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Abstrakt 
 
Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých 

a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České 

insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, která vede k úpadku podniku, 

nutně předchází anomálie v nefinančních oblastech. Výzkumné otázky pro potvrzení 

stanovených hypotéz byly adresovány přímo správcům konkursních podstat, 

insolvenčním správcům a majitelům podniků Jihomoravského kraje, které se ocitly 

v úpadku. Za klíčové oblasti pro fungování malého a středního podniku jsou označeny 

inovace a soustavný postoj k nim, počet společníků a jejich fungovaní v managementu 

podniku, seznámení zaměstnanců s vizemi a plány podniku a využití outsourcingu. 

Disertační práce nabízí rychlotest podnikového zdraví s ohledem na identifikované 

hypotézy v konkrétním podniku a nabízí zjištění, zda-li je podnik zdravý, s narušenou 

imunitou nebo nemocný. Práce také nabízí následné využití doporučených nápravných 

opatření.  

 

Klí čová slova 

Úpadek, společník, management, zaměstnanci, outsourcing, inovace, malý a střední 

podnik, podnikové zdraví.  
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Abstract 
 
My dissertation thesis deals with new non-financial causes of bankruptcies of small and 

medium-sized enterprises. The origin of the idea is based on considerations of leading 

experts on Czech insolvency law, who believe that the financial tightness, which leads 

to bankruptcy, is necessarily preceded by anomalies in non-financial areas. Research 

questions for confirming appointed hypotheses have been addressed directly to 

bankruptcy managers, insolvency administrators and owners of the South Moravia 

region companies, which have become insolvent. Innovations and consistent attitude 

towards them, the number of members and their function in the management of the 

enterprise, employees who are familiar with the visions and plans of business and 

outsourcing are defined as key areas for the function of a small and medium enterprise. 

My dissertation thesis offers a rapid test in corporate health with regard to the 

hypothesis identified in a particular company ond it offers a detection whether the 

company is healthy, immunocompromised or sick. The thesis also offers the following 

use of recommended remedies. 

 

Keywords 

Bankruptcy, partner, management, employees, outsourcing, innovation, small and 

medium-sized enterprise, corporate health 
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1  ÚVOD 
 

 

V listopadu roku 2009 to již bylo neuvěřitelných 20 let, kdy vypukla 

v Československu Sametová revoluce (slovensky něžná revolúcia), období změn, které 

vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické 

principy. Vedle svobodného cestování, publikování a svobody slova vznikla i svoboda 

podnikání, a tato byla 1. května 2004 vstupem do Evropské unie rozšířena o dalších     

24 států, a to o 15 stávajících členů EU a o 9 nově přijatých (trhy jednotlivých států se 

spojily pod jednotný trh Evropské unie). Svoboda je možnost rozhodovat a jednat 

„podle své vůle“ a nést za to přiměřenou odpovědnost. Svoboda může být omezena 

fyzicky (např. gravitace), zvenčí (např. autorita rodičů, společnosti, státu)  nebo zevnitř 

(např. snížená příčetnost, intoxikace, návyky). „Každý má právo na svobodnou volbu 

povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 

činnost.“1 

Podnikání bylo zlegalizováno a otevřeno všem zákonem č. 455/1991 Sb.                   

o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), který nabyl účinnosti          

1. ledna 1992. Od té doby prošel bouřlivým vývojem prostřednictvím častých novelizací 

nejen tento zákon, ale především samotná oblast podnikání. Od počáteční euforie 

z možnosti vydělat na svých nápadech, kdy podnikal snad úplně každý bez vyšších 

vstupních bariér. Přirozená ruka trhu selektovala v teritoriu podnikání a nechala působit 

pouze ty nadané.  

Aby podnikatel dlouhodobě uspěl v tvrdé konkurenci, měl stále kvalitní nápady, 

neocitl se v platební neschopnosti a dodržoval všechny právní předpisy, musí prokázat 

znalosti z několika oborů a pokrýt nemálo činností, a pak je zase na jeho svobodném 

rozhodnutí – zda-li vlastními silami, prostřednictvím zaměstnanců nebo s využitím 

outsourcingu. Jedinou jistotou v podnikání je nejistota a každé rozhodnutí může 

znamenat vzestup ale stejně tak i pád.  Velmi důležitá je právní forma, kterou 

podnikatel zvolí pro své podnikání, neboť v případě neúspěchu v podnikání může ručit 

podnikatel za závazky vzniklé z podnikání i veškerým svým majetkem, což může mít 

dopad na jeho rodinu i zázemí.  

                                                 
1  Listina základních práv a svobod, článek 26 
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Legislativní prostředí servíruje zákony bez ohledu velikosti podnikatele a tak 

drobný podnikatel, malý a střední podnik čelí stejné administrativě jako velký podnik. 

Stát si však uvědomuje, že právě tento druh podnikatelské entity hýbe ekonomikou,        

a proto se snaží vytvářet příjemnější podmínky a ochránit menší subjekty, které 

administrativa zatěžuje personálně i finančně. Některá ulehčující opatření vycházejí       

i z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na dopady 

celosvětového útlumu na českou ekonomiku. V lednu 2009 byla ustavena Národní 

ekonomická rada vlády (NERV) jako odborný poradní a konzultační orgán vlády České 

republiky pro oblast ekonomiky a hospodářství. Trvalým úkolem rady je hledání           

a návrhy receptů, směřujících k udržení a akceleraci ekonomického růstu České 

republiky.  

Přáním každého podnikatele je růst, být dlouhodobě stabilní, ale ať už je to               

z vnitřních nebo vnějších příčin, úpadek může potkat každého. Bankrot, úpadek, krach, 

pád, neúspěch, nezdar, zhroucení… Specialisté a odborná literatura přináší návod 

postupů chování v jednotlivých etapách „zdravého“ podniku, poskytují návod, jak 

postupovat v případě finanční tísně a jak hlídat zdraví podniku. Současně se ale přední 

odborníci na insolvenční právo shodují, že finanční tíseň je již důsledek nestandardních 

stavů, které byly v podniku právě před tím, než došlo k finanční tísni. A právě anomálie 

v nefinančních oblastech předchází finanční tísni, která může ústit až  k úpadku.  
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2 CÍLE DISERTA ČNÍ PRÁCE 
 
 

Disertační práce se zabývá potvrzením základní myšlenky „finanční tísni předchází 

anomálie v nefinančních oblastech.“ Právě finanční tíseň zpravidla ústí do úpadku a dle 

mého názoru dlouhodobý nestandardní stav v nefinančních oblastech ústí do finanční 

tísně. Práce vychází z teoretických východisek k daným tématům konkrétních 

nefinančních oblastí, která považuji za rozhodující pro dlouhodobé fungování malého 

a středního podniku. Na základě prostudované literatury a expertních znalostí byly 

upraveny hypotézy, které byly poprvé stanoveny v tezích disertační práce. Na základě 

hypotéz byl sestaven dotazník, který byl adresován těm, kteří měli možnost ze své 

pozice detailně prozkoumat nejen finanční stránku podniku, který se ocitl v úpadku. 

Byly osloveni insolvenční správci z Jihomoravského kraje prostřednictvím soudců 

Krajského soudu v Brně, Komory správců a likvidátorů Brno, Asociace insolventních 

správců o.s. Brno a vlastníci podniků, které se ocitly v úpadku.  

 

Hlavním cílem práce je sestavení rychlotestu podnikového zdraví, na základě 

kterého se podaří identifikovat zdraví, nemoc nebo narušenou imunitu dosud 

fungujícího podniku.  

 

Jednotlivé dílčí cíle jsou následující: 

1. sestavení vědeckých hypotéz,  

2. sestavení dotazníku, 

3. rešerše, vyhodnocení dotazníku, 

4. sestavení rychlotestu podnikového zdraví, 

5. vytvoření modelu. 
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3  STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ V OBLASTI TÉMATU 
DISERTAČNÍ PRÁCE  

 

3.1  ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU 

 

Disertační práce se vztahuje především na malý a střední podnik, a to dle platné 

legislativy Evropské unie. Malé a střední podniky lze podle jejich velikosti rozdělit do 

tří kategorií: mikropodniky, malé podniky a střední podniky. 

