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ABSTRAKT 

Tato bakalá ská práce se zabývá krizí společnosti X. ůnalýzou krize společnosti a stanove-

ním p íčin vzniku. Teoretická část je zam ena na vymezení základních pojm  týkajících 

se krize podniku. Praktická část se zabývá popisem společnosti a jednotlivými body ešení 

její krize. Poslední část se v nuje návrh m ešení krize. 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the crisis of company X. Analysis of the crisis of the com-

pany and determination of causes. The theoretical part is focused on the definition of basic 

concepts related to the crisis of the company. The practical part deals with the description 

of companies and the individual points of solution of its crisis. The last part deals with 

proposals for crisis management. 
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ÚVOD 

Dnešní doba nabízí společnostem velmi konkurenční prost edí. Jsou na n  kladeny čím dál 

vyšší nároky, a je pro n  čím dál obtížn jší se prosadit. Je velmi d ležité, aby daná společ-

nost dokázala rychle a efektivn  reagovat na zm ny trhu.  

V dnešní dob  nelze spoléhat na p edvídatelný konjunktivní cyklus, tzn. prosperita, po níž 

následuje recese, a poté znovu prosperita – tak, jak se d ív p edpokládalo. Dnes m žeme 

hovo it o krizi globální konkurenceschopnosti podnik .  

Nacházíme se v nep edvídatelném a nekonstantním prost edí. Zatímco d ív se dala zm na 

p edvídat a nastávala jen ojedin le, dnes je zcela obvyklou, a tempa zm n se velmi zrychli-

la. Společnosti tedy musí čelit jak globalizaci ekonomiky, tak stálému nár stu konkurent .  

Konkurence navíc p ivádí na trh inovované výrobky a služby. Zkrátil se životní cyklus vý-

robk  z let na pouhé m síce. Podniky, které byly budovány za p edpokladu výkonu za 

podmínek stability a r stu, nestačí jen poupravit, ale je nutné zásadn  inovovat základní 

podnikové procesy.  

Práv  z t chto d vod , se ve své práci zam ím na zefektivn ní podniku, který má mnoha-

letou tradici, ale díky nyn jším nastoleným podmínkám, jeho prosperita upadá.  

Cílem této bakalá ské práce je analýza a následné zhodnocení procesu restrukturalizace ve 

vybrané společnosti.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 PODNIK 

1.1 Vn jší prost edí podniku [1]  

P i zakládání společnosti má, nebo m l by mít, každý podnikatel vymezený a jasn  defino-

vaný obor, v jakém plánuje podnikat, a také jasnou p edstavu, jakým sm rem by se m la 

jeho společnost orientovat. Každá společnost existuje v tržním prost edí, a to se velice 

rychle m ní a p sobí na n j všechny mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Je 

velmi d ležité, aby na tyto aspekty podnik reagoval tak, aby byl nadále konkurenceschop-

ný. Podniky, které tyto zm ny iniciují, mají na trhu nejvýhodn jší a nejsiln jší pozici, pro-

tože udávají tím sm r, kterým se daný obor vyvíjí.  

V tržním prost edí p sobí na podnik r zné faktory. Tyhle faktory mohou napomáhat ke 

zlepšení situace podniku, anebo ji také zhoršovat.  

Faktory, které ovliv ují podnik lze rozd lit na vnit ní, vn jší, objektivní, subjektivní, eko-

nomické a mimoekonomické. Dále také m žeme faktory ovliv ující podnik členit na sv -

tové, vnitrostátní a teritoriální. Celková situace podniku je vždy zp sobená p sobením více 

faktor  současn . Velmi d ležitý faktor ovliv ující chování podnik  je státem nastavená 

hospodá ská politika. adí se sem nap íklad strategický zám r zem , da ová politika, fi-

nanční politika aj. Je d ležité, aby byly jasn  definovány makroekonomické vztahy, které 

ovliv ují mikroekonomické subjekty.  

1.1.1 Metoda PEST 

Faktory politické  

Politika je nedílnou součástí života každého podniku, a to, ať mluvíme o podnikové politi-

ce, či politice státu. Globalizace ekonomiky a globalizace sv ta obecn  vede k čím dál v tší 

otev enosti podnik . Česká ekonomika se stále víc zapojuje do mezinárodních institucí, 

čímž se zvyšují i nároky na české organizace. Interpretaci politických událostí musí ma-

nagement firem v novat pozornost, a to p edevším proto, aby mohl čerpat inspiraci a pou-

čení v taktice a strategii.  
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Faktory daňové a právní 

P ed ř0. léty Ň0. století byla používána centráln  plánovaná ekonomika, poté e p ešlo na 

tržní ekonomiku. Bylo tedy nutné vytvo it nové zákony pro podnikovou sféru, a upravit 

zákony stávající. Obchodní zákoník nahradil tehdejší hospodá ský zákon. Mnohé podniky 

neznají právní normy a zákony, což zvyšuje nejistotu stability a udržení se na trhu a také 

m že vést k protiprávnímu jednání. 

Faktory ekonomické 

Do ekonomických faktor  adíme faktory m nové a makroekonomické.  

• Faktory m nové  

S t mito faktory se potýkají hlavn  mén  výkonné společnosti a organizace, na které zm ny 

úrok  mají v tší vliv než na společnosti ekonomicky výkonn jší. Pružnou finanční strate-

gii, pro p ípad výkyv  m nových kurz , musí mít společnosti, které exportují/importují 

zboží do zahraničí Ěvstupují do zahraničního obchoduě.  

• Faktory makroekonomické 

Mezi makroekonomickými faktory m že docházet k soub žn  probíhajícím proces m de-

flace a inflace. Nebo také nap íklad nár st cen vnitrostátních a pokles cen sv tových. M že 

tedy docházet k protich dnému vývoji.  

Faktory sociální  

adí se sem nap íklad nár st nezam stnanost, r st kriminality, problémy v sociální oblasti, 

problémy ve zdravotnictví, snižování reálné mzdy aj.  

Faktory technologické a technické  

Vlastníci a manaže i společností musí nep etržit  sledovat technologický a technický roz-

voj, čímž vytvá ejí p edpoklad pro dlouhodobou existenci společnosti. Tento rozvoj souvi-

sí s náklady, s kvalitou výrobk  a služeb, a taky s produktivitou práce.  
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1.2 Vnit ní prost edí podniku [1]  

Politika společnosti  

Společnost si stanovuje svou firemní politiku, a také podnikovou strategii na základ  toho, 

v jakém prost edí se společnost nachází, dále závisí okolní konkurenci a na chování zákaz-

ník . Společnost si stanovuje cíle, kterých má být dosaženo. Je d ležité, aby společnost 

m la správn  definovanou strategii a zp sob, kterým dosáhne uskutečn ní této strategie – 

to je základem od n jž se odvíjí veškerá činnost společnosti.  

Finanční ízení společnosti 

Finanční ízení společnosti je d ležitým faktorem. M že p edstavovat slabé místo společ-

nosti. V tšina malých i st edních společností po izuje krátkodobý finanční majetek 

s nízkou provozní likviditou, čímž se snaží posílit hmotný investiční majetek.  

Ve finanční činnosti společnosti by se nem ly hledat p íčiny všech problém  a nem la by 

být na prvním míst , p esto, že je velice d ležitá. Pokud je dob e zvládaná finanční činnost, 

zvládá se mnohem lépe i likvidita, o čemž se m žeme p esv dčit v mnoha společnostech.  

Náklady, nákladovost 

Velmi klíčovými jsou náklady a nákladovost, které mají velký vliv na prosperitu společ-

nosti. Náklady m že p i adit ke každému výkonu společnosti, jako jsou mzdové náklady, 

materiálové náklady aj. Výdaje naopak nelze p i adit s určitými výkony, protože zmenšují 

zisk, adíme sem odepsané pohledávky, ztráty aj. Protipólem výdaj  jsou výnosy. 

 

Porovnáním výše celkových náklad  v r zných obdobích zjistíme došlo ke snížení nebo 

zvýšení náklad , za pomoci níže uvedeného vzorce. 

 

Vzorec pro nákladový model je: 

y = a + bx 

 

y…celkové náklady 

a ... celkové fixní náklady 
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b … pr m rné náklady na jednotku objemu výroby 

x …objem výroby – počet produkovaných jednotek 

Prosperity a stability firmy nedocílíme vždy snížením náklad . Pokud z stane stejná nebo 

dokonce vyšší prodejní cena a objem prodeje. Je d ležité zvolit vhodné prost edky pro sni-

žování a zvyšování náklad . Je nutné volit opat ení, poskytující dost prostoru ke zvyšování 

technické úrovn  a kvality výrobk . Vytvo it si koncepci, která bude rozši ovat finanční, 

technickou, výrobní a personální politiku.  

1.2.1 Ekonomické faktory ovlivňující prosperitu společnosti 

Produktivita 

Produktivita společnosti souvisí s efektivní činností dané společnosti. Úrove  produktivity 

závisí na organizaci práce, na úrovni kvalifikace lidí, kte í odvádí práci, na p írodních 

podmínkách aj.  

Rentabilita 

Je to relativní vyjád ení zisku – hospoda ení, vzhledem danému základu – vložené pro-

st edky. Rentabilita ve společnosti je cenotvorná složka, která se sleduje u operací obchod-

ního charakteru.  

