273

1. Peníze 655 2. Krátkodobé bankovní úvěry 101 119

2. Účty v bankách 4 556 C.I. Časové rozlišení 29 317

D.I. Časové rozlišení 1 962 1. Výdaje příštích období 439

1. Náklady příštích období 1 575 2. Výnosy příštích období 28 878

3. Příjmy příštích období 387 1 951 848

1 977 110

PASIVAAKTIVA
20152015

AKTIVA CELKEM

Kontrolní číslo

PASIVA CELKEM

Kontrolní číslo
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2) Výkaz zisku a ztrát: 

 
Tabulka 19, Rozvaha 2015 
Zdroj: autor dle výročních zpráv společnosti [11] 
 

 Společnost dosáhla v roce 2015 tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb ve 

výši 726 368 tis. Kč, z toho tržby v zahraničí byly 269 044 tis. Kč, to je 37 % 

z celkových tržeb. Provozní hospodářský výsledek za rok 2015 byl vykázán ve výši 

9 958 tis. Kč a hospodářský výsledek po zdanění byl ve výši -2 093 tis. Kč.  

TRŽBY 701 817
Výkony 694 708
Tržby za prodej vlastních výrobků 726 368
Změna stavu vnitropodnik. zásob vl. výroby -32 015
Aktivace 355
Výkonová spotřeba 449 521
Spotřeba materiálu a energie 330 920
Služby 118 601
Přidaná hodnota 245 187
Osobní náklady 227 028
Mzdové náklady 162 238
Odměny členům orgánů společ. a družstva 2 970
Náklady  na sociální zabezpečení 55 645
Sociální náklady 6 175
Daně a poplatky 330
Odpisy dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 15 662
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 7 109
Tržby z prodeje dl. majetku 2 009
Tržby z prodeje materiálu 5 100
Zůst. cena prodaného dl. maj. a mat. 2 678
Zůst. cena prodaného dl. majetku 0
Prodaný materiál 2 678
Změna stavu rezerv a opravných položek v pr.oblasti a komplexní náklady.pr.ob. -5 107
Ostatní provozní výnosy 4 198
Ostatní provozní náklady 5 945
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 9 958
Výnosové úroky 0
Nákladové úroky 2 585
Ostatní finanční výnosy 1 884
Ostatní finanční náklady 3 887
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -4 588
Daň z příjmů za běžnou činnost 7 463
 - splatná 0
 - odložená 7 463
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST -2 093
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ŮČ. OBDOBÍ (+/-) -2 093
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (+/-) 5 370

Kontrolní číslo 3 058 139

Výkaz zisku a ztrát
2015
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1. Likvidita 

  Okamžitá likvidita 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,03 

  Pohotová likvidita 0,97 1,10 1,14 1,11 1,02 1,19 

  Běžná likvidita 2,16 2,04 1,76 2,09 1,71 2,03 
 

Tabulka 20, Likvidita 2010-2015 
Zdroj: autor 

Hodnota okamžité likvidity v roce 2015 je nezměněná oproti roku 2014. 

Doporučená hodnota je 0,2 - 0,5, firma se stále nachází v situaci, kdy nemá dostatek 

krátkodobého finančního majetku pro okamžité splacení svých krátkodobých závazků.  

Pro ukazatel pohotové likvidity je doporučená hodnota mezi 1 - 1,5, v roce 2015 

ukazatel pohotové likvidity byl 1,19, tedy je znatelné mírné zlepšení využívání 

vloženého kapitálu. 

Běžná likvidita má ve společnosti i pro rok 2015 kolísavý trend, doporučené 

hodnoty jsou mezi 1,5 - 2. Hodnota 2,03 znamená, že na 1 Kč připadalo 2,03 

krátkodobých závazků, tedy zhoršení oproti roku 2014. Pokud se ukazatel pohybuje nad 

hodnotou 2, značí to, že dochází k méně efektivnímu využívání vložených prostředků 

v oběžných aktivech.  