 

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Obrat (mil. €) Celková aktiva (mil. €) 
Střední podnik < 250 50 (40) 43 (27) 

Malý podnik < 50 10 (7) 10 (5) 

Mikropodnik < 10 2 2 
pozn.: v závorce jsou uvedeny původní platné hodnoty. Není specifikováno kritérium nezávislosti. 

Tab. 1: Definice MSP dle nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25.2.2004, s účinností od 1.1.2005 

 

„Počet středních firem se ustálil ještě před rokem 1995. Naproti tomu počet malých 

podniků dosáhl vrcholu v roce 1997 a od té doby klesá. Souvisí to nejspíš s „životním 

cyklem“ podniků.“2  

„Založení podniku předchází důkladná příprava a posouzení všech možností a rizik 

s tímto spojených. Hlavní pozornost směřuje podnikatel zejména k pečlivému zvážení, 

zda zamýšlený záměr zajistí v delším časovém horizontu výnosnost a prosperitu. 

K tomu, aby podnik nezanikl, musí ve složitém a nejistém světě trvale pečovat         

o vlastní budoucnost, do níž promítá očekávané změny ve vnějším i vnitřním prostředí. 

Podniky prožívají v průběhu své existence různé fáze života, v této souvislosti se hovoří 

o životním cyklu podniku.“3  

Larry E. Greiner  popisuje ve svém článku EVOLUCE A REVOLUCE model 

života firmy, kde se podle něho střídají 2 etapy růstu. „Evoluce je období růstu, kde se 

nevyskytují žádné větší organizační změny. Naproti tomu Revoluce je období, kdy 

                                                 
2 http://www.komora.cz/hk - cr/hlavni-zpravy/art_23005/pocty-malych-a-strednich-firem-rostou-hlavne-v-trznich-sluzbach.aspx - Hospodářská komora České 

republiky, [online]. [cit. 3. 11. 2009] 

3  Synek, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika, 4. aktualizované vydání, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1992-4 



 

 15 

dochází právě v organizačních řadách k největšímu rozruchu. Tyto evoluce a revoluce 

pak tvoří jeho model růstu firmy, který je tvořen 5 fázemi a 5 krizemi.“4  

Obr. 1: Grainer - model vývoje podniku 

 

„První fáze: Kreativita   

• Toto je první fáze, která začíná vznikem firmy. Zakladatelé se většinou 

v podnikání trochu orientují, ale nesoustředí se na management. Jejich zaměření 

je hlavně na výrobu a prodej produktu. 

• Mezi zaměstnanci je častá a neformální komunikace, management jedná podle 

okamžité reakce zákazníka. 

S růstem firmy přichází první revoluce po fázi evoluce: krize vedení. Vzrůstající 

počet zaměstnanců již nemůže být řízen pouze na neformální bázi a noví zaměstnanci 

nejsou emocionálně připoutáni k firmě, aby se dobrovolně pro její dobro nadále 

obětovávali. Vedení je zatíženo nechtěnou zodpovědností za management, se 

sentimentem se dívají do minulosti. Roste mezi nimi napětí a první revoluce musí být 

vyřešena silným managerem s dostatečnou dávkou vzdělání. 
                                                 
4  Grainer, Larry E.: Evolution and Revolution as organizations grow. [online]. [cit. 29. 10. 2009]. Dostupné 

z http://www.ils.unc.edu/daniel/131/cco4/Greiner.pdf . s.1., přeloženo z originálu 
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Druhá fáze: Vedení: 

• Společnosti, které přežijí první revoluci jdou vstříc druhé evoluci. Je zlepšena 

organizační struktura  a  pracovní úkoly se stávají specializovanější. Začíná se 

používat i účetní systém pro sklad a nákupy. 

• Komunikace se díky nové pracovní hierarchii stává formálnější a neosobní. 

• Hlavní manažer a jeho supervisoři mají na sobě nejvíce zodpovědnosti a jejich 

podřízení jsou spíše specialisté bez vlastních práv o něčem opravdu rozhodovat. 

Tato evoluce se časem mění v revoluci díky: krizi samosprávy. V tuto chvíli se 

velké množství firem dostává do krize, ze které se velmi těžce vzpamatovávají. Silně 

centralizovaná a hierarchizovaná struktura společnosti se stává dosti těžkopádnou 

a někteří nižší vedoucí začnou být tímto velmi omezováni. Vyřešit tento problém 

vyžaduje mnoho vnitřních sil, protože vedení firmy se musí vzdát části své 

zodpovědnosti, kterou na sebe vezmou zaměstnanci, kteří do této chvíle rozhodovat 

nemohli, a nyní se musí přizpůsobit. 

 

Třetí fáze: Zmocnění: 

• Společnost se stala decentralizovanou a zodpovědnost byla rozdělena.  

• Komunikace mezi vedením firmy a zaměstnanci je velmi nepravidelná 

a většinou v písemné podobě, telefonem a nebo krátkými návštěvami 

konkrétních úseků.  

Po této fázi ale přichází další revoluce: krize kontroly.  Samosprávné úseky získají 

dosti individuální ráz a přestanou spolupracovat s ostatními. Zájmy jednotlivých částí 

nadřazují zájmům celku a vedení ztrácí nad firmou kontrolu.  

 

Čtvrtá fáze: Sladění 

• Decentralizované jednotky jsou sloučeny do skupin a začíná opět plánování. 

Některé části zůstávají nadále s vlastní samosprávou ale jiné, jako například  

zpracovávání dat, je zcela řízeno z centra. 

• Tato opatření opět navrátí do firmy kooperaci  a podněcuje specializované 

vedoucí nesoustředit se jen na svůj malý sektor.  

Další problémové období přinese: krize byrokracie.  Mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli roste větší odcizení a obě skupiny kritizují „papírování“, které 

složitější systém přináší. Zaměstnavatelé získávají pokyny od lidí, kteří již nerozumí 
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lokálním specifikům a zaměstnanci si pak stěžují na neinformované a nespolupracující 

vedení.  

 

Pátá fáze: Spolupráce 

• Poslední pozorovatelná fáze, která překonává předchozí revoluci. Zdůrazňuje se 

spontánnost a práce v týmech.  Nad kontrolou místo formálního dozoru dohlíží 

kontrola společenská a vlastní disciplína.  

• Zaměření na rychlé řešení problémů v týmech. 

• Systém je zjednodušen a dochází k zasedání klíčových manažerů, kde jsou 

diskutovány hlavní problémy. 

Po páté fázi přichází podle Grainera: „krize?“.  Většina firem byla ve fázi pět, a 

proto představa krize po páté fázi je založena na jeho předvídání. Jeho vize je ta, že 

dojde k psychickému a fyzickému vyčerpání zaměstnanců díky velmi intenzivní práci 

v týmech a velkému tlaku na vytváření nových řešení. 

Toto střídání evolucí a revolucí je ovlivněno mnoha faktory: zejména z grafu 

vyplývá, že hlavními jsou stáří firmy a její velikost. Přičemž není řečeno, že každá firma 

musí projít všemi 5 fázemi za stejné období nebo vůbec.“5 

 
Obr. 2: Grainer – 5 fází růstu podniku 

                                                 
5 Grainer, Larry E.: Evolution and Revolution as organizations grow. [online]. [cit. 29. 10. 2009]. Dostupné

 
z http://www.ils.unc.edu/daniel/131/cco4/Greiner.pdf . 

s.1., přeloženo z originálu 
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Neil C. Churchill a Virginia L. Lewis  publikovali svůj článek s názvem The Five 

Stages of Small Business Growth v Harvard Business Review v roce 1983, kerý se 

částečně odkazuje na Grainerův model. Jejich model neobsahuje fáze ale stupně, 

kterými podnik postupně prochází. 

 

„I. stupeň: Existence: 

• Hlavním problémem v tomto stupni je zisk zákazníků a doručování zboží. 

Organizace je velmi jednoduchá a vše řídí a prakticky i dělá vlastník. Vlastník 

téměř vždy může být s firmou ztotožněn.  Hlavní strategií je udržet se.  

• Klíčovými otázkami jsou: Budeme mít dost zákazníků, produktů a služeb 

abychom se stali životaschopným podnikem? Máme dostatek financí na pokrytí 

nákladů rozjíždějící firmy? 

 

II. stupeň: Přežití: 

• Pokud se firma dostane na druhý stupeň, svědčí to o její funkčnosti 

v podnikatelském světě. Má dostatek zákazníků, o které je schopna pečovat.  