Efektivnost  

Další ukazatel vývoje společnosti je efektivnost. Pom r mezi vynaloženými náklady spo-

lečnosti a výsledky, kterých společnost dosáhla. Vztah mezi vlivem investic na ekonomic-

ké podmínky podniku a vynaloženými prost edky podniku stanovuje ekonomickou efektiv-

nost investic. Plánování investic je spojeno s určitým rizikem, protože se výpočty opírají o 

odhadované budoucí výsledky, kterých však nemusí byt dosaženo. Riziko lze zmírnit za 

pomoci odborných realistických odhad  a analýz, ovšem zcela ho odstranit nelze.  

1.3 P íznaky onemocn ní podniku [2]  

První symptomy problém  podniku se hledají p edevším v účetní rozvaze. Pokud se nepro-

jevují naprosto z eteln , p edpokládá se, že podnikové selhání nejde p edpov d t. Jedná se 

nesprávné hledání p íznak  na nesprávném míst . První symptomy problému se projevují 

v oblasti vedení podniku. Mnohdy už n kolik let p edtím, než jsou viditelné v účetní roz-
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vaze a v jeho finančním stavu. Často se stává, že se vedení snaží utajit nep íznivou situaci, 

namísto ozdravných opat ení. Podnik má potom minimální šance na p ežití.   

„Symptomy „onemocnění“ podniku je nezbytné hledat ve správní radě a v operativním í-

zení podniku.“ [2]  

P íznaky onemocn ní podniku: 

• nevyvážená struktura podnikového vedení a nevyvážená struktura správní rady 

• nedostatečná flexibilita a kreativita 

• nedostatek informací nutných k vedení podniku 

1.4 ůnalýza citlivosti [2]  

Vhodný nástroj stanovení slabých míst podniku. P i této analýze není pot eba znát detaily, 

jako nap íklad používané technologie, vnit ní organizace podniku aj. Tato neznalost m že 

být na jednu stranu p ekážkou, ale zárove  m že být výhodou, protože není spojena 

s obhajobou zastaralých postup  a zvyklostí, a také s p edpojatými názory.  

ůnalýza citlivosti lze provád t r znými zp soby. Nap íklad m žeme sestavit listinu výrob-

ních náklad , ze které vybereme položky, které jsou ve srovnání se všeobecnou zkušeností 

p íliš vysoké. Poté zkoumáme, jestli výše t chto položek má opravdu opodstatn ní. Jestliže 

nemá, jedná se o jednu z p íčin problém  podniku.  

Jako další zp sob analýzy citlivosti lze uvést nap íklad vyhodnocení nep ímých výdaj  

v administrativní oblasti. Náklady jednotlivých odd lení podniku vyčíslíme, a jednodu-

chým srovnáním m žeme zjistit, jestli n která z nich nemají p íliš vysoké náklady. Pokud 

zjišt né náklady p ekračují b žnou výši, a nemají k tomu opodstatn nou p íčinu, jedná se 

op t o p íčinu problému podniku.  

Taktéž jde zkoumat náklady vzniklé p ímo ve výrob  jednotlivých výrobk  či poskytování 

služeb. Každý výrobek či kategorie výrobk  má p i azené veškeré náklady, zjišt né 

z účetních doklad . Porovnáním jednoduše zjistíme, které výrobky Ěslužbyě jsou spojené 

vysoké náklady.  

Tato analýza je pom rn  efektivní nástroj, který vede k p ijatelným výsledk m. Odhaluje 

slabá místa podniku. Není t eba odborných znalostí, a nevyžaduje velký časový prostor.  
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2 KRIZE ů KRIZOVÉ ÍZENÍ 

2.1 Krize  

Definování pojmu „krize“ je základním problémem v krizovém ízení. Z této souvislosti se 

vytyčuje ada otázek, na které je pot eba najít odpov ď. Co je to krize podniku? Kdy tato 

krize začíná? Je vážn  rozhodují pro pokračující existenci podniku? Jak krize vznikla? Jak 

se projevuje? Nejedná se jen o hraní se slovy. Um t najít odpov di na tyto otázky je velmi 

d ležité. V krizovém ízení je typické to, co i v ostatních oblastech ízeních, a sice – nejed-

notná terminologie, nejednotné definování základních pojm .  [3] 

 „Krize podniku je chápána jako situace různé časové délky, ve které se rozhoduje, zda se 

podnik navrátí (minimálně) do situace, ve které byl p ed vznikem krize, nebo je perspektiv-

ně ohroženo dosahování podnikových cílů, p ípadně jeho další existence.“ [3] 

„Okamžik, který rozhoduje o možném vývoji situace buď v p íznivém, nebo nep íznivém 

směru.“ [4] 

 

Zdrojem krize jsou obecn  [3]: 

• nerovnováha mezi podnikem a jeho okolím 

• dysfunkce mezi subsystémy podniku 

 

Pokud ve společnosti dochází k velkému poklesu ukazatel  výkonosti, což by mohlo vést 

k samotnému ohrožení existence podniku, m žeme tento stav označit jako – krizi podniku. 

Je velmi d ležité, aby každá společnost nep etržit  p ijímala r zná opat ení, která budou 

zabezpečovat zachování jejího provozu. [6] 

Každý podnik se občas dostává do situace, kdy se musí vyrovnávat s negativní situací své 

výkonnosti, mezi n ž se adí nap íklad snížení hodnoty firmy, snížení obratu, likvidity aj. 

Pro všechny tyto situace, musí být každý podnik p ipraven na tyto zm ny a impulzy ade-

kvátn  reagovat. [7] 

Pokud se společnost dostává do existenčních problém , m li bychom uvažovat o krizovém 

ízení, a také o restrukturalizaci. [7] 
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Restrukturalizace podniku je velmi náročný proces, a to jak pro odb ratele, dodavatele, 

banky, tak v neposlední ad  po zam stnance, a obecn  pro celé okolí podniku. Pokud se 

podnik dostává nebo dokonce se již dostal do krize, m lo by vedení společnosti zvážit na-

jmutí krizového manažera. [7] 

ešení krize se musí odehrávat uvnit  společnosti – to je jedno z hlavních pravidel restruk-

turalizace. D sledkem krize společnosti m že být dlouhodobý trend, kdy dochází k poklesu 

poptávky dlouhodob , tudíž není možné spoléhat se na náhlý zvýšený zájem zákazník  a 

na zvýšení tržeb. [7] 

Dle Pollaka [2] je také nezbytné odpov d t si na tyto otázky: 

1. Co prodáváme – výrobky, informace, služby? 

Ň. Na jaký trh sm uje naše úsilí?  

• prodej ve velkém množství, s malou marží a velkým úsilí 

• luxusní trh s velkou marží, prodej v malém množství, relativn  malé úsilí 

Pouze tehdy, vyjasníme-li si tyto otázky m žeme podnik cílev dom , úsp šn  ídit.  

2.1.1 Interní p íčiny krize 

Pokud krize nastane z nefinančních p íčin, m že vzniknout nap íklad d vody – žádné ino-

vace, odchodem klíčových manažer , odchodem zam stnanc , nespln ním dlouhodobých 

cíl  apod. Krizi podniku m že zap íčinit nap íklad špatná investice, nedostatek inovací. 

Tyto d vody zap íči ující krizi adíme mezi interní d vody – tzn., že se společnost dostala 

do krize díky špatným rozhodnutím ízení společnosti. Interní p íčiny krize podniku eší 

hlavn  management podniku. [6] 

2.1.2 Externí p íčiny krize 

Pokud mluvíme o d vodech externích, adíme zde p íčiny m nové, ekonomické, politické, 

sociální, da ové a také právní. Externí p íčiny krize podniku ne eší management podniku, 

vedení je v ešení t chto externích problém  velmi omezené. [6] 

2.1.3 Znaky krize [4] 

• Krize omezuje činnost podniku. Narušuje každodenní práci, každodenní úkoly.  
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• Krize je negativní. Vytvá í napjaté situace uvnit  společnosti.  

• Zpravidla rozpolcuje společnost. Vedoucí pracovníci a zam stnanci si vybírají, ke 

které stran  se p ikloní.  

• Ve v tšin  p ípad  p ekvapí. I p esto, je-li management podniku na určitou míru ri-

zika p ipraven.  

• Krize zpravidla zkresluje a vyvolává nesprávné dojmy. 

2.1.4 Druhy krize 

Šárka Zapletalová [4] vymezuje tyto druhy krize: 

P írodní krize – ekologické jevy Ěsucha, záplavy, zem t esení, bou e aj.ě 

Ekologická krize – zásah člov ka do p írody Ěčerné skládky, znečišťování p írody aj.ě 

Technologická krize – selhání lidského faktoru, nevhodné využívání technologií 

Konfrontační krize – nespokojené skupiny mají spory mezi sebou. D sledkem jsou de-

monstrace, bojkoty, stávky aj.  

Ilegální krize – pat í sem terorismus, manipulace, únos aj.  

Psychologická krize – m že ji vyvolat sociáln -ekonomická stav státu – občané mají 

strach z budoucnosti.  

Ekonomická krize – za makroekonomie nap . inflace, za mikroekonomii nap . krize ve 

výrobním procesu.  

Finanční krize – ekonomická a finanční se liší ve spoušt či rozpor  finančního systému. 

Do finanční krize pat í nap . dluhová krize aj.  

Podnikové krize – dochází k narušení rovnováhy podnikatelských charakteristik podniku a 

postoje podnikatelského prost edí. 

 

Autor Miloslav Synek [5] ve své knize vymezuje tyto druhy krize: 

Strategická krize – adíme sem špatná rozhodnutí p i zakládání společnosti Ěnap . špatné 

umíst ní podnikuě. 
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Krize vyvolaná hospodá skými výsledky – adíme sem špatné financování podniku, vy-

soké ceny, chybné investice aj.  