2. Rentabilita 

  ROA -0,01 -0,13 0,00 0,03 0,02 0,01 

  ROCE -0,02 -0,38 0,06 0,09 0,10 0,05 

  ROE -0,03 -0,62 0,01 0,11 0,08 0,04 

  ROS -0,01 -0,08 0,00 0,02 0,01 0,01 
 

Tabulka 21, Rentabilita 2010-2015 
Zdroj: autor 

Ukazatel ROA zobrazuje zhodnocování vložených prostředků do podnikání, 

v roce 2015 bylo vygenerováno na 1 Kč majetku 1,1 Kč čistého zisku. V tomto roce 

pozorujeme zhoršení.  

Rentabilita vloženého kapitálu (ROCE) by měla představovat pouze rostoucí 

trend. Hodnota ukazatele byla od roku 2013 rostoucí, pro rok 2015 toto neplatí. 

Ukazatel tedy vypovídá o tom, že v roce 2015 byla výnosnost vloženého kapitálu pouze 

5 %, výnosnost tedy výrazně klesla. 

Ukazatel ROE zobrazuje, kolik čistého zisku připadá na korunu vlastního 

kapitálu. V roce 2015 hodnota ukazatele klesla z 8 % na pouhé 4 %.  

Ukazatel ROS neboli rentabilita tržeb je v roce 2015 na stejné hodnotě jako 
v roce 2014. 
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3. Aktivita 

  Obratovost aktiv 0,91 1,56 1,27 1,84 1,45 1,47 

  Obratovost zásob 1,98 3,97 4,05 5,02 4,54 4,80 

  
Obratovost krátkodobých 
pohledávek 2,66 3,83 2,34 5,01 3,46 4,02 

          Doba obratu aktiv [dny] 400,17 233,94 286,78 198,83 251,47 248,62 

  Doba obratu zásob [dny] 184,59 91,96 90,18 72,74 80,38 76,01 

  
Doba obratu krátkodobých 
pohledávek [dny] 137,29 95,30 156,27 72,91 105,61 90,73 

 

Tabulka 22, Aktivita 2010-2015 
Zdroj: autor 

Ukazatel obratovosti by měl být minimálně jedna. V roce 2015 byla dosažena 

hodnota 1,47, a doba obratu aktiv tedy byla 248,6 dní. To znamená zlepšení rychlosti 

obratu aktiv oproti roku 2014, ve kterém byla situace obratu aktiv znatelně horší než 

v roce 2013. 

Doba obratu zásob je v roce 2015 76 dní, tento ukazatel je poměrně stabilní a 

stále se obratovost zásob nachází mezi 70-90 dny.  

Obratovost pohledávek zobrazuje, jak rychle jsou pohledávky spláceny. Pro rok 

2015 pozorujeme oproti roku 2014 zlepšení v platební morálce a zrychlení doby obratu 

krátkodobých pohledávek o 15 dní. 

4. Zadluženost 

  Celková zadluženost 69% 72% 69% 62% 68% 63% 

  Využití vlastního kapitálu 28% 20% 18% 29% 28% 31% 

  Míra zadluženosti 244% 358% 392% 217% 246% 206% 
 

Tabulka 23, Zadluženost 2010-2015 
Zdroj: autor 

Celková zadluženost dosahuje průměrně 70 %, v roce 2015 se podařilo snížit 

zadluženost firmy o 5 %. Zadluženost firmy je i v roce 2015 vyšší než doporučované 

hodnota 50 %.  

Využití vlastního kapitálu v roce 2015 stouplo na 31 %, je to nejvyšší dosažená 

hodnota za posledních 6 let. Zvyšování využití vlastního kapitálu a snižování 

zadluženosti je pro firmu v tuto chvíli velmi pozitivní.  