• Majitel se zabývá myšlenkou, zda bude mít dostatek financí na podporu 

rozšiřování firmy a v tom případě i návratnost této investice.  

• Podnik má stále  jednoduchou strukturu a pouze omezený počet zaměstnanců.  

V tomto stupni může podnik růst a posunout se na stupeň třetí, anebo jako 

mnoho jiných zůstat na této úrovni nějakou dobu.  

 

III. stupeň: Úspěch: 

• Na této úrovni se musí podnik rozhodnout, zda-li zužitkuje úspěchy a bude 

expandovat, a nebo zdali nechá podnik stabilní a profitující. Rozdělí se pak na: 

1) podstupeň U (úspěch - uvolnění) – podnik dosáhl jisté úrovně s dostatečnou 

velikostí a průnikem na trh, má jistotu průměrných či lehce nadprůměrných výdělků. 

Na této úrovni může podnik zůstat a má již mezi řadami svých zaměstnanců i 

profesionální manažery. 

2) podstupeň R (úspěch - růst) – podnikatel se rozhodl místo stability riskovat. Musí 

si být jistý, že základ jeho podniku je schopen vydělávat a doufat, že najal schopné 

manažery.  
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Z podstupně R může podnik postoupit na čtvrtý stupeň ale v případě neúspěchu také 

přejít na podstupeň U, nebo dokonce sestoupit na druhý stupeň: přežití, což je lepší 

varianta než bankrot. 

 

IV. stupeň: Vzlet: 

• Klíčovým problémem je: jak rychle růst a kde na to vzít peníze. Podnik je 

decentralizován a rozdělen na sekce. Specializovaní manažeři zde pracují jak na 

operativním, tak na strategickém plánování.  

• Přichází rozhodující chvíle v podniku - pokud je majitel schopen podpořit růst 

podniku jak po stránce finanční tak manažerské - stane se z něj velký podnik. 

Pokud ne - je obvykle podnik prodán se ziskem. 

• Mnoho firem na tomto stupni také ztroskotá, protože se snaží růst příliš rychle a 

dojdou jim finance. 

• Pokud se firmě nepodaří již růst, může na této úrovni zůstat a nabýt rovnováhu, 

nebo může také postupně klesat ve stupních podle potřeby. V nejhorším případě 

také zbankrotovat.  

 

V. stupeň: Vyspělost zdrojů: 

• Podnik se stává vyspělým a jeho zaměstnanci profesionály. Vše je podřízeno 

velmi detailnímu operativnímu i strategickému plánování. Pokud bude schopný 

zachovat si podnikatelský duch, stane se z firmy vlivná síla na trhu. 

• I tady mu ale hrozí nebezpečí a to: zkostnatění. Podniku  chybí nové myšlenky a 

stává se těžkopádným.“6 

 

Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. ve své závěrečné zprávě z výzkumu na téma „Model 

stádií růstu malých a středních podniků“ uvádí, že vysledovala celkem 36 modelů. 

Model Greinera,  Churchill a Lewisové a dále Hankse považuje za stěžejní. Na základě 

zjištěných skutečností sestavila následující model. 

                                                 
6
 

Neil C. Churchill a Virginia L. Lewis: [online]. [cit. 29. 10. 2009].Dostupné z http://www.tameer.org.pk/images/
 

The_Five_Stages_Of_Small_Business_Growth.pdf  
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Obr. 3: Kubálková – Model stadií růstu malých a středních podniků 

 

„Koncepce: Před stádia definovaná Hanksem předřazuji ještě stádium úvodní, ve 

které se formuluje myšlenka, plán, úvodní představa založená na nápadu budoucího 

zakladatele firmy, na využití objevené tržní mezery nebo na smělém cíli. Toto stádium 

ve svém modelu má např. Adizes (1979) – „Courtship“ = Námluvy. Kimberly (1979) – 

„Proof of principle“ = Test podstaty. Beverland a Lockshin (2001) – „Pre-birth“= Před 

vznikem. Vadim Kotelnikov (http://www.1000ventures.com/) „Gestation“ = 

Těhotenství. V tomto stádiu vzniká podstata firmy. Budoucí zakladatel připraví vše pro 

vznik firmy (a přechod do stádia Existence).  

Budoucí zakladatel definuje důvody, které ho vedou k založení firmy (například 

nespokojenost se současnou situací, nalezení tržní mezery – nové služby či výrobku, 

snaha osamostatnit se, touha něco dokázat) a svá očekávání. Stanovuje si cíle a řeší 

otázku, jsou-li cíle reálné. Zamýšlí se nad otázkou, zda podnikat samostatně nebo 

s partnery. Musí monitorovat trh a konkurenční produkty. Je třeba zajistit zdroje – a to 

nejenom prostory a pracovníky, ale i finanční zdroje. Musí se seznámit s legislativními 

možnostmi a případnými překážkami. Budoucí zakladatel zpracovává podrobnou 

strategii k dosažení cílů. Hodně času věnuje získání dostatku informací. Hlavním 

problémem v tomto stádiu je získání dostatečných finančních zdrojů. Případně ještě od 

založení firmy odstoupí – stádium Opuštění. 
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Opuštění: Statické stádium – zakladatel po přípravě a vážné úvaze od založení 

firmy upouští – po zhodnocení plánu, zamýšleného produktu a trhu. 

Existence: Druhé stádium vychází z modelu Hankse. Stádium Start-up překládám 

jako Existence – název stádia Založení použitý v diplomové práci Ing. Vojtíška (2005) 

je příliš sémanticky zaměřený právě jen na okamžik vzniku firmy. Toto stádium má 

však zahrnovat delší období, kdy firma vzniká a usazuje se na trhu. Možné jsou i další 

názvy pro toto stádium – např. zahájení, vznik, zavedení, rozjezd. Toto stádium obsahuje 

15 z 36 nalezených modelů. V tomto stádiu je vlastník firmy současně i manažerem, 

firmu posunuje kupředu jeho kreativita. Firma má omezené finanční zdroje, využívá 

vlastní i cizí zdroje, má málo zaměstnanců (mohou být i z řad rodinných příslušníků). 

Řízení firmy probíhá pomocí přímé osobní komunikace. Organizační struktura firmy je 

vysoce centralizovaná – firmu řídí vlastník, a to pomocí přímé osobní komunikace. 

Počet stupňů řízení je jeden nebo dva (vlastník – zaměstnanec nebo vlastník – manažer 

– zaměstnanec). Vztahy ve firmě jsou neformální. Počet specializovaných funkcí je 

malý. Formální systémy řízení a plánování neexistují, plánuje se spíše operativně. 

Prioritou je dostatečný prodej produktu, který by zajistil příjmy umožňující firmě přežít. 

Hlavním problémem je získání dostatečného počtu zákazníků. Důležité je zajistit 

alespoň minimální ziskovost. Velkým problémem je, jak pokrýt značné finanční 

požadavky ve stádiu začátku podnikání. Problémem je správné vyhodnocení pozice 

firmy na trhu a její možnosti expandovat. Jestliže se firma stabilizovala na trhu, 

přechází dál do stádia Rozvoj nebo Životní styl. 

Životní styl : Statické stádium, do kterého se dostává malá firma, řízená přímo 

zakladatelem, v níž panují neformální vztahy a přímé vazby podřízenosti zaměstnanců 

(možná i rodinných příslušníků) k zakladateli. Podnikatele uspokojuje řízení malé 

firmy, je si vědom, že růst firmy by vyvolal změny, nutnost delegování pravomocí, 

formalizaci vztahů. Nebo si je zakladatel vědom skutečnosti, že konkurence na daném 

trhu je příliš silná, že trh byl vyčerpán nebo se změnily preference zákazníků. Dalším 

vhodným názvem pro toto stádium může být např. přežití. Z tohoto stádia je možné 

kdykoli přejít do stádia Růst – změní-li podnikatel názor na řízení malé firmy či změní-

li se okolnosti. Stejně tak může firma ve stádiu Růstu přejít do stádia Životní styl , 

jestliže podnikatel vidí výhody ve vlastnění malé firmy. 