Krize likvidity – adíme sem chybné ízení pohledávek, dlouhodobé porušování pravidel 

finanční rovnováhy, financování podniku z cizích Ějinýchě zdroj  aj.  

2.1.5 Fáze krize 

ůuto i Roman Zuzák a Martina Königová [3] uvád jí tyto fáze krize: 

Potencionální krize 

V této fázi jde krize velmi t žko rozpoznat, protože se ješt  nijak zásadn  neprojevuje. Je-li 

však problém rozpoznán již v této fázi, je velká pravd podobnost, že krize bude úsp šn  

vy ešena. Pokud ovšem podnik nemá tušení o stávajícím problému, začíná nar stat. V této 

fázi krize se nachází velká část podnik . M žeme tedy hovo it, že tato krize je 

v organizacích permanentní. adí se sem d sledky chybného strategického rozhodnutí.  

Latentní krize 

V této fázi dochází ke zhoršení komunikace uvnit  společnosti, snižují se výdaje, špatná 

spolupráce aj. Zde, v této fázi jsou p íznaky krize již viditelné. M že trvat pár m síc , ale i 

n kolik let.  

ůkutní krize 

Bývá často označována jako krize likvidity. Dochází k nedostatku hotovosti. Podnik není 

schopen hradit své výdaje. V této fázi podnik není schopný dále fungovat a plnit funkci 

podniku.  

Nezvladatelná krize 

Krizové účinky vedou ke katastrof . Okamžité ukončení podnikatelské činnosti je tedy 

nejadekvátn jším ešením.  

2.2 Krizové ízení  

Každá krize s sebou nese negativní d sledky. Cílem každého podniku, postihnutého krizí, 

je eliminovat následky a dosáhnout minimáln  úrovn  takové, v jaké se nacházel p ed 

vznikem krize.  
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„ ízení, které je založeno na schopnosti do určité míry p edvídat nebezpečí krize, analyzo-

vat její symptomy, p ijímat opat ení na snížení negativních důsledků krize a využít jejích 

faktorů pro další rozvoj.“ [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Obecné schéma krizového ízení v užším smyslu 

zdroj: [ň], vlastní zpracování 
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3 RESTRUKTURALIZACE PODNIK  

Restrukturalizace je v podstat  zm na majetkové a finanční struktury daného podniku – 

společnost se p izp sobuje zm nám v tržních podmínkách. Pokud je proces restrukturali-

zace úsp šný, m l by se projevit ve všech oblastech, nap íklad v oblasti výrobní, obchodní, 

finanční i personální.  

Proces restrukturalizace podniku byl typický v 70. letech minulého století, v západních ze-

mích, kdy docházelo k vzr stu t chto restrukturalizačních proces , a docházelo 

k rozši ování nových forem. P ed tím byly používány p edevším koup  podniku a fúze.  

ůuto i odborné literatury k tomuto tématu Žídek [8] a Synek [5] restrukturalizaci označují 

jako zm nu struktury. Zm ny uvnit  společnosti by m ly zlepšovat výkon podniku. M že-

me tedy restrukturalizaci podniku chápat jako proces, kterým zefektivníme výrobu.  

Další autor odborné literatury – Valda [9] prosazuje myšlenku, že k procesu restrukturali-

zace nemusí docházet pouze v období krize, ale že zahájení tohoto procesu m že iniciovat 

vlastník, pokud chce ve svém podniku zm nu. Proces restrukturalizace je velmi náročný 

proces, a každý by si p ed zahájením tohoto náročného procesu m l um t odpov d t na 

otázky: Je možné podnik restrukturalizovat? Jaké má tato společnost slabé stránky? Jaké 

budou klíčové prvky restrukturalizace?  

3.1 Formální a neformální restrukturalizace  

Pokud je restrukturalizace podniku ešena insolvenčním ízením, jedná se o restrukturali-

zaci formální neboli o reorganizaci. Pokud krizi podniku ešíme mimo insolvenční ízení, 

jedná se o neformální restrukturalizaci. Management podnik  se ve v tšin  p ípad  snaží 

krizi ešit mimo insolvenční ízení.  

3.1.1 Formální restrukturalizace  

Jako výhodu formální restrukturalizace adíme p edevším to, že se ídí jasn  stanovenými 

pravidly daného procesu. Celý proces je pod kontrolou v itel . ůvšak tato formální re-

strukturalizace s sebou nese i adu nevýhod, mezi které se nap íklad adí časová náročnost, 

zhoršený p ístup k externímu financování, či ztráta d v ry. Tahle forma požaduje vyšší ná-

klady.  
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3.1.2 Neformální restrukturalizace  

Jako výhody neformální restrukturalizace m žeme uvést p edevším menší publicitu, a také 

hrozí nižší riziko ztráty d v ry. Okolí společnosti si v tšinou nepovšimne, že k procesu 

restrukturalizace dochází, vedení má proces restrukturalizace pod kontrolou. Jako nevýho-

du mohou vnímat v itelé to, že nemají proces restrukturalizace pod svou kontrolou. Forma 

neformální restrukturalizace je i rozd lení společnosti a fúze. [6] 

 

Neformální restrukturalizace – insolvence  

Existují dv  podoby insolvence. Jedna spočívá v neschopnosti hradit své závazky, a druhá 

v tom, že vzniká p edlužení.  

Neschopnost platit své pen žité závazky znamená, že dlužník není schopen plnit své závazky a 

má pen žité závazky delší než ň0 dn  po lh t  splatnosti. Definice p edlužení spočívá v tom, 

že pokud má dlužník více v itel  a jeho součet závazk  p evyšuje hodnotu majetku. [6] 

Dnem, kdy dorazí insolvenční návrh k p íslušného soudu, je zahájeno insolvenční ízení. Sta-

novuje to insolvenční zákon. Pr b h tohoto ízení je – zahájení, rozhodnutí o insolvenčním 

návrhu, rozhodnutí o zp sobu úpadku. Úpadek m že být ešen pomocí oddlužení, konkurzem 

či reorganizací.  

3.1.2.1 Formální restrukturalizace – reorganizace [10] 

Reorganizace, jinými slovy formální restrukturalizace je upravena v insolvenčním zákon . Její 

princip spočívá v postupném vyrovnání pohledávek v itel , kte í jsou uvedeni 

v reorganizačním plánu.  Pokud chceme zahájit proces reorganizace, musíme počítat s tím, že 

musíme soub žn  zahájit i insolvenční ízení na základ  návrhu od v itele nebo dlužníka. 

Soud musí rozhodnout, zda je dlužník opravdu v úpadku a v itelé musí souhlasit, že se tento 

úpadek bude ešit reorganizací. Dlužník – navrhovatel reorganizace musí p edložit reorgani-

zační plán. 

 

Reorganizační plán – povinné náležitosti [10] 

Reorganizační plán musí obsahovat vymezení právního postavení osob, kterých se reorganiza-

ce týká. V reorganizačním plánu musí být určený zp sob, jakým bude reorganizace realizová-

na. Dále se musí určit všechna pot ebná opat ení, která jsou nutná k pln ní reorganizačního 
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plánu, a to p edevším vzhledem k osobám, které jsou určené k nakládání s majetkovou podsta-

tou a nakládání s majetkovou podstatou jako takovou.  

Potom je velmi d ležité uvést, zda provoz dlužníkova podniku bude dál v provozu a pokud 

ano, tak za jakých podmínek. Pokud jsou osoby, které jsou ochotny podílet se na financování 

reorganizačního plánu či jsou ochotny p evzít n jakou část dlužníkových závazk , musí být 

v reorganizačním plánu také uvedeny. Do reorganizačního plánu dále dlužník musí uvést, zda 

tento krok n jak ovlivní zam stnanost v jeho podniku, a jaké závazky dlužníkovi z stanou po 

ukončení této reorganizace.  

 

Zp sob, kterým bude reorganizace provedena je individuální. V tšinou se ovšem provádí 

zejména t mito zp soby: 

- prodej celého dlužníkova majetku nebo jeho části, anebo prodejem dlužníkova podniku 

- prominutí části dluhu v iteli nebo odklad splatnosti  

- fúze dlužníka  

- dlužníkova aktiva se p evedou v itel m nebo p evodem aktiv na nov  založenou 

právnickou osobu, kde mají tito v itelé majetkovou účast 

- p edáním akcií a jiných cenných papír   

- zajišt ní financování dlužníkova provozu 

3.1.2.2 Oddlužení [11] 

Oddlužení, jinými slovy osobní bankrot. Tento zp sob ešení úpadku je p edevším pro dlužní-
ky, kte í se b žnou činností dostali do úpadku, nikoliv podnikatelskou činností. Insolvenční 
zákon totiž povoluje možnost oddlužení jak právnickým, tak i fyzickým osobám.  
 
Insolvenční návrh soub žn  s povolením oddlužení musí podat výhradn  jen dlužník sám.  

 

Tento návrh na oddlužení musí povinn  obsahovat tyto náležitosti: 

- údaje o dlužníkovi a o osobách za n j jednajících 

- p íjmy dlužníka v posledních ň letech 

- očekávané p íjmy v 5 následujících letech 

- dlužník v návrh zp sobu oddlužení 
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U tohoto návrhu musí být p ipojeno: 

- listiny, které dokládají p íjmy dlužníka b hem posledních ň let 

- doložení seznamu závazk , doložení seznamu majetku 

- souhlas nezajišt ného v itele – po domluv  s dlužníkem, hodnota pln ní bude nižší 

než ň0 % dané pohledávky ĚInsolvenční zákoně  

3.1.2.3 Konkurs [12] 

Jako další zp sob ešení podnikového úpadku je konkurs. Tato možnost se volí, pokud se 

dlužník v úpadek ne eší reorganizací nebo oddlužením. V itelské pohledávky nebo jen jejich 

části se uspokojují ze zpen ženého dlužníkova majetku. Pohledávky takto uspokojené, skon-

čením konkurzu zanikají. Insolvenční správce nabývá oprávn ní zacházet s majetkovou pod-

statou – do toho se zahrnuje i výkon práv a také pln ní povinností, p íslušících dlužníkovi.  