Míra zadluženosti je na 206 %, oproti roku 2014 to znamená pokles o 40 %, 

míra zadluženosti je i nadále vysoká a hodnota větší než 150 % znamená velké riziko. 
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4. Vyhodnocení 
Krizový management není schopen za půl roku zásadně změnit výsledky a zisk 

podniku, protože zakázky v tomto typu podniku jsou domluvené minimálně rok 

dopředu. Krizový management má za úkol především uklidnění situace uvnitř i v okolí 

podniku a zařídit stabilní fungování podniku. Dalším úkolem je odhalit slabé články 

organizační struktury a tato slabá a ztrátová střediska vylepšit nebo zrušit, tak, aby 

podnik byl efektivnější a nedocházelo k dotování nevýdělečných středisek. 

Krizový management zajistil kontrolní nástroj pro přehlednou kontrolu skrze 

všechny úseky společnosti, změnil organizační strukturu na maticovou a zavedl opět 

divize. Dále zastavil projekty s nízkým potenciálem. Dalším krokem byla změna 

vedení, protože docházelo k netransparentnímu řízení jednotlivých oddělení, které nešlo 

kontrolovat, řídit a odhalit tak problémová a riziková místa.  

Hodnocené ukazatele vykazují za rok 2015 nejednotné výsledky. Likvidita 

podniku celkově nedosahuje doporučovaných hodnot. Zlepšení lze pozorovat v případě 

ukazatele pohotové likvidity, který se ale dlouhodobě v doporučené hodnotě pohybuje. 

Ukazatelé rentability v roce 2015 vykazují zhoršení, výnosnost vložených prostředků 

ve většině případů klesla dokonce o polovinu. Aktivita zásob nabrala naopak pozitivní 

trend nebo je alespoň stabilní. Doba obratu krátkodobých pohledávek se zrychlila 

dokonce o 15 dní. Zadluženost podniku se podařilo také snížit, stále se ale pohybuje na 

nedoporučované hranici a nelze situaci považovat za stabilní. 

Ve výroční zprávě za rok 2015 DVS, a.s. uvádí, že disponuje divizí Ventilátory, 

divizí Industry a divizí Přepravníky, Megtec, Klimatizace. Průměrný počet zaměstnanců 

v roce 2015 byl 513. Společnost dosáhla v roce 2015 tržeb z prodeje vlastních výrobků 

a služeb ve výši 726 368 tis. Kč, z toho tržby v zahraničí byly 269 044 tis. Kč, to je 37% 

z celkových tržeb. 

Mezi pět top exportních zemí, kde bylo v roce 2015 vygenerováno nejvíce tržeb, 

patří Německo, Švédsko, Nizozemsko, Francie a Rakousko. 

Provozní hospodářský výsledek za rok 2015 byl vykázán ve výši 9 958 tis. Kč a 

hospodářský výsledek po zdanění byl ve výši -2 093 tis. Kč. 
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Závěr 
Krizi je možné chápat jako časové období života podniku, během kterého 

dochází k poklesu tržního potenciálu a podnik se nachází v nepříznivé situaci. Příčiny 

takové krize mohou vzniknout z vlastního anebo vnějšího prostředí, mohou být 

předvídatelné anebo nečekané. Mezi vlivy, které nejčastěji způsobí krizi, řadíme 

špatnou nebo žádnou strategii řízení, chybějící vlastní finanční zdroje, nevýhodné 

bankovní podmínky, vysoké úvěry a úroky, platební neschopnost zákazníků nebo 

nedodržování splatnosti pohledávek. Dále pak značně nadhodnocené vlastní režie, 

špatné řízení cash-flow, ztrátu likvidity, nadmíru vysoký počet zaměstnanců a špatnou 

kontrolu jejich vytíženosti, nekvalitně oceněnou vlastní práci, chybné cenové kalkulace, 

nedostatečné investice do vývoje výrobků a marketingu, neznalost konkurence či 

neakceptování a nevěnování pozornosti hrozícímu riziku. 