Růst: Stádium definované Hanksem, nazvaná Expanzion. Pro český překlad 

volím Růst, který dle mého názoru lépe vystihuje situaci firmy v tomto stádiu. Firma se 

usadila na trhu, je schopná pokrýt své náklady a mít alespoň minimální zisk. Vzhledem 
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ke svému rozvoji byla firma donucena decentralizovat řízení. Konkrétní práce je 

směrována na konkrétní zaměstnance. Organizační struktura je decentralizovaná, dvou, 

tří nebo čtyřstupňové řízení, počet specializovaných funkcí vzrostl. I přes 

decentralizovanou organizační strukturu je firma stále hodně centralizovaná na osobu 

zakladatele. Oproti stádiu Existence jsou vztahy ve firmě více formální. Přístup 

k finančním zdrojům (úvěrům) je snazší. Formální plánování má podobu spíše jen 

projektování peněžních toků. Prioritou firmy je komercionalizace produktu. Problémem 

je získání dostatečných finančních prostředků pro další rozvoj a získání či výchova 

schopných manažerů pro rozvíjející se firmu. Úspěšná firma může postoupit do 

stádia Rozvoje nebo Zastaveného růstu. 

Zastavený růst: Toto je další statické stádium. Vhodným názvem pro toto stádium 

může být i např. stagnace. Firma je rozvinutá, má stabilní postavení na trhu, přiměřenou 

ziskovost, stabilizované zaměstnance, zvládnuté veškeré procesy. Tato stabilní situace 

může vlastníkům i managementu vyhovovat, a tak záměrně udržují daný stav. 

Uvědomují si, že přechod do dalšího stádia, a s tím spojený růst, by mohl přinést vyšší 

zisky a další výhody. Mohl by ovšem stejně tak způsobit problémy, se kterými by se 

firma nemusela vyrovnat. Je zde i možnost, že situace na trhu neumožňuje další růst – 

konkurence je příliš silná, trh byl vyčerpán nebo se změnily preference zákazníků. 

Požadavkem pro toto stádium je vytvoření dostatečných rezerv pro případné nepříznivé 

období. Firma může zůstat v tomto stádiu, pokud nedojde k nepříznivým změnám na 

cílovém trhu nebo pokud nedojde k propadu konkurenceschopnosti v důsledku špatných 

manažerských rozhodnutí. Jestliže vlastníci změní názor nebo se změní situace na trhu, 

může firma přejít ze stádia Zastavený růst do stádia Rozvoje. 

Rozvoj: Jestliže firma déle roste, dostává se do stádia Rozvoj. Toto stádium 

odpovídá v Hanksově modelu stádiu Maturity – Vyspělost. Zde se ale odkláním od 

modelu Hankse, takto označuji až následující stádium. Domnívám se, že název 

stádia Rozvoj lépe vystihuje procesy v tomto období (vhodným názvem pro toto 

stádium může být i např. dospívání). Toto stádium má 16 popsaných modelů (případně 

mají stádium Rozvoj předsazenou před stádium Vyspělost). Je zde rovněž analogie 

se 4. stádiem modelu Churchilla a Lewisové, nazvanou Rozlet. Firma se dostává do 

tohoto stádia, jestliže rozvoj firmy ve stádiu Růstu vedl k tendenci jednotlivých 

oddělení k přílišné autonomii, což vedlo ke krizi řízení. Musely být vybudovány 

mechanismy zajišťující spolupráci mezi odděleními. Projekty a úkoly jsou nyní 

koordinovány mezi jednotlivá oddělení, spolupráce mezi nimi je sladěná. Firma má 
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decentralizovanou organizační strukturu, funkčně rozčleněnou. Tři, čtyři nebo pět 

stupňů řízení. Centralizace řízení je na ústupu, formalizace vztahů na vzestupu. 

Specializovaných funkcí je ve firmě více než v minulém stádiu. Zakladatel může být 

vůdčí postavou, jeho vliv ale slábne. Prioritou firmy je vývoj produktu, rozšíření 

produkce, pronikání na nové trhy. Problémem je získání dostatečných finančních 

prostředků pro rozvoj, získání či výchova schopných manažerů pro rozvíjející se firmu, 

určení vhodného tempa růstu firmy, správné stanovení hranice svých možností. Uspěje-

li firma, může postoupit do stádia Vyspělosti, případně do stádia Zastaveného rozvoje. 

Zastavený rozvoj: Firma ze stádia  Rozvoje  nemusí přejít přímo                           

do stádia Vyspělosti, ale může přejít do stadia Zastavený rozvoj. Jedná se o situaci, kdy 

firma je větší a vyspělejší než ve stádiu Rozvoje a současně pro ni platí stejné 

charakteristiky jako ve stadiu Rozvoje. Vhodným názvem pro toto stádium může být 

i např. zabrzdění. Firma dosáhla ekonomického zdraví, má dostatečnou velikost, podíl 

na trhu zajišťuje ekonomický úspěch a přináší průměrný nebo mírně nadprůměrný zisk. 

Firma má decentralizovanou organizační strukturu, funkčně rozčleněnou. Tři, čtyři nebo 

pět stupňů řízení. Centralizace řízení je na ústupu, formalizace vztahů na vzestupu. 

Specializovaných funkcí je ve firmě více než v minulém stádiu. Zakladatel může být 

vůdčí postavou, jeho vliv ale slábne. Prioritou firmy je vývoj produktu, rozšíření 

produkce, pronikání na nové trhy. Takováto firma může zůstat v tomto stádiu, pokud 

nedojde k nepříznivým změnám na cílovém trhu nebo pokud nedojde k propadu 

konkurenceschopnosti v důsledku špatných manažerských rozhodnutí. Požadavkem pro 

toto stádium je vytvoření dostatečných rezerv pro případné nepříznivé období. Opět, 

jestliže vlastníci změní názor nebo se změní situace na trhu, může firma přejít ze stádia 

Zastavený rozvoj do stádia Vyspělosti. 

Vyspělost: Jestliže firma úspěšně roste, dostává se do stádia Vyspělost. Opět je tu 

analogie s 5. stádiem modelu Churchilla a Lewisové – Vyspělost zdrojů. Firma, která 

přechází do tohoto stádia, řeší následující problém: Koordinace úkolů a projektů mezi 

jednotlivými odděleními nastolená ve stádiu  Rozvoj  vede až k vysoké úrovni 

byrokracie. Dobré sladění vyžaduje velké úsilí adaptovat se na změny v externím 

prostředí se stává pro firmu velmi obtížné. Došlo tedy k tzv. krizi byrokracie, 

podnikový management musel projít zeštíhlovací kůrou. Nyní oddělení efektivně 

spolupracují na projektech bez nutnosti ustavovat zvláštní řídící výbory – základem je 

schopnost pracovat v týmech. Organizační struktura ve firmě je divizionální nebo 

liniově-štábní. Počet stupňů řízení i počet specializovaných funkcí je nejvyšší ze všech 
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stádiích. Centralizace je nízká, vztahy ve firmě jsou formalizované. Existují detailní 

formální systémy řízení a plánování. Podíl původního zakladatele je malý jak v osobní 

účasti na řízení, tak co se týká vlastnického podílu. Firma dosáhla určité velikosti, stává 

se dominantní silou na relevantním trhu, využívá efektů plynoucích z nabyté velikosti. 

Snaží se o eliminaci neefektivních prvků hospodaření. Problém, který musí být v tomto 

stádiu řešen, je jak získat či vychovat manažery schopné pracovat v týmech, jak 

eliminovat neefektivní prvky hospodaření nakupené během prudkého růstu 

v předchozím stádiu, jak zachovat pružné reagování na změny. Jestliže je firma 

dostatečně flexibilní a aktivní, získává významnou pozici v oboru, může se rozvinout ve 

velkou firmu či firmu mezinárodně působící. Na takto velkou firmu ale číhají mnohá 

nebezpečí – ustrnutí, ničení sebe sama vlastní byrokracií. Některé modely                      

(6 z 33 modelů) proto jako poslední stádium dávají Death – Smrt nebo Decline –

 Úpadek nebo Die or renew – Úmrtí nebo obnova.“7 

Z jejího empirického výzkumu vyplývá zajímavá skutečnost, a to že 47,06% - téměř 

polovina respondentů (malé a střední podniky, celkem 119) „STAGNUJÍ - záměrně, či 

vlivem externího prostředí firmy zůstávají ve statických stádiích (křivka se stává 

plochou). Tyto firmy setrvávají ve statickém stádiu, případně čekají na vnitřní či vnější 

impuls k dalšímu vývoji. 