Zpen žení majetkové podstaty lze učinit: 

- ve ejná dražba  

- prodej majetku mimo dražbu 

- prodej nemovitostí a movitých v cí 

3.2 Fáze restrukturalizace  

Tato fáze m že probíhat podle daného konceptu – „V koncept“, který se skládá z redukční a 

r stové fáze. Ve fázi redukční se snažíme docílit snižování náklad . ů fáze r stová se snaží 

podpo it rozvoj podniku. Tento koncept slouží jako mapa procesu restrukturalizace – definuje 

priority podniku, které jsou klíčové, a také kroky, které jsou nezbytné pro záchranu a ozdrave-

ní společnosti. [13] 
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4. Reorganizace lidských zdroj   

Snižování lidských zdroj , bonus  a odm n je jedním z prvk , který je pot eba uskutečnit p i 

procesu restrukturalizace. N kdy je nutná vým na manažer , pokud ti stávající nezvládají kri-

zový management. Je nutné eliminovat podp rné činnosti společnosti, které lze nahradit se-

zónními pracovníky či externími službami. P ed tím, než společnost začne redukovat počet 

zam stnanc , je t eba si uv domit, že pokud bud proces restrukturalizace úsp šný, budu kva-

litní zam stnance pot ebovat. Je vhodné, aby společnost své zam stnance seznámila se situací, 

která ve společnosti nastala, a jak tuto situaci hodlá dále ešit.  

5. Restrukturalizace pasiv 

Tento pojem zahrnuje nap íklad zm nu nebo snížení struktury u obchodních závaz , zabezpe-

čení nových úv r , navýšení zapojení vlastník . Po zafixování základních firemních proces , 

kdy má společnost n jakou hotovost a nedochází k velkým únik m, p ichází na adu další krok 

a tím je restrukturalizace pasiv. Vhodné načasování, kvalitn  p ipravená argumentace je skv -

lý p edpoklad k vyjednávání o nastavená pasivních položek v rozvaze.  

 

3.2.2 R stová fáze [13] 

B hem r stové fáze by společnost m la v novat pozornost p edevším tržbám a marži, nastave-

ní nové strategie, využít akvizice, investovat, inovovat. Tyto kroky se mohou r zn  kombino-

vat nebo provád t soub žn .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2 - R stová fáze 

zdroj: [13], vlastní zpracování 

1.ORIENTůCE Nů TRŽBY ů MůRŽE 

2. NOVÁ STRůTEGIE 

3. INOVACE 

4. INVESTICE 

5. AKVIZICE 
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1. Orientace na tržby a marži 

Situace, kde r st tržeb doprovází r st její marže nebo alespo  její zachování, je cíl vysn ný 

každé společnosti.  

2. Nová strategie 

Pro dlouhodobý úsp ch je nezbytné, aby si společnost stanovila p esnou strategii. Malé a 

st ední podniky stanovují vychází se svou strategií z pot eb trhu.  

3. Inovace  

Nemusí se nutn  jednat o nový produkt anebo službu, m že jít o zlepšení stávajících podmínek 

u stávajících produkt  a služeb. ůby si společnost získala výhodn jší postavení na trhu 

v porovnání s konkurencí, snaží se vymyslet novou inovační politiku a udržet si své postavení 

na trhu. M že se jednat o inovace v produkce, proces , marketingu anebo lidských zdroj . 

4. Investice 

Investovat v podniku je d ležitá část, jak podnik rozvinout. Oblast investice úzce souvisí 

s výše uvedenou inovací. Pokud pot ebujeme v podniku n co inovovat, musíme investovat do 

nových proces , do nové produkce a podobn .  

5. Akvizice 

Jedním z nástroj  rozvoje společnosti je akvizice. Je to postup, ve kterém kupující získává 

kontrolu nad cílovým podnikem nebo jeho částí anebo částí jeho majetku. ĚHlaváč, Ň010ě 

 

3.3 Formy restrukturalizace  

Finanční restrukturalizace by mohla tvo it celý proces restrukturalizace nebo m že tvo it jen 

jednu část z celého procesu. Je považována za restrukturalizaci kapitálové struktury. Zahrnují 

se sem nap íklad restrukturalizace bankovních úv r  apod., na čemž se oba auto i Veber i 

Truneček, shodují. [13] [14] 

Z hlediska managementu se restrukturalizace d lí na finanční a provozní.  Provozní restruktu-

ralizace je zam ena na navýšení produkční síly aktiv. První krok je provozní restrukturalizace, 

po níž následuje finanční restrukturalizace. Finanční restrukturalizace má za cíl zejména opti-

malizovat cizí zdroje. Je nutné, aby byl ve společnosti dostatečný výkon aktiv, aby finanční 

restrukturalizace p inesla požadovaný efekt, protože v opačném p ípad  by krizi spíše pro-
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dloužila, než vy ešila. Na této restrukturalizaci nesou podíl vlastníci, dodavatelé, v itelé i 

banky. [13] 

Pokud mluvíme o finanční restrukturalizaci s širším slova smyslu, tak sem pat í jak finanční, 

tak i majetkové struktury dané společnosti. ůutor Truneček [14] ji ve své knize rozd luje na 

finanční systém a na systém podnikového ízení. Finanční restrukturalizace zde p edstavuje 

zm ny vlastník  společnosti a následné investice do rozvoje podniku Ěv tšinou se zde používá 

cizí kapitálě. ů podnikové ízení p edstavuje redesing proces , probíhajících ve společnosti.  

 

Pod pojmem finanční restrukturalizace si dále také m žeme p edstavit zm ny na stran  pasiv a 

aktiv balance společnosti. [5] 

 

Autor Synek [5] uvádí tyto čty i podoby restrukturalizace: 

Výprodej 

Tato forma restrukturalizace p edstavuje z eknutí se části společnosti a její prodej. Daná část 

podniku bude nabídnuta a následn  prodána t etí stran . Podnik prodává v tšinou již existující 

právní jednotce, nezakládá se nová.  

Expanze  

Expanze se dále d lí do čty  skupin – koup , fúze, nabídka ke koupi, joint venture. 

Expanze se provádí pomocí koup . Jde hlavn  o koupi menších podnik . Základními nástroji 

jsou akvizice a fúze, sloužící k získání v tšího tržního podílu. [6] 

Hlaváč definuje fúzi jako postup, p i kterém se dohodnou na spojení statutární orgány společ-

ností. Postup, kde kupující získá kontrolu nad částí podniku nebo částí jeho majetku nebo p í-

mo nad celým cílovým podnikem.  

Dle Synka [5] pokud mluvíme fúzi, tak buď zanikne stávající společnost a vznikne nová, nebo 

se stávající společnost zachová a tzv. vplynou do ní jiné společnosti. Je založena na dohod  

vlastník  o splynutí jejich společností v jednu společnost.  

Kislingerová [6] ve své knize uvádí jako hlavní cíl je u akvizic a fúzí dosažení ekonomického 

zisku. Pokud mají ob  společnosti po této transakci vyšší hodnotu než v dob , kdy fungovala 

každá zvlášť, hovo íme o dosažení ekonomického zisku.  
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Nabídka ke koupi je t etí skupinou expanze. Synek [5] udává, že jde o to, že jedna společnost 

podá nabídku na odkoupení akcií akcioná m druhé společnosti. Vedení druhého podniku m -

že, ale nemusí dát souhlas. Tímto získá první společnost tu druhou pod svou kontrolu.  

Joint venture je další z forem expanze. Uzavírá se na omezenou dobu. Zahrnuje se sem část 

činnosti podniku. Spojí se dva či víc společností nebo podnikatel , a všechny strany, které se 

účastní, společn  sdílí zisk, ztrátu a společn  ídí podnik. Jde o společné podnikání více pod-

nik , kdy nemusí dojít ke splynutí nebo sloučení. Účastníci tohoto společného podnikaní mají 

v tšinou jasn  stanovený cíl, kterého cht jí dosáhnout.  

Získání kontroly nad společností  

Jako další forma finanční restrukturalizace je získání kontroly nad společností. Sem adíme 

n kolik možností, a to t eba zp tný odkup, dohoda o klidu, opat ení proti p evzetí firmy. For-

mu zp tného odkupu lze definovat jako zp tný nákup podílu majetku za cenu navýšenou o 

prémii. Dočasná dohoda o klidu se sepisuje akcioná i, ve které se zavazují, že se nepokusí 

v budoucnu o znovu získání kontroly nad společností. Pokud hovo íme o další možnosti – 

opat ení proti p evzetí firmy, tímto zvyšujeme procento k získání majority. Získáváme tzv. su-

permajoritu.  

Zm na vlastnictví  

Synek [5] uvádí, že se sem adí p ímá vým na dluhu či vým na prioritních akcií za společné 

akcie, zp tný nákup doposud nesplacených akcií, výkup firmy úplnou koupí majetku či ma-

nagementem.  
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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4 ůNůLÝZů FIRMY 

4.1 Popis společnosti  

Vybraná společnost X, se zabývá výrobou nákladních automobil . Společnost byla založe-

ná již v druhé polovin  1ř. století. P vodn  to byla malá, rodinná společnost zabývající se 

výrobou kočár . Postupem času začala vyráb t i další druhy dopravních prost edk . Nap í-

klad na konci 1ř. století začala tato společnost vyráb t i železniční vagóny. Na sklonku 1ř. 

století se začala zabývat výrobou nákladních automobil .  