V krizovém řízení podniku se rozlišuje pět fází krize, jedná se o fázi potenciální, 

latentní, akutní, chronickou a fázi ukončení. Jednotlivé fáze krize se od sebe odlišují 

podle toho, jak rychle a efektivně management podniku jedná v případě hrozícího rizika 

a jak daleko nechá problém zajít. Průběh krize dále dělíme na řízený a neřízený. O 

řízený průběh krize se jedná, pokud je situace od prvních signálů pod kontrolou a krize 

je úspěšně zvládnutá. O neřízený průběh krize se jedná, pokud není v silách 

managementu krizi vyřešit, anebo pokud i přes snahu a zdánlivě úspěšně zvládnutou 

krizi se sled okolností převrátí opět do nepříznivé situace.  

Řízením krizových situací v podniku se zabývá problematika krizového 

managementu. Jedná se o preventivní opatření, která by měla zamezit vzniku krize, 

odhalování a identifikování možných příčin krize, předvídání neadekvátního vývoje 

podniku, stanovení plánů a postupů k nápravě a zabezpečení co nejméně dramatického 

dopadu krize na podnik. Zavedení krizového managementu doprovází v první řadě 

především nalezení krizového manažera a jeho jmenování, sestavení krizového týmu a 

soustředění rozhodnutí právě na krizový tým. Krizový manažer by měl být vůdčí a silná 

osobnost s přirozenou autoritou a uměním získání si respektu, má schopnost rychlé 

orientace v nové problematice, jednání ve stresu a umí se rychle a správně rozhodovat. 

K úkonům krizového řízení patří zpracování krizových scénářů a plánů, které 

slouží právě pro včasnou identifikaci rizik a zajistí tak určitou míru připravenosti na 

období krize. Úkolem krizového strategického řízení je předvídání budoucích krizových 

situací, které mohou nastat, zajistit připravenost a schopnost krizového managementu 
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nepříznivé období zvládnout. Mezi nejdůležitější prvky krizového řízení patří 

komunikace v rámci vnitřního i vnějšího prostředí. Komunikace vnitřní se zaměřuje 

především na zaměstnance firmy, podřízené, rodinné příslušníky a ostatní věcně 

zainteresované skupiny. Komunikace vnější se zaměřuje především na veřejnost, média, 

odborníky, soudní znalce a orgány v trestním řízení, dodavatele, zákazníky. 

Za způsoby pozitivního vyřešení krize lze v pořadí od nejsnadnějšího považovat 

konsolidaci, sanaci a fůzi. Konsolidaci lze provést v podniku bez najmutí poradenské 

společnosti, protože zdroj problémů je zřetelný a stabilita podniku zatím není zásadně 

ohrožena. Tento způsob nevyžaduje ve většině případů drastická rozhodnutí. Za 

konsolidaci se dá považovat i zrušení zřetelně problémových středisek nebo zastavení 

výroby ztrátového produktu. Dalším způsobem vyřešení krize je sanace. Jedná se 

zejména o metodu hledání jednoznačně ziskových středisek podniku, která jsou schopna 

i nadále prosperovat a nejsou příliš mnoho zatížena náklady. Ostatní a nezisková 

střediska jsou zrušena. Posledním způsobem vyřešení krize je fůze. Fůze znamená 

sloučení dvou a více společností, splynutí, rozdělení společnosti na dvě a více 

společností anebo převod jmění na společníka. Cílem fůze může být dosažení 

významnější pozice na trhu, zjednodušení organizační struktury, rozdělení 

nesouvisejících činností nebo i změna zájmů společníků. 

Jako nejméně efektivní vyřešení krize čili úpadku se jeví reorganizace, konkurs 

a likvidace. V případě reorganizace se jedná o způsob nelikvidačního vyřešení úpadku, 

během kterého může dlužník nadále pokračovat ve své podnikatelské činnosti, ale řídí 

se reorganizačním plánem. Konkursem se nazývá situace, kdy je zpeněžen majetek 

dlužníka, a jsou uspokojeny zjištěné pohledávky věřitelů. Nejvíce katastrofický způsob 

vyřešení úpadku je likvidace, neboli ukončení činnosti a existence společnosti. 