Ve stádiu Životní styl  se nacházelo 24,4 % respondentů. Do tohoto stádia se firmy 

obvykle dostávají po 3 letech od založení. Hlavním důvodem, proč se firma dál 

nerozvíjí (70 % respondentů) je to, že vlastníka uspokojuje řízení malé firmy. Druhý 

zásadní důvod (60 % respondentů) je příliš silná konkurence. 57 % respondentů 

předpokládá, že tato současná pozice bude dlouhodobě udržitelná vzhledem k vývoji na 

trhu a vzhledem ke krokům konkurence. Nejčastěji uváděným problémem byly pozdní 

platby či platební neschopnost odběratelů, nedostatek či obtížné vyhledávání 

kvalifikovaných zaměstnanců a silná konkurence. 

Ve stádiu Zastavený růst se nacházelo 22 respondentů, tj. 18,5 %. Do tohoto stádia 

se firmy obvykle dostávají po 11 letech od založení. Přechází sem ze stádia Růst, kam 

se dostávají asi po 5 letech od založení. Z tohoto vyplývá, že firmy buď poměrně rychle 

rostou dál nebo delší dobu setrvávají ve stádiu Růst (6 let), než se stanou nerostoucí 

firmou směřující do statického stádia. 59 % firem se dále nerozvíjí, protože konkurence 

je příliš silná. 31 % firem se nerozvíjí proto, že se změnily preference zákazníků,          

                                                 
7 Kubálková, M.: Závěrečná zpráva z výzkumu, Praha 2006  [online]. [cit. 3. 11. 2009]. Dostupné z http://nb.vse.cz/~kubalm/vyzkum/vyzkum2006.htm 
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28 % firem z důvodu, že trh byl vyčerpán. Jako největší problém firmy identifikují 

silnou konkurenci. 

Ve stádiu Zastavený rozvoj se nachází 5 respondentů, tj. 4,2 %. Do tohoto stádia se 

firmy obvykle dostávají po 8 letech od založení. 67 % firem se dále nerozvíjí, protože 

konkurence je příliš silná. Tento hlavní uváděný důvod je stejný jako ve stádiu 

Zastaveného růstu. 50 % firem se nerozvíjí proto, že trh byl vyčerpán. 33 % firem 

uvedlo jako důvod změněné preference zákazníků. Firmy řeší následující problémy: 

spojení firmy s jinou firmou, které skončilo vytunelováním firmy, konkurence, vysoká 

zadluženost, neaktivní přístup zaměstnanců, odbytové problémy, vysoká mzdová 

náročnost.“8 

 

3.2  VYMEZENÍ POJMU ÚPADEK PODNIKU 

 

Pojem „úpadek“ je ekvivalentem pojmu bankrot. Byť se tento pojem hojně používal, 

nebyl jako takový definován v žádné právní normě. Přesto, že veřejnost odborná 

i neodborná stále ještě hojně používá slovo bankrot, postupně s novým zákonem a jeho 

stále častějším zmiňováním se slovo úpadek dostává do stále většího povědomí. 

„Samo slovo „bankrot“ vzniklo spojením slov, která původně znamenala převrženou 

lavici na znamení, že penězoměnec měnil tak dlouho, až „doměnil“ či „proměnil“, tedy 

až mu nic nezůstalo, neboli bankrot (z italštiny: banca rotta - rozbitý stůl) je označení 

stavu, kdy hospodářský subjekt nemůže vyrovnat své závazky, poněvadž aktivní složky 

jeho jmění jsou nižší než platební povinnosti.“9 

Úpadek je upraven zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon).  Původní zákon o konkurzu a vyrovnání má bohatou minulost. Byl 

to zákon č. 328/91 Sb. o konkursu a vyrovnání, který byl po desítkách novelizací dne 

1. 7. 2007 nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). Původní zákon, který vedl ke zdlouhavým řízením, 

nedostatečnému uspokojení věřitelů, likvidaci úpadců a v neposlední řadě nekalým 

praktikám, byl nahrazen normou, od níž tvůrci slibovali především rychlé a hospodárné 

řízení, co nejvyšší uspokojení věřitelů, vyloučení nespravedlivého poškození nebo 

nedovoleného zvýhodnění účastníků řízení, rovné možnosti všem věřitelům, zákaz 

                                                 
8  Kubálková, M.: Závěrečná zpráva z výzkumu, Praha 2006 [online]. [cit. 3. 11. 2009]. Dostupné z http://nb.vse.cz/~kubalm/vyzkum/vyzkum2006.htm 

9  Konkurzní noviny ze dne 23. 1. 2008 – Evropa a úpadek, díl druhý 
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jednání směřujícího k uspokojení pohledávek věřitelů mimo insolvenční řízení, ochranu 

práv nabytých věřiteli v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení.  

„Důvodem vydání tohoto zákona, byl pro zákonodárce hlavně fakt, že v krizové 

úpadkové situaci nelze porušení práv či neplnění povinností postihnout standardními 

procesními prostředky. Problémem bylo, že při různorodosti dlužníkových závazků 

a nedostatku prostředků k jejich krytí, by použitím obvyklých právních prostředků byli 

někteří věřitelé vůči ostatním zvýhodněni (například proto, že splatnost jejich 

pohledávek nastává dříve). Cílem této úpravy tedy je, aby byly vyloučeny preference 

věřitelů, pokud nejsou věcně odůvodněny jejich postavením nebo povahou jejich 

pohledávky.  

Navrhovaná úprava usiluje především o to, aby naše insolvenční právo přizpůsobila 

vývojovým trendům; jinak řečeno, naši úpravu modernizovat. Zavádí nové způsoby 

řešení úpadku (reorganizace, oddlužení) a dále zavádí instituci insolvenčního 

rejstříku.“10 

Insolvenční řízení je zahájeno na základě insolvenčního návrhu. „Insolvenční návrh 

je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční 

návrh podat jen dlužník.“11 

„Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní 

nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Účinky zahájení 

insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním 

rejstříku.“12 

 

Co je to úpadek definuje §3 insolvenčního zákona 

„1) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 

30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební 

neschopnost“). 

 

2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže:  

a)  zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo, 

 b)  je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo  

                                                 
10  Důvodová zpráva k zákonu číslo 182/2006 Sb., http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557 Česká advokátní komora[online].  [cit. 29. 11. 2009] 

11  Zákon č.182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení ve znění p. p 

12  http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_cze_cs.htm [online].  [cit. 7. 11. 2009] 
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c)  není  možné  dosáhnout  uspokojení některé  ze splatných  peněžitých  pohledávek  

vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

 d)  nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 

 

3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je 

v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů 

a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty 

dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu 

provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně 

předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku 

pokračovat. 

„S úmyslem včas reagovat na ekonomickou situaci subjektu zavádí nová právní 

úprava obsažená v insolvenčním zákoně možnost podat insolvenční návrh v případě 

hrozícího úpadku.13 O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 

důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část 

svých peněžitých závazků.“14  

„Zákon rovněž vytváří dlužníku-podnikateli, který spolupracuje na překonání 

hrozícího úpadku se svými věřiteli, prostor pro překonání krizového stavu mimo 

insolvenční řízení, a to v rámci tzv. moratoria, vyhlášeného na základě návrhu podaného 

dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení. Po dobu trvání moratoria nelze vydat 

rozhodnutí o úpadku. Moratorium trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, 

nejdéle však 3 měsíce. Insolvenční soud může na návrh dlužníka prodloužit moratorium 

nejdéle o 30 dnů.“15 

Zákon  rozlišuje definici pro insolvenci a předlužení. Mgr. Roman Seidl16 ve svém 

článku publikovaném před účinností nového zákona uvádí srovnání těchto definic: 

                                                 
13 http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-pravni-uprava-upadkoveho-prava-upadek-a-hrozici-upadek-dluznika-51211.html [online].  [cit. 7. 11. 2009]. 

Mgr.Václav Jindra 

14 Zákon č.182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení ve znění p. p. 

15 http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_cze_cs.htm  [online]. [cit. 
 