V období po druhé sv tové válce začala společnost s výrobou letadel, tramvají a také lu-

xusních limuzín. Ovšem hlavní nadále z stala výroba nákladních automobil . V dobách 

nejv tšího odbytu tato společnost vyráb la až 15 000 nákladních vozidel ročn . Ovšem po 

transformaci ekonomického systému z centráln  ízeného na tržní, zasáhla tento podnik 

krize, který je na společnosti dodnes znatelný.  

V období privatizace tato společnost n kolikrát zm nila vlastníka, a nakonec se jejím 

vlastníkem stalo sdružení investor . V minulých letech se společnost odpojila od své dce-

iné společnosti prodejem, čímž se snažila vy ešit svou špatnou finanční situaci.  

Společnost poté navázala spolupráci s nizozemským výrobcem nákladních automobil , 

která do společnosti vstoupila jak majetkov  – vlastní část akcií dané společnosti, a také 

dodává společnosti motory a kabiny pro jejich společné modely.  

Dále, díky jejich spolupráci, m že využívat celosv tové servisní a dealerské zastoupení 

této společnosti. Tato spolupráce je označována podnikem za klíčovou p i záchran  a ob-

nov  podniku.  

4.1.1 PROVOZNÍ ČÁST 

Společnost X se nyní skládá z mate ského podniku, který vyrábí nákladní automobily a ná-

leží k ní dv  dce iné podniky a to – společnost Y – slévárna, vyrábí odlitky z litiny a jiných 

kov , a společnost Z – kovárna.  
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Obrázek 2 - Zobrazení skupiny společností 

 

Celá tato skupina pat í ke společnostem, které vertikáln  vyrostly. Pro sv j finální produkt 

(v tomto p ípad  tedy nákladní vozidlaě si velmi podstatnou část součástek sami vyráb jí, a 

nejsou proto tolik závislé na dalších dodavatelích. Tento systém vedení podniku byl vzo-

rem podnik  v dob  minulého režimu.  

Firma vyrábí komponenty pro sv j konečný produkt, který poté smontuje, a je tak na ostat-

ních podnicích prakticky nezávislá. Tento systém vedení podniku se ve společnosti X stále 

drží, avšak současná desetinová produkce oproti dobám minulým, činní tento systém vede-

ní naprosto ekonomicky nevýhodným.  

Společnost pot ebuje pro sv j finální produkt natolik originální a specifické součástky, že 

je nikdo, krom  jejich dce iných společností nevyrábí. Dané součástky jsou vyráb ny na 

linkách, které jsou určené jednoúčelov  na výrobu t chto součástek pro mate skou společ-

nost. Objem této poptávky od mate ské společnosti je vyroben za pár m síc , a zbylý čas 

v roce tyto jednoúčelové linky stojí, jelikož tyto speciáln  vyrobené komponenty mají mi-

nimální uplatn ní pro jiné společnosti, proto je také není možné prodávat jiným podnika-

telským subjekt m.  
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Společnost X se v minulosti snažila najít externího dodavatele t chto komponent , avšak 

cena byla ješt  mnohem vyšší než náklady spojené s provozem jednoúčelových linek dce i-

ných společností, kde tyto linky v tšinu času nejsou v provozu, a jsou s nimi tedy spojené 

velké fixní náklady.  

Tohle je d vod, proč je společnost X na svých dce iných společnostech závislá. Vedení 

obou dce iných společností by se cht lo osamostatnit a cht lo by nahradit prakticky nevyu-

žité linky, linkami jinými, k produkci více žádaných výrobk .  

Ovšem na tuto investici nemají společnosti dostatečný kapitál Ěani společnost Xě. Jediná 

cesta, jak jej získat je p íchod investora, jelikož momentáln , kv li zastavení dce iných 

společností z d vodu p jčky, není možnost p jčky od banky možná.  

Prodej dce iných společností ovšem také nep ipadá v úvahu, jelikož nový majitel by jist  

okamžit  zrušil nep íliš rentabilní jednoúčelové linky, a tak by společnost X musela hledat 

nové dodavatele součástek, a to by m lo za následek obrovský nár st výrobních náklad .  

Další problém skupiny společností je, že nedošlo k vy ešení strategie dce iných společnos-

tí. Tedy zda tyto dce iné společnosti mají být primárn  dodavatelé díl  pro jejich mate -

skou společnost Ětedy počítat se ztrátouě, nebo hledat jiné zakázky, a tedy být na mate ské 

společnosti nezávislé Ědosahovaly by tak ziskuě.  

Společnost nedává jednoznačn  najevo, co se od svých dce iných společností očekává. Ve-

dení mate ské společnosti nutí dce iné společnosti, aby vyráb ly nerentabilní díly pro spo-

lečnost X, ale také po nich chce, aby si hledaly další p íležitosti.  

Ovšem pro hledání vlastních p íležitostí by bylo nezbytné, aby došlo k modernizaci zasta-

ralé výroby. ůle na tuto modernizaci odmítla společnost X uvolnit svým dce iným společ-

nostem finanční prost edky. 
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Obrázek 3 - Vztah mezi podniky 

 

4.2 FINůNČNÍ ůNůLÝZů 

Jelikož se jedná o skupinu společností, rozhodla jsem se pracovat s celkovým provozním 

hospoda ením celého tohoto společenství. Celkové provozní hospoda ení tohoto komplexu 

má dle mého názoru nev tší vypovídající hodnotu. M žeme podle toho zjistit, jak si toto 

společenství vede a jaké jsou jejich vyhlídky do budoucna.  

Nyní se budeme v novat období minulých 5 let. Nejv tší pokles zažila společnost v roce 

2015. Tento rok byl pohromou jak pro mate skou společnost, tak i pro její dce iné společ-

nosti. Dce iné společnosti trp ly proto, že mate ská společnost poptávala menší množství 

výrobk , ale také nastal pokles poptávky od jiných zákazník . 

 V roce Ň016 se ztráta zmenšila, avšak stále se jedná o ztrátu. Tuto zmírnilo to, že společ-

nost propustila p es ň00 zam stnanc , a také prodala o ř0 ks nákladních vozidel více. P i 

pohledu na níže uvedený graf je zcela zjevné neefektivní počínání společnosti.  
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4.2.1 Graf prodeje 
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Obrázek 4 - Grafické znázorn ní prodeje nákladních vozidel za uplynulých 5 let 

 

 

4.2.2 Zkrácená rozvaha  

 

Obrázek 5 - Zkrácená rozvaha společnosti X 
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Z výše uvedené rozvahy je z ejmá velká ztráta v minulých letech Ětém  0,ř mld. Kčě. Spo-

lečnost X se snaží snižovat cizí zdroje snižovat, avšak část krátkodobých závazk  a ban-

kovních úv r  je stále vysoký. Nejv tšími závazky z krátkodobých závazk  jsou závazky 

z obchodních vztah  a jiné závazky.  

V rámci analýzy možností jsem uvažovala o odprodeji dce iných firem a dalšího nemovité-

ho majetku. ůvšak na v tšinu nemovitostí je vázáno smluvní zástavní právo. Z čehož vy-

plývá, že možnosti společnosti X získat finanční prost edky odprodejem nemovitého ma-

jetku jsou značn  omezené.  

Nákladní automobily nepodléhají tolik trend m, jako nap íklad osobní vozidla, ale i tak je 

t eba investic do vývoje a výzkumu. Společnost X má svou unikátní technologii výroby, 

avšak je nutné pr b žn  ji inovovat.  

Co se týká zhodnocení finančního zdraví aj., lze tvrdit, že se společnost nyní nachází 

v polovin  cesty ven z výsledkové krize, ale stále se nedostala z krize strategie. 

 Z t chto d vod  jsou možné tyto varianty vývoje společnosti: 

- Zm na podnikové strategie, další obnova firemních proces . Tím dojde k celkové 

revitalizaci na moderní společnost a dostane se tak z krizového vývoje.  

- Společnost neud lá žádné kroky a „dojem“ lepšícího se HV bude doufat, že krize 

skončila. Op t se dojde k poklesu poptávky.  

4.3 OBCHODNÍ POLITIKů 

Společnost X má jedinečnou výrobní technologii, avšak tato skutečnost se nepromítá do 

ceny. Neumí svou jedinečnost a preciznost ádn  ocenit. Tedy hlavním problémem společ-

nosti je skutečnost, že se nezam ila na specifickou skupinu zákazník , která by možná 

byla menší, avšak ani současná produkce také není dostačující. Orientováním se na speci-

fické zákazníky by si společnost upevnila své místo na trhu.  

Namísto toho se ovšem společnost X snaží o úsp ch na otev eném trhu, kde však konkuro-

vat jen cenou není bohužel dostačující. Společnost už n kolikrát poho ela ve svých marke-

tingových kampaních, kde nabízela jak své terénní nákladní vozy, které jsou ve srovnání 

s konkurencí na velmi dobré úrovni, ale také nákladní vozy s tuhou nápravou, které jsou 
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zcela pr m rné ve srovnání s konkurencí. Pokud jde o cenu, marže na vozidlech je beze-

sporu jedna z nejnižších na trhu.  