Praktická část diplomové práce se zabývá obdobím krize v podniku, který je 

typickým subdodavatelem vzduchotechnických zařízení velkých stavebních děl. Jedná 

se především o ventilátory do tunelů, metra, sportovních arén a na letiště. Dalším jeho 

výrobním programem je lehká klimatizace do administrativních budov. 

V práci je pomocí vypracování komplexní finanční analýzy provedeno detailní 

hodnocení podnikové situace před příchodem krizového managementu, kdy se 

společnost DVS a.s. po odštěpení od mateřské společnosti začala potýkat s obtížnou 

situací, z části zapříčiněnou celosvětovou hospodářskou krizí počínající v roce 2008. 

V letech 2010 a 2011 společnost vykázala záporný provozní hospodářský výsledek, 

vedení společnosti proto následně přistoupilo k organizačním změnám a snižování stavu 
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zaměstnanců. Následující roky se hospodářská situace ve firmě projevovala jako 

pozitivní, zejména po zavedení úsekové organizační struktury a komplexní 

restrukturalizaci společnosti. V tomto období společnost začala vykazovat nízký, avšak 

kladný, provozní hospodářský výsledek a to i přesto, že se objevovaly zásadní výkyvy 

v ekonomickém prostředí. Například změny kurzu a snižování cen a marží, dále pak 

reklamace výrobků nebo zpoždění s dodáním a problémy se získáním zakázek a 

naplněním výroby jednotlivých provozů. 

V další části práce je provedeno zhodnocení celkového stavu podniku po 

příchodu krizového managementu a zpracován rozbor výkonů jednotlivých úseků a 

zhodnocení zavedených kontrolních nástrojů. Krizový tým zavedl systém, který zajistil 

komplexní a přehledný náhled na vývoj situace v podniku, stanovil pravidelné porady 

managementu pro komplexní informovanost. Dále zařídil změnu organizační struktury 

na maticovou a zavedl opět divize, v souvislosti s tím proběhla změna vedení a rozsáhlé 

snížení stavu zaměstnanců, dále zastavení projektů s nízkým potenciálem. Zavedené 

opatření byly pozitivní především pro uklidnění situace uvnitř a v okolí podniku a pro 

stabilní fungování podniku.  

Hodnocené ukazatele finanční analýzy v práci byly likvidita, rentabilita, aktivita 

a zadluženost. Z provedené analýzy vyplývá následující. Likvidita podniku obecně 

nedosahuje doporučovaných hodnot. Zlepšení lze pozorovat v případě ukazatele 

pohotové likvidity, který se ale jako jediný dlouhodobě v doporučené hodnotě 

pohybuje. Ukazatelé rentabilit vykazují zhoršení, výnosnost vložených prostředků 

ve většině případů klesla dokonce o polovinu. Aktivita zásob nabrala naopak pozitivní 

trend nebo zůstává alespoň stabilní, doba obratu krátkodobých pohledávek se pozitivně 

zrychlila. Zadluženost podniku se podařilo snížit, stále se ale pohybuje na 

nedoporučované hranici a nelze situaci považovat za stabilní. 

Tržby společnosti od roku 2012 nadále i po zásahu povolaného krizového 

managementu klesají, ovšem nelze předpokládat, že krizový management zásadně 

změní výsledky a zisk podniku za necelý rok svého působení. Společnost v roce 2015 

vykázala provozní hospodářský výsledek asi o polovinu nižší než v roce 2014 a 

hospodářský výsledek po zdanění byl záporný. Faktickou ekonomickou úspěšnost a 

efektivitu zavedených opatření však bude možné zhodnotit až na výsledcích 

v následujících letech.  

Celkově lze prohlásit, že se opatření přijatá krizovým managementem ukazují 

pro podnik prospěšná a pravděpodobně pomohou krizi překonat.  
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