7. 11. 2009] 

16 http://www.mpo.cz/zprava12348.html - webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu [online]. [cit. 3. 8. 2006] 
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Dle zák.328/91 Sb. O konk.a vyrovnání  Dle zák.182/2006 Sb. O úpadku 

Definice úpadku pro insolvenci 

Dlužník není schopen plnit své 

závazky po delší dobu. 

Explicitní lh ůta — dlužník není schopen plnit 

splatné závazky po dobu 30 dnů. 

Definice úpadku pro předlužení 

Podmínka je, aby splatné závazky 

byly vyšší než majetek. 

Podmínka je, aby veškeré závazky byly vyšší 

než majetek. 

Obr. 4: Srovnání definic pro insolvenci a pro předlužení 

 

Podnikatel (fyzická, právnická osoba) je v úpadku když: má alespoň dva věřitele 

(nikoliv dvě pohledávky u jednoho věřitele), dluhy jsou alespoň 30 dnů po splatnosti 

a je zjevné, že plnění nebude v budoucnosti možné a dále tehdy, jsou-li všechny dluhy 

v součtu vyšší než majetek.“17 

 

ROK 

POČET ÚPADKŮ 

(obchodní společnosti a 

živnostníci) 

1995 727 

1997 1251 

2000 2491 

2003 1728 

2005 1380 

2006 1330 

2007 1340 

2008 1720 

2009 177018 

Tab. 2: Počet úpadků v ČR 

 zdroj: Český statistický úřad 

 
„Počet bankrotů v roce 2007 stoupl v celosvětovém měřítku o pět procent. Zatímco 

ve Spojených státech se růst ekonomiky zpomaluje a počet bankrotů roste, Asie prožívá 

již několik let ekonomický boom. V Česku přetrvává od roku 2000 klesající trend 

                                                 
17 http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/co-je-upadek.html - oficiální stránky k insolvenčnímu právu

 
[online]. [cit. 5. 8. 2008]  

18  odhad úvěrové pojišťovny Euler Hermes Čescob, dostupné z http://www.financninoviny.cz/tema/zpravy/bankrotu-v-cesku-loni-

pribylo/357355&id_seznam=9345, 
 
[ online]. [cit. 16. 11. 2009]  
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v počtu bankrotů, nicméně v roce 2008 se pokles zpomalí, vyplývá ze studie největší 

světové úvěrové pojišťovny Euler Hermes. 

 

Graf 1: Počet úpadků v ČR 

 
Situace v Evropě je v jednotlivých zemích značně odlišná. Růst ekonomik 

Německa, Francie a Itálie zpomaluje, zatímco Velká Británie, Španělsko, Nizozemsko, 

a hlavně Irsko si vedou dobře. Německo pokračovalo ve snižování počtu bankrotů, 

stejně tak Británie. Naopak počet případů ve Francii vzrostl o předpokládaných pět 

procent.“19 

Patří malé podniky mezi častěji bankrotující než velké? Odpověď se jeví „ano“. 

Zhruba devět z deseti bankrotujících společností měla obrat méně než 5 miliónů liber 

(88,5%). Mladší podnikatelé patří také mezi ty, kteří krachují. Dle sdělení Federace 

malých podniků do tří let od zahájení podnikání jeden ze čtyř podnikatelů ukončí 

podnikání. Dle výzkumu do čtyř let od zahájení podnikání ukončí „nedobrovolně“ své 

podnikání dva z pěti podnikatelů.20 

Bankroty se v prvním kvartále roku 2009 meziročně nejrychleji zvyšovaly               

v Plzeňském kraji, kde jejich počet vzrostl o 133%. V Karlovarském kraji stoupl            

o 122% a v Moravskoslezském kraji o téměř 90%. V některých krajích se však počet 

bankrotů naopak snižoval. Například v Pardubickém kraji meziročně klesl o 40%,          

v kraji Vysočina o 37% a v Jihomoravském kraji o 17%. Největší podíl bankrotů, 24%, 

bylo v prvním čtvrtletí roku 2009 vyhlášeno v hlavním městě Praha. Je to ovšem i kraj   

s nejvyšším počtem podnikatelských subjektů. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj 

                                                 
19 http://www.finance.cz/zpravy/finance/159238-pocet-bankrotu-ve-svete-loni-stoupl-o-pet-procent/ [online]. [cit. 5. 5. 2008] 

20 JAY, R.: Quick Answers to small business questions, Prentice Hall 2001, ISBN 0-273-65326-1 
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s 13 procenty. Nejmenší počet vyhlášených bankrotů připadl na kraj Vysočina s 1%. 

Velmi nízký podíl vykázal i kraj Liberecký s 3%.“21 

Evropským "rekordmanem" v počtu zbankrotovaných firem je Francie, která 

stabilně vykazuje okolo 50 000 případů ročně a Německo s počtem okolo 35 000. 

V USA s 220 milióny obyvatel dosahují stabilních a pozitivních výsledků asi 40 000 

bankrotů za rok. Hermes vychází z největší databáze firem na světě se zhruba 

40 miliony subjektů, která je určena především pro jejich pojištěné klienty.“22 

Pojem úpadek v Evropě23 je upraven právním řádem dané země. Pro příklad uvádím 

definici Belgie, Německa a Rakouska. Z uvedených definic jsou patrné mírné rozdíly 

oproti definici českého úpadku. 

 

3.2.1 Situace v oblasti insolvence ve vybraných zemích Evropské unie 

Pro podnik a jeho nové podnikatelské kontakty je významné orientovat se 

v úpadkovém případně konkursním právu země, do které směřují jeho další 

podnikatelské aktivity. 

 

BELGIE 

Podnikatel je ve stavu úpadku při splnění dvou podmínek – musí mít trvale 

zastavené platby a musí být neschopný úvěru (čl. 2 odst. 1 zákona o úpadku). 

Konkurzní řízení mohou být vyhlášena obchodním soudem na návrh samotného 

dlužníka nebo na výzvu jednoho nebo více věřitelů, státní prokuratury, správce 

jmenovaného soudem nebo likvidátora v případě mezinárodního územního řízení pro 

platební nezpůsobilost v Evropské unii (čl. 6 zákona o úpadku). Soud nemůže nadále 

uvalit na osobu konkurz na základě vlastního podnětu. 

Soud nemusí uvalit na osobu konkurz okamžitě. Může své rozhodnutí odložit až 

o patnáct dnů, aby poskytl podnikateli nebo prokuratuře čas na žádost o soudní řízení 

(čl. 7 zákona o úpadku). 

Článek 10 zákona o úpadku stanoví, že žádost dlužníka musí být doplněna účetní 

rozvahou, účetními knihami, seznamem pracovníků a seznamem se jmény a adresami 

zákazníků a dodavatelů. 

                                                 
21 http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2114 [online]. [cit. 12. 1. 2009] 

22 http://www.finance.cz/zpravy/finance/159238-pocet-bankrotu-ve-svete-loni-stoupl-o-pet-procent/ [online]. [cit. 5. 5. 2008] 

23 http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_fra_cs.htm [online]. [cit. 8. 5. 2008]  
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NĚMECKO 

Německý konkurzní řád zná pouze jednotné konkurzní řízení. Důvodem k zahájení 

konkurzního řízení je platební neschopnost a/nebo předlužení. Platební neschopnost je 

dána, pokud není úpadce schopen plnit splatné platební povinnosti (§ 17 odst. 2 InsO). 

Předlužení vzniká, pokud majetek úpadce již nekryje stávající závazky          

(§ 18 odst. 2 InsO). Při oceňování majetku úpadce je třeba brát za základ pokračování 

podniku, pokud se podle okolností jeví jako spíše možné. K návrhu na konkurz úpadce 

postačuje i hrozící platební neschopnost (§ 18 odst. 1 InsO).  

 

RAKOUSKO 

„Rakouský konkursní řád vychází ze zákona č. 337 z roku 1914, který byl 

podkladem i pro vznik úpadkového práva naší první republiky.“24 Podmínkou pro 

vyhlášení konkurzu je platební neschopnost dlužníka. Za platební neschopnost se 

považuje zejména stav, kdy dlužník přestane plnit své platby. Předpokladem platební 

neschopnosti není domáhání věřitelů. Okolnost, že dlužník zcela nebo částečně 

uspokojil nebo ještě může uspokojit pohledávky jednotlivých dlužníků, nezakládá sama 

o sobě domněnku, že je solventní (§ 66 KO). Konkurz se zahajuje u obchodních 

společností, u kterých není osobně ručícím společníkem fyzická osoba, u majetku 

právnických osob a u pozůstalostí k němu dochází také v případě předluženosti (§ 67 

KO). 