Společnost nem že využít úspor kv li malé produkci. Navíc originální díly, které mají vel-

ké výrobní náklady, tlačí cenu výš, než jakou má konkurence. Společnost se to snaží vy-

rovnat tak, že k výrobní cen  p ipočte minimální marži. 

Vedení společnosti značn  p ece uje svou konkurenční výhodu, kterou je technické ešení 

vozidel, které umož uje pr jezd tím nejhorším terénem.  

V posledních letech společnost pocítila dopady hospodá ské krize a pokles poptávky v celé 

oblasti užitkových nákladních vozidel. Šlo o plošný pokles poptávky v tomhle odv tví. I 

konkurence p išla o část svých zákazník . I když se nyní poptávka po nákladních vozech 

stabilizovala, společnost X bojuje o každého zákazníka. Snaží se ho zaujmout velkou svo-

bodou výb ru, kdy si zákazník m že určit, jak by m lo dané vozidlo vypadat. Tím se však 

z hromadné výroby z části stává kusová výroba.  

4.4 PRODUKT SPOLEČNOSTI 

Společnost se orientuje na výrobu nákladních vozidel. T žká nákladní off-road vozidla a 

vozy pro kombinovanou p epravu terén – silnice, jsou st žejním programem. Společnost 

nabízí svým zákazník m 7 modelových ad. T mito modelovými adami se společnost 

snaží uspokojit poptávku po civilních vozech i armádních speciálech.  

Pro účely této práce si nákladní vozidlo rozd líme do čty  hlavních částí a to – konstrukce 

podvozku, kabina, nástavba, motor.  

Zákazník si sestavuje vozidlo, společnost X je v tomhle ohledu velmi benevolentní. Zákaz-

ník si nástavby ud lá sám nebo poptávána u jiných výrobc . Koupí od společnosti X povo-

zek, pop . kabinu a motor, a poté si na n j namontuje svou nástavbu. Tento celek potom 

prodává jako své nové vozidlo.  
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Obrázek 6 - Části vozidla 

 

4.5 KRITICKÁ ůNůLÝZů PRODUKTU FIRMY  

P i analýze vozu jako celku m žeme označit jako výhodu podvozek, který má společnost X 

značn  propracovan jší než konkurenční podniky. Zbylé části vozidla jsou však naprosto 

pr m rné. Kabiny voz  jsou zastaralé, konkurence nabízí mnohem komfortn jší, a i vizu-

áln  modern jší provedení.  

Motory se společnosti X nevyplatí vyráb t, vzhledem ke skutečnosti, že o n  není takový 

zájem a výroba malého počtu je nerentabilní. 

 Čím m že vozidlo společnosti X zaujmout je p edevším podvozek. Konstrukční ešení 

umož uje pohyb v náročném terénu a není nutné použití maximálního výkonu vozu, to 

znamená, že nedojde k rychlému opot ebení vozu.  
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4.5.1 POŽůDůVKY ZÁKůZNÍKů 

 

 

Obrázek 7 - Požadavky zákazníka 

 

4.5.2 SPECIFIKůCE ODV TVÍ 

Pro provoz podnikatelské činnosti v odv tví výroby nákladních vozidel, je pot eba velkého 

kapitálu pro budování továrny, nákupu stroj  a za ízení do výroby a také vybudování ser-

visní sít , prodejní sít . Know-how je velice d ležitý prvek, z tohoto d vodu se společnost 

X nemusí obávat nových konkurent . Hrozbou jsou stávající konkurenti a jejich posílení.  

4.5.3 TRH 

Pokud mluvíme o pr myslovém odv tví trhu, mluvíme p edevším o stavebnictví, t ža ství, 

lesnictví, t žba ropy a plynu, armáda, hasiči, komunální služby. Ovšem nap íklad pro vyu-

žití ve stavebnictví jsou vozidla společnosti X z velké části nevyužita. K v tšin  stavenišť 

vede zpevn ná cesta, tady tedy nejsou pot eba vozidla pro extrémní podmínky a nebyl by 
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zcela využit jejich potenciál a jejich speciální technologie. Proto jsou v t chto společnos-

tech specializovaných na stavebnictví up ednost ovány konkurenční výrobci nákladních 

automobil , který sice nemají takovou odolnost, ale jsou mnohem dostupn jší a pro tuto 

oblast i využiteln jší. Ovšem v oblastech sv ta, kde jsou i ve stavebnictví extrémní pod-

mínky, jsou takto odolná vozidla pot ebná. V t chto oblastech je potom nezbytné současn  

s nabídkou prodeje vozidel, zajistit i nep etržitý servis.  

Významný trh pro společnost X je v Izraeli, Indii, Rusku, USů, zem  ůrabského polo-

ostrova a Evrop . Společnost se snaží prorazit i na jiných trzích. Chce na nové trhy dodávat 

svá vozidla a také z ídit síť poboček a spolupracovat s místními společnostmi. Pro spole-

nost je ovšem d ležité získat s dané zemi obchodního partnera, který poskytne společnosti 

know-how a také informace o legislativ  státu a také jméno tamní společnosti, které obyva-

telé dané státu již znají. ů další d ležitým prvkem jsou finanční zdroje.  

Je d ležité promyslet, na kterých trzích najde společnost X uplatn ní, nejlépe v n kolika 

pr myslových odv tvích současn . V zemích, kde je rozsáhlá infrastruktura a kde se spo-

lečnosti z jiných odv tví potýkají s problémem odvážení vyt žených surovin kv li tomu, že 

se t žební doly nacházejí v odlehlých, t žce p ístupných místech.  

Poptávka po off-road vozech je maximáln  v ádech n kolika tisíc  kus  za rok a společ-

nost X má menší podíl z celé této poptávky. ů navíc je tato poptávka prakticky konstantní, 

takže se nijak výrazn  nezvyšuje ani neklesá. Společnost má tedy v z, který má jistý poten-

ciál, ale je nezbytné najít pro trh, na kterém nalezne uplatn ní.  

 

4.6 KONKURENCE 

 

Obrázek 8 - Rozd lení konkurence 

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 42 

 

4.6.1 Um lá konkurence 

Poptávka po nákladních vozidlech je mnohem v tší než poptávka po off-road nákladních 

vozidlech. Nákladní automobily se totiž používají na zpevn ných cestách, kde není t eba 

terénních voz . Společnost X se však zam uje p edevším na t žké off-road vozidla. A to 

je jeden z hlavních d vod , proč má na trhu obrovskou konkurenci.  

Jako nejv tší konkurenty lze uvést nap íklad společnost MAN, Iveco, Mercedes aj. Tyto 

konkurenční společnosti prodávají tisíce – desetitisíce kus  nákladních automobil  ročn .  

Z toho plyne, že výše uvedené společnosti prodají za rok více nákladních automobil  této 

t ídy, než naše společnost X za období n kolika let.  

Velká produkce, u konkurenčních společností, jim zajišťuje velké úspory z rozsahu, a to 

znamená, že mohou své výrobky zlevnit, a p esto bude marže vyšší na každém kusu, díky 

úspo e v oblasti náklad .  

Navíc potencionální zákazník rad ji zvolí společnost, která mu nabízí i poprodejní služby. 

Do toho se zahrnuje i to, že má globální rozmíst ní servisních poboček, a dalším velmi d -

ležitým aspektem je dostupnost náhradních díl . Z tohoto hlediska m že společnost X 

svým konkurenčním společnostem, jen t žko konkurovat.  

 

4.6.2 Reálná konkurence 

 

Obrázek 9 - Reálná konkurence 

 

Pokud se snažíme najít oblast, ve které společnost X m že nabídnout zákazník m n co víc 

než konkurence, jedná se o t žká nákladní off-road vozidla. Po tomto druhu voz  je po-

ptávka jak oblastech lesnictví a t ža ství, ale poptávají se i speciáln  upravená vozidla na-
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p íklad pro armádu. Ovšem co se týká výroby speciáln  upravených vozidel pro armádu a 

hasiče, hlavním rozhodujícím aspektem pro výb r jejich výrobce jsou politické kontakty a 

známosti. O tyto zakázky je u výrobc  velký zájem.  

V tšina vozových park  zákazníka je složena ze st edn  t žkých nákladních vozidel, pro-

tože t žké off-road vozidla nejsou tolik využitelné. Proto je taky poptávka po t chto vozech 

menší = jedná se o menší trh. Jsou společnosti, které se specializují p ímo na výrobu t žký 

off-road , a společnosti, které je vyrábí mimo výrobu st edn  t žkých nákladních automo-

bil . Sem pat í nap íklad společnost MůN nebo Mercedes. Co se týká společností, které se 

specializují na úsek t žkých off-road vozidel, jedná se nap íklad společnost ůSTRů a SI-

SU Auto.  

Nejv tší produkci t žkých off-road voz  má n mecká společnost MůN. Vozidla společ-

nosti MůN nachází uplatn ní p edevším ve stavebním a t ža ském pr myslu. Veškeré části 

vozu si společnost sama vyrábí.  

Společnost Mercedes má speciální ady automobil , která se vyrábí pro speciální účely. 

Jedná se nap íklad o sérii vozidel, která se využívají v nejt žších podmínkách a dá se vyu-

žít i jako pr zkumné vozidlo.  Ovšem orientuje se i na stavebnictví a t žební pr mysl, stej-

n  jako p edchozí společnost.  

Společnost ůSTRů je italská společnost, specializující se na t žké nákladní vozy a také na 

d lní dumpery, což jsou speciální vozidla pro p epravu t žkých materiál  v dolech. Vozy 

této společnosti najdeme i t ža ském pr myslu nebo také vyrábí armádní speciální vozidla.  