 

FRANCIE  

Francouzské právo uznává pojem neschopnost dlužníka čelit vymahatelnému dluhu 

svým disponibilním majetkem. Revizor účtů, který odhalí skutky, které by mohly 

ohrozit plynulost hospodaření, informuje o tom předsedu nebo jednatele společnosti, 

nadále správní radu a předsedu obchodního soudu. Vedle tohoto varovného řízení je 

jako řízení, které předcházejí preventivně platební nezpůsobilosti ještě Zmocnění 

ad hoc, kterého jmenuje předseda soudu na žádost kteréhokoliv účastníka. 

 

ITÁLIE  

Italské právo nahlíží na úpadek jako na faktický stav, který může vést k prohlášení 

konkursu, k likvidaci nebo k zahájení jiného řízení, při němž se dlužníkův majetek 

                                                 
24 Polachová, J.: Právní úprava konkursního řízení, disertační práce  
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spravuje a zpeněží tak, aby byl získaný výnos použit k úhradám věřitelům. Italské právo 

upravuje dva postupy, které předcházejí úpadkovému řízení. Prvním je mimosoudní 

vyrovnání mezi podnikatelským subjektem/dlužníkem a jeho věřiteli, při němž dlužník 

může pokračovat v činnosti, musí ovšem věřitelům předat určitou část majetku 

společnosti, dohodnout s nimi prodloužení lhůt splatnosti nebo dosáhnout, aby se věřitel 

zcela nebo částečně vzdal nároku na zaplacení dlužné částky a/nebo úroku. Druhý 

postup je znám pod názvem „dohoda s věřiteli” a řídí se úpadkovým právem. V tomto 

případě předloží dlužník věřiteli plán na restrukturalizaci dluhu. Návrh posoudí soud 

příslušný podle sídla společnosti. Soud buď může rozhodnout o přijetí návrhu, nebo ho 

může zamítnout a prohlásit u dlužníka konkurs. Pokud je dohoda s věřiteli schválena, 

může dlužník i nadále rozhodovat o majetku a činnosti společnosti pod dohledem 

správce. Jedinou hmotně-právní podmínkou zahájení některého z těchto řízení je 

neschopnost společnosti splácet závazky. 

 

IRSKO  

Úpadek je zákon pro blaho věřitelů a jejich dlužníků a na jejich pomoc v případech, 

kdy dlužníci jsou neschopní nebo neochotní plnit své splatné závazky. Konkursní právo 

se použije pouze na dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami. Je obsaženo v zákonu 

o konkursu z roku 1988. Aby byl dlužník v úpadku, musel se dopustit „úpadkového 

činu“.  Úpadkovým činem nejčastěji citovaným v konkursním řízení je § 7 odst. 1 písm. 

f), který uvádí, že dlužník se dopustil úpadkového činu, „jestliže byla vykonána 

exekuce zabavením jeho majetku podle příkazu jakéhokoliv soudu nebo jestliže mu 

nejvyšším úředníkem hrabství či okresním matrikářem nebyl vrácen žádný majetek, ať 

již rubopisem na příkaze nebo jinak.” Mezi další hmotné podmínky vedle spáchání 

úpadkového činu musí pohledávka vykazovat částku ne menší jak 2 000 EUR.  

 

„Podnikatelské prostředí je již několik desítek let označováno jako chaotické, 

turbulentní a diskontinuální. Chaos v něm neznamená nepořádek, ale nemožnost 

predikce budoucího vývoje na základě vývoje dosavadního.“25 „Budoucnost se 

nepředvídá, ale připravuje.“26 

 

                                                 
25  ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

26  Daigne, J.-F. Ozdravné opatření v podniku, Praha, HZ, 1996 
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3.3 FINANČNÍ ZDRAVÍ PODNIKU 

 
„Jakékoliv finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou, na jejichž 

výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční struktury podniku, investiční 

a cenová politika, řízení zásob, atd. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace 

o finančním zdraví podniku.  

Finanční zdraví je nejlepší obranou proti finančním potížím. Je-li značně oslabeno, 

podnik se dostane do finanční tísně, která může přerůst ve finanční krizi a skončit 

úpadkem.“27  

Drobný podnikatel i velká společnost mohou pro zjištění svého finančního zdraví 

průběžně využívat nástroje finanční analýzy – finančních ukazatelů, tj. ukazatelů 

vyjádřených v penězích a postihujících finanční stránku hospodaření                    

podniků – identifikátory bankrotu. „Jsou to jak absolutní ukazatele (aktiva, vlastní 

kapitál, tržby, náklady, zisk, z novějších EBIT, EAT, EVA, NPV), tak ukazatele 

relativní (ROE, ROI, ROS, CFROI).“28 Zjistí tak skutečnou finanční situaci svého 

podniku a stav jeho zadluženosti, rentability a likvidity. Pro každý výpočet a odvětví 

jsou doporučené hodnoty a tak v případě, kdy jsou výpočty, mimo navrhované rozmezí 

dostává podnikatel nebo podnik varovný signál.  

Problematice predikce bankrotů se věnovala řada autorů, zejména vysokoškolských 

učitelů. Predikční modely informují své uživatele, zda podniku hrozí v blízké době 

bankrot. Vychází z předpokladu, že ve firmě dochází již několik let před úpadkem 

k jistým anomáliím, ve kterých jsou obsaženy symptomy budoucích problému a které 

jsou charakteristické právě pro ohrožené firmy. Tyto symptomy mají zpravidla podobu 

rozdílné úrovně, variability a dynamiky vývoje ve vybraných finančních ukazatelích 

odrážejících finančně-ekonomický stav sledované firmy. 

„Finanční analýza je předpokladem úspěšného finančního řízení (a jeho běžnou 

součástí). Její výsledky se musí promítnout jak ve strategickém řízení (především 

v rozhodování o investicích) – tak v taktickém (operativním, běžném) řízení. 

Jeho základními nástroji jsou krátkodobé finanční plány, v poslední době i tzv. 

                                                 
27  Synek, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika, 4. aktualizované vydání, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1992-4 

28  Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc., katedra podnikové ekonomiky VŠE v Praze, Nová ekonomika – nové ukazatele, článek jako jeden z výstupů výzkumného 

záměru MŠMT Nová teorie ekonomiky a managementu a jejich adaptační procesy   
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controlling. Dostane-li se podnik do finanční tísně, musí přijmout celou řadu opatření, 

které povedou k jeho ozdravení.“29 

Pro větší firmy je vhodný Altmanův index finančního zdraví. Pomocí diskriminační 

funkce vyjádřené tzv. „Z faktorem“ lze identifikovat globální finanční situaci podniku. 

Vzorec je použitelný, jak pro společnosti jejichž akcie jsou obchodovatelné na burze, 

tak i firmy neobchodované na finančních trzích. V 90. letech minulého století začala být 

Altmanova analýza využívána i v podmínkách českých podniků.  

 

 

Vzorec 1: Altmanův index finančního zdraví (identifikátor bankrotu) 

 

Indexy IN jsou určitou reakcí na Altmanovu analýzu, snaží se akcentovat poměrně 

odlišné prostředí České republiky, kde ještě zdaleka není kapitálový trh tak rozvinutý, 

jak předpokládá Altmanova analýza. 

Altmanův index finančního zdraví i INDEX IN01 jsou vhodné pro větší firmy 

a umožňují sledování vývoje v čase.“ 30 

V tomto případě je podnik v zóně bankrotu, je-li IN nižší než 0,75. 

Mezi další metody patří: Grünwaldův index, Taflerův index a Rychlý test 

(Kralickův test). 

Zajímavým pomocníkem je http://ideahelp.cz/ekonomika/, kde po zadání 

identifikačního čísla podniku a hodnot z rozvahy poskytne program nástin finančního 

zdraví podniku (zdarma).  