Další společností specializující se na kategorii t žkých off-road vozidel je finská společ-

nost SISU Auto, která vyrábí pro komerční sektor i pro armádu. Zam uje se na distribuci 

vozidel do t ža ského a lesnického pr myslu a také pro hasiče. Společnost odebírá kompo-

nenty od externích výrobc , nevyrábí si je sama. Používá díly nap íklad od společnosti Re-

nault a od společnosti Mercedes. P i menší produkci by se vlastní výroba díl  nevyplatila.  

4.7 MůRKETING SPOLEČNOSTI 

Společnost X má v této oblasti velmi značné nedostatky. Nejde o to, že by šlo o špatnou 

propagaci v médiích, jelikož tohle v dané oblasti nehraje velkou roli. Jde p edevším o poli-

tiku sm ování společnosti, která je špatná. Společnost se snažila vyrovnat v tším konku-

rent m na trhu, s vidinou navýšení výroby. Tato taktika se zprvu jevila kladn . V roce Ň01ň 
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společnost prožívala sv j dočasný boom, ve kterém se dostala do významn jšího zisku 

oproti letem p edchozím. Vše nasv dčovala tomu, že by m la být poptávka v následujících 

letech vyšší. Což se bohužel nestalo. Čímž se společnost ocitla znovu ve nestabilním pro-

st edí.  

Společnost nedokázala vymezit svou specializaci na trhu na t žká vozidla do terénu, p esto, 

že poptávka není p íliš vysoká. Poptávka po st edn  t žkých vozech vhodných pro kombi-

novanou p epravu jak do terénu, tak i na silnice stále nar stá, což se ovšem nedá íci o po-

ptávce po off-road vozidlech, u kterých je poptávka spíš konstantní. To je hlavní rozdíl 

mezi t mito trhy.  

Po vymezení této specializace by společnost musela optimalizovat výrobu. Jednalo by se 

odhadem o výrobu a prodej cca 1 000 voz /rok. Ovšem v takovém p ípad  by byla výroba 

komponent  nerentabilní, jelikož by společnost nedosáhla úspory z množství. Proto je d -

ležité zam it se na to, co je na tomto voze jedinečné čím nejvíce konkuruje ostatním pro-

dejc m, a zbylé součásti po izovat u jiných dodavatel .  

U naší společnosti by šlo o nákup motor  a kabin. V této strategii není cílem dané společ-

nosti nejvyšší objem tržeb, avšak tvorba zisku.  

Zisku lze dosáhnout i p i menších tržbách, pokud je výroba efektivní, uspo í se na nákla-

dech. Navíc jedná-li se o kvalitní produkt, m že si společnost dovolit zvýšit cenu. Jelikož 

pro zákazníka, po izujícího si off-road vozidlo, není tolik rozhodující cena, jako kvalita a 

výkon vozidla.  

Síť servisních a dealerských míst společnosti X je oproti velkým automobilkám jako je na-

p íklad MůN, naprosto zanedbatelná. Viz níže.  
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Obrázek 10 - Grafické znázorn ní prodejních a servisních míst 

 

Společnost X zaručuje stejnou garanci služeb, dojde-li k poruše vozu, jako ostatní výrobci 

na trhu. V p ípad  poruchy vozidla garantují společnosti veškeré služby spojené s opravou 

a uvedením vozu do stavu p ed poruchou. Do jaké míry jsou tyto služby pln ny, však z -

stává otázkou. Existují p ípady, kdy nejsou náhradní díly k dispozici, čímž se prodlouží 

doba opravy.  

Oblast reklamy v tohle odv tví probíhá p edevším za pomoci veletrh . Pat í jsem r zné 

veletrhy zabývající se ať už civilní technikou, či pouze armádní technikou. Mezi další re-

klamní tahy pat í beze sporu dealerské dny, ve kterých společnost prezentuje své vozy po-

tencionálním zákazník m. Deale i společnosti X paraleln  nabízí i vozidla jiných značek. 

Proto pro n  není d ležité, zda se prodá vozidlo společnosti X anebo vozidlo kterékoli jiné 

ze společností, které nabízí.  
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4.8 SHRNUTÍ ůNůLÝZY 

Hlavní problémy lze rozd lit na dv  oblasti. Společnost vyrábí neefektivn  a druhá oblast 

je, že nedokáže sv j výrobek prodat. Toto jsou p íčiny p edešlých problém . V dob , kdy 

společnost prosperuje, nejsou vnit ní problémy zjevné, avšak v p ípad  ekonomického 

úpadku společnosti jako takové, stávají se všechny nedostatky společnosti zcela zjevným 

problémem.  

Společnost postrádá efektivní strategii, celkovou vizi budoucího sm ování. Společnost by 

se m la podívat na své výrobky kriticky a vyhodnotit, zda jsou výhody, které nabízí svým 

zákazník m, stále unikátní a žádoucí.  

P i hledání společnosti, která by stála o spolupráci se společností X, není jednoduché. Na-

víc je nezbytné, aby spolupráce s jinou společností byla výhodná pro ob  strany.  

Společnost se postupn  dostává z krize likvidity, ve které se nacházela v roce Ň015. Navá-

zání spolupráce s nejmenovanou zahraniční společností, je správný sm r, kterým se spo-

lečnost vydala. Ztráta je každým rokem menší, avšak společnost se stále ocitá ve výsledko-

vé krizi.  

Nejv tším problémem stále z stává fakt, že společnost nemá jasn  definovanou strategii a 

vizi do budoucích let. Jedná se jak o kroky v krátkém období, tak i v horizontu dlouhodo-

bém. Společnost pot ebuje vizi, která p inese zm ny v oblasti obchodní politiky – p ede-

vším v marketingu, a také v provozní části.  
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4.9 KRITICKÁ OBLůST SPOLEČNOSTI  

 

Obrázek 11 - Vymezení kritických oblastí 

 

4.9.1 PROVOZNÍ ČÁST 

• Závislost mate ské společnosti na svých dcerách –  jiný podnik nevyrábí specifické 

součástky. 

• Neefektivnost, nízká produkce práce zam stnanc  – zmenšit objem výroby na 

 +- 1 000 KS. 

• Vyráb ní nevýd lečných součástí vozu – ve výsledku dochází k velkému prodražení 

v d sledku jednoúčelových linek.   

• Zadlužení – krátkodobé úv ry a závazky 

• Unifikace součástek – vozy jsou jiné, shoda součástek a jednotlivých díl  je malá.  

• Nedostatek financí na modernizaci výroby a p ípadné investice – vývoj a výzkum. 
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4.9.2 DCE INNÉ SPOLEČNOSTI  

• Jedno účelné linky – vyrábí jen část roku, jinak nejsou užívány.  

• Nedostatek financí na výzkum, vývoj, modernizaci 

• Mate ská společnost je na nich závislá.  

• Postrádají strategii, jasnou vizi – zda podporovat mate skou společnost nebo se 

osamostatnit a hledat si své zákazníky.  

4.9.3 VÝROBEK 

• Výrobek je konstrukčn  jedinečný – dodávka speciálních součástek, takže závislost 

na dce iných společnostech.  

• Jedinečnost, konkurence – podvozek, odpružení – zbylé části jsou podpr m rné.  

• Zbytečn  mnoho modelových ad.  

4.9.4 MARKETING – STRATEGIE 

• Absence strategie – spolupráce se svými dcerami, ale i v dlouhodobém sm ru spo-

lečnosti. Společnost by se m la jasn  vymezit pro specifickou oblast.  

• Neefektivní koncepce marketingu.  

• Výroba st edn  t žkých nákladních vozidel – společnost nabízí pr m rná vozidla 

v tomhle odv tví nákladních automobil , kterými nem že konkurovat ostatním vý-

robc m.  

• Hustota servisních a prodejních míst – dostupnost náhradních součástek a servisu je 

komplikovaná v d sledku malé hustoty rozmíst ní servisních a prodejních míst ve 

sv t .  

• Zam ení na správné zákazníky – správné využití vozidel.  
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Obrázek 12 - Grafické znázorn ní kritické oblasti 
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5 STůNOVENÍ VIZE SPOLEČNOSTI ů VLůSTNÍHO EŠENÍ 

5.1 Možnosti společnosti 

P i ešení krize je nutné pracovat s vizí. Krizový management musí znát cíl, tedy stav, ve 

kterém by se společnost m la v dlouhodobém horizontu nacházet. Ke každému cíli je t eba 

vybudovat si cestu. Tak je to i v p ípad  ešení krize. Je d ležité, aby management společ-

nosti budoval cestu nejen z hlediska dlouhodobého, ale také tím, že se zam í i na krátko-

dobé kroky. Trasa má start, což je stav, ve kterém se společnost nachází nyní, dále následu-

je n kolik mezi bod , které napomáhají dosažení vize, a poté se dostáváme k cíli, kde se 

napl uje p edstavovaná vize stavu společnosti.  

Společnost X by se m la zam it na odv tví t žkých nákladních off-road automobil . Spo-

lečnost by se m la zam it na výrobu toho, co opravdu umí, tedy p edevším na podvozek a 

odpružení, a ostatní díly odebírat od ostatních dodavatel . Objem poptávky nebude sice 

p íliš vysoký, avšak v tomto odv tví p jde o stabilní postavení na trhu. Společnosti jako je 

nap . ůstra vyrábí jen část díl  a zbytek odebírají od jiných výrobc . Spolupráce s jinou 

firmou v oboru nákladních automobil  je pro společnost X velmi d ležité. Pot ebuje získat 

pro spolupráci silného obchodního partnera, který ji pom že v prodejní oblasti, ale i p i 

užívání úspor z rozsahu výroby. ůvšak nelze očekávat, že do ní bude n jaká taková spo-

lečnost investovat bez toho, aniž by se společnost X aktivn  zapojila do společného prodeje 

vozidel, o společnou distribuci díl  a jiné, z obchodního partnerství plynoucí.  

Je tedy nutné, aby se společnost profilovala tak, aby v tší automobilka m la zájem s touto 

společností spolupracovat. Odv tví poptávky musí postavit tak, aby nekonkurovala vlastní-

kovi partnerské společnosti. Je d ležité, aby ob  společnosti vyd lávali. Společnost, se kte-

rou bude z ejm  spolupracovat t žké off-road vozy nevyrábí, což znamená, že si se společ-

ností X nebudou vzájemn  konkurovat, a navíc rozší í svou nabídku.  

Hlavní výhody toho, že se společnost X spojí s jinou automobilkou je využití prodejních a 

servisních sítí. V té však bude muset zredukovat nabídku výrobk . Budou se zde prodávat 

p edevším vozy, které vzniknou za spolupráce t chto dvou spojených společností anebo 

specifické vozy, po kterých je poptávka. Rozhodn  zde nebude moci nabízet vozy, které 

mají nap íklad kabinu od konkurenční společnosti.  
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ů co m že nabídnout společnost X za spolupráci? Podvozek a odpružení dost podstatná 

část vozidla, kterou má společnost opravdu unikátní. Dalším velmi kladným bodem jsou 

zkušenosti v oblasti výroby speciálních vozidel pro bezpečnostní složky, záchranné složky, 

a armádu. Nyn jší cíl společnosti X by m l být ten, aby začali navrhovat součástky, které 

lze koupit u jiných dodavatel  a tím tedy upustili od vlastní výroby originálních součástek. 

Je ovšem d ležité, aby se dosahovalo stejných nebo ješt  nižších náklad .  

5.2 Shrnutí vize 

Společnost se zam í na určité odv tví vozidel – sníží se kapacita výroby. Jelikož dojde ke 

snížení výroby – tedy i tržby, je nutné to dorovnat úsporou ve výrob . Čehož společnost 

dosáhne tím, že bude sama nadále vyráb t podvozek a odpružení, které je unikátní a ostatní 

součástky bude odebírat od dodavatel  a upustí od vlastní výroby, a také tím, že zredukuje 

portfolio výrobk . Podvozek je také d vod zájmu o spolupráci ostatních společností. Proto 

společnost musí počítat s tím, že bude prodávat i jen konstrukci podvozku, který dále bude 

použit jako součást vozu prodávaného jinou výrobní značkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 - Krizový plán 
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5.3 KRÁTKODOBÝ PLÁN ĚSůNůCEě 

Krátkodobý plán – sanace je plán jen na n kolik m síc , co budou následovat. Společnost 

se nyní nenachází v krizi likvidity, avšak je nezbytné zastavení ztrát, které vznikají celko-

vou neefektivitou společnosti.  

Dalším významným krokem je zklidn ní v itel . Jelikož společnost nemá dost financí a 

ani majetk , které by mohla výhodn  rozprodat, není možné, aby společnost v krátké dob  

ukojila pohledávku v itel . Společnost musí p estat být závislá na svých dce iných spo-

lečnostech, aby je mohla prodat. ůvšak najít kupce na tyto nemovitosti bude značn  obtíž-

né, jelikož jsou v zástav .  

Hlavním cílem tedy je zredukování celé skupiny společnosti. Zrušit projekty, které jsou 

ztrátové, a optimalizovat společnost pro slibn jší budoucnost. Společnost musí v první ad  

redukovat náklady, aby získala finanční prost edky na modernizaci a inovaci.  

Je tedy nutné zrušit výrobu model  a součástek, se kterými se do budoucna nepočítá, anebo 

se budou odebírat od jiného dodavatele. Zamezit dalším ztrátám a začít vytvá et finanční 

rezervy, pro budoucí obnovu technologií a strojního za ízení.  

Plánovaná výroba pro nadcházející období je v rozmezí 1000-1200 vozidel. Na trh bude 

zaveden nový v z společnosti, který bude podporován spojenou společností. Nový v z byl 

navržen pro speciáln  pro armádu.  

ůvšak nap ed musí dojít k reorganizaci, jelikož je společnost X stále propojena s dce inými 

společnostmi Y, Z. Společnost musí určit, které modely bude dále nabízet a které budou 

definitivn  zrušeny, aby bylo z ejmé, které součásti vozidla bude pot ebné v dce iných spo-

lečnostech vyráb t. To musí být z ejmé d ív, než po redukci objemu výroby na 1000-1200 

vozidel ročn .  
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5.3.1 Schéma krátkodobého plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Schéma krátkodobého plánu 

5.4 DLOUHODOBÝ PLÁN 

B hem dlouhodobého plánu dojde k rozvoji krok , které byly použity v krátkodobém plá-

nu. Dalším krokem bude profilace společnosti X jako společnost, která vyrábí t žké off-

road nákladní automobily, ať už pro státní útvary – armáda, hasiči, tak pro komerční spo-

lečnosti.  

Společnost bude dále vyvíjet nové t žké nákladní automobily, u kterých se zam í p ede-

vším na podvozek a odpružení a zbylé části vozu bude poptávat u svých partner .  
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Cílem společnosti je za adit se ke skupin  velké zahraniční společnosti. Je tedy nezbytné, 

aby v ní partnerská společnost nevid la konkurenci, nýbrž novou p íležitost prorazit spo-

lečnými silami cestu na trh s t žkými off-road automobily.  

Prodej a servis vozidel bude probíhat i v místech prodeje a servisu partnerské společnosti, 

jelikož vozy budou obsahovat součástky vyrobené partnerskou společností. Tím společnost 

X získá v tší prodejní a servisní síť s rozmíst ním po celém sv t .  

Dále by bylo dobré najít obchodní partnery, kterým bude dodávat pouze své unikátní pod-

vozky, avšak o prodej se bude starat partnerská společnost, jelikož v z jako celek bude pod 

jeho značkou. Cílem společnosti X je být pro svou partnerskou společnost lákavým partne-

rem, nejen stát se dcerou partnerské společnosti.  

5.4.1 Schéma dlouhodobého plánu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 - Schéma dlouhodobého plánu 
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6 NÁVRH ZLEPŠENÍ 

Po provedené kritické analýze ve společnosti X lze íci, že proces restrukturalizace byl 

velmi vhodný krok.  

Pro společnost by bylo vhodné, aby zavedla controlling. Pomocí tohoto systému lze díky 

ukazatel m hospodá ské situace včas rozpoznat p icházející krizi. Controlling se zabývá 

plánováním, organizováním, koordinací a kontrolou činností podniku.  

ůž se společnost dostane z nejhoršího m la by vážn  uvažovat o obm n  stroj  a za ízení. 

Stroje a za ízení jsou zde již dlouhá léta a jsou pro moderní výrobní proces p íliš zastaralé. 

Koupí nového za ízení dojde ke zefektivn ní výroby. Zam stnanc m se bude lépe praco-

vat, a dojde ke zrychlení výrobního procesu.  

Dále také interiéry hal pot ebují obnovu, jelikož nevytvá í p íjemné pracovní prost edí. Ha-

ly jsou osazeny velkými okny s velmi slabou izolací. Takže dochází k velkým ztrátám tep-

la, a v zimním období je v halách chladno. 

Dále by společnost dle mého názoru m la úpln  zrušit nabídku vozidel, která nejdou na 

odbyt. ů m la by se opravdu zam it jen na vozidla, která „umí“. Zam it se pouze na trh 

s t žkými a st edn  t žkými off-road automobily, a toho se držet.  
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ZÁV R 

Cíl této bakalá ské práce byl provést kritickou analýzu společnosti X, určení zásadních 

problém  a jejich p íčin. Zhodnocení procesu restrukturalizace ve vybrané společnosti.  

Zam ila jsem se na určení kritické oblasti společnosti, určení p íčin problém , ve kterých 

se společnost X nachází a navrhla jsem nejvhodn jší zp soby, jak je ešit, aby společnost 

mohla dále fungovat, a aby se zvýšila její efektivita.  

Nezabývala jsem se podrobným zkoumáním finančních ukazatel , z d vodu toho, že by se 

jednalo spíše o analýzu d sledk  krize. Naopak jsem se zam ila na p íčiny vzniku a mož-

nosti vlastního ešení. Práce je člen ná na teoretickou a praktickou část.   

Začátek teoretické části se v nuje podniku jako takovému. Vn jší a vnit ní prost edí pod-

niku, vymezení faktor , které ovliv ují prosperitu podniku. ů jaké jsou p íznaky toho, 

když podnik „onemocní“. Další částí teorie je kapitola o krizi a krizovém ízení. Vymezení, 

co to v bec krize je, jaké jsou její znaky, druhy a fáze. Poslední částí teorie je zam ení na 

restrukturalizaci podnik . Rozd lení formální a neformální restrukturalizace. Definování 

fází a forem restrukturalizace.   

Praktická část se zabývá analýzou společnosti X. Finanční analýzou, zhodnocením produk-

tu společnosti. Dále jsou vymezené požadavky zákazníka a samotné postavení společnosti 

na trhu s nákladními automobily. Vymezení konkurence, marketing společnosti a kritické 

zhodnocení jednotlivých částí společnosti. Jako poslední segment v praktické části je sta-

novení vize společnosti. Stanovení krátkodobého a dlouhodobého plánu. 

Dle mého názoru jsem splnila zadání práce.  
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