                                                 
29  Synek, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika, 4. aktualizované vydání, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1992-4 

30  http://www.finance-podniku.cz – on-line finanční analýza [online]. [cit. 8. 5. 2008] 

Z = 3,3 * EBIT/celková aktiva + 1 * tržby/celková aktiva + 0,6 * tržní hodnota 

jmění/účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené výdělky/celková aktiva + 1,2 * pracovní 

kapitál/celková aktiva  - 1,0 * závazky po lhůtě splatnosti/výnosy 

Z >2,9: Zóna prosperity 

Z < 1,2: Zóna bankrotu 

1,2 < Z < 2,9: Šedá zóna 
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Ekvivalentem finančního zdraví může být i ekonomické zdraví. V rámci zajímavého 

projektu vznikla možnost pro malé a střední podniky diagnostikovat svoje ekonomické 

zdraví. 

„Komerční banka a Hospodářská komora hlavního města Prahy jsou od června 2004 

partnery v projektu Rating malých a středních podniků (Rating MSP). Tento projekt 

umožňuje českým podnikatelským subjektům s ročním obratem mezi 6 až 500 

miliony Kč získat prostřednictvím sedmibodové stupnice hodnocení jejich 

ekonomického zdraví. Cílem projektu je umožnit podnikatelům přístup k objektivnímu 

a profesionálnímu pohledu na své hospodaření. Cílovou skupinou projektu jsou 

živnostníci, mikropodniky, malé a střední podniky, a to ať vedou účetnictví nebo 

daňovou evidenci. O Rating MSP mohou v současné době podnikatelé požádat na více 

než 70 kontaktních místech Hospodářské komory v celé České republice.“31 „Projekt 

Hospodářské komory hlavního města Prahy je od 1. 8. 2009 ještě přístupnější, díky 

citelnému snížení ceny a rozšíření působnosti i na subjekty vedoucí daňovou evidenci. 

Za dočasně sníženou cenu mohou o Rating MSP žádat všichni podnikatelé a živnostníci 

s ročními tržbami nepřesahujícími 750 mil. Kč. Výstupem z ratingového systému je tzv. 

RATINGOVÝ LIST, který obsahuje jeden ze sedmi ratingových stupňů:  

A, B+, B, B-, C+, C, C- 

                                                 
31  http://www.ratingmsp.cz/ - stránka pro projekt Rating malých a středních podniků, [online]. [cit. 9. 5. 2008]  
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Obr. 5: Vybraný vzorový Rating MSP – Hospodářská komora 

 

Zelené stupně (A, B+) charakterizují firmu v dobré ekonomické situaci, žluté stupně 

(B, B-) průměrný podnik a červené stupně (C+, C, C-) pak problémovou firmu, která 

bude obtížně shánět financování. Zejména poslední ratingový stupeň je vážným 

signálem o velmi špatné situaci hodnocené firmy.“32 
 

                                                 
32  http://www.ratingmsp.cz/ - stránka pro projekt Rating malých a středních podniků [online]. [cit. 8. 9. 2009] 
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Obr. 6: Vybraný vzorový rating MSP – ukazatele statické a dynamické 

Každý ratingový stupeň je v daném oboru podnikání doplněn 

PRAVDĚPODOBNOSTÍ BANKROTU (PB), což je číslo charakterizující kolik 

podniků ze sta je v období jednoho roku ohroženo bankrotem.“33 

 

                                                 
33 http://www.ratingmsp.cz/ - stránka pro projekt Rating malých a středních podniků [online]. [cit. 8. 9. 2009] 
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Obr. 7: Vybraný vzorový Rating MSP – Nefinanční ukazatele, informace o výpočtu 

 

Dle tvrzení autorů projektu by měl tento Rating MSP odhalit procento úpadku 

(bankrotu) na následujících dvanáct měsíců.  Jsou posuzovány i nefinanční ukazatele: 

obor podnikání, diverzifikace odběratelů, citlivost na změny kurzu CZK vůči ostatním 

měnám, mj. i doba podnikání, nezaměstnanost regionu (%), průměrná mzda regionu 

(Kč). Výsledkem je finanční bonita, nefinanční bonita a výsledný Rating MSP.  

Pro minimalizaci rizik ve spolupráci s obchodními partnery doporučuje 

Hospodářská komora D&B Rating , index platební morálky a nejvyšší doporučený úvěr, 

a to nejen tuzemských subjektů, ale i vybraných zemí. Hospodářské zprávy umožní 

hodnocení partnerů a hloubkovou analýzu obchodních operací. 

 

3.4  FINANČNÍ A NEFINAN ČNÍ UKAZATELE V HODNOCENÍ 

PODNIKU  

 
„Ukazuje se, že v „Nové ekonomice“ se používají i nové ukazatele, a to jak 

finanční, tak – a to především – nefinanční. Většina finančních ukazatelů vychází z 

finančního účetnictví založeném na účetních standardech; jsou důležitými ukazateli pro 

měření finanční výkonnosti podniků, pro daňové účely a pro kapitálové trhy. 
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3.4.1  Proč finanční ukazatele nestačí? 

 
Za hlavní problémy spojené s jejich použitím jako hodnotících systémů podniku se 

považují tyto skutečnosti: 

• většinu absolutních i poměrových ukazatelů lze vyčíslit až po skončení účetního 

období a mají proto historický charakter. Orientace na ně vede k orientaci 

na krátkodobé cíle a 

• opomíjí cíle dlouhodobé. Rovněž se postrádá jejich zjevná spojitost se strategií 

podniku. Jejich oponenti tvrdí, že jde o jednorozměrný pohled na činnost 

podniku. Tvrdí, že „čím méně rozumíte podnikání, tím více se spoléháte na 

účetní čísla“ a „čím blíže jste provozu, tím více využíváte nefinanční ukazatele, 

které mohou být cennou pomocí, jak zlepšit řízení“, nebo že „nákladové 

účetnictví je veřejný nepřítel produktivity číslo jedna“ (Goldratt, tvůrce TPC 

Theory of Constraints – teorie omezení; 

• finanční ukazatele (většinou roční nebo měsíční) jsou spojeny s krátkodobými 

cíli a protože jsou založeny na účetních, historických datech, nepostihují žádné 

strategicky důležité oblasti, které by bylo možné těmito ukazateli hodnotit; 

• jsou založeny na analýze historických výsledků a jsou nevhodné pro předpovědi 

budoucího vývoje a pro tvorbu strategie; jsou zpožděnými ukazateli (lagging 

indicators); 

• jsou-li použity k vyjádření cílů (většinou vycházejících z rentability vlastního 

kapitálu a čistého zisku), existuje nebezpečí jejich „přikrášlování“ 

managementem (manipulace s výsledkem hospodaření); 

• ukazují důsledky, nikoli příčiny negativních jevů (např. nevysvětlí, že stagnující 

tržby jsou důsledkem zastaralých výrobků); některé aspekty činnosti podniku 

nepostihují téměř vůbec (např. vliv prostředí, inovace, spokojenost zákazníka, 

význam intelektuálního kapitálu, který – ač často hlavní výrobní faktor není 

vykazován ve finančních výkazech). 

• jsou často neprůhledné a nespolehlivé.“34 

                                                 
34 Prof. Ing. Miloslav Synek, CSc., katedra podnikové ekonomiky VŠE v Praze, Nová ekonomika – nové ukazatele, článek jako jeden z výstupů výzkumného 

záměru MŠMT Nová teorie ekonomiky a managementu a jejich adaptační procesy, http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-nova-ekonomika-nove-

ukazatele.html [online]. [cit. 8. 9. 2009] 
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3.4.2  Metoda hodnocení vitality podniků J. Pollaka 35 

Pollak hodnotí životaschopnost podniků podle deseti kritérií; každému přiděluje 

cílové body. „Součet bodů vyjádřený v procentech je ukazatelem životaschopnosti 

podniku: 

81 – 100 % - životaschopnost je téměř zaručena 

61 – 80 % - životaschopnost je velmi pravděpodobná 

41 – 60 % - životaschopnost bez zásahu není zajištěna 

21 – 40 % - podnik je nemocný 

0 – 20 % - podnik je v krizi. 

 
Hodnotící kritéria jsou následující, cílové body jsou uvedeny v závorce: 

1) cash flow je dostačující ke krytí úroků (8), 

2) uspokojení zákazníků, akcionářů, věřitelů, zaměstnanců a okolí je dostatečné (11), 

3) podnik má stabilní okruh spokojených zákazníků (11), 

4) výrobky, služby odpovídají požadavkům trhu (12), 

5) nepřetržitý výzkum trhu, jehož výsledky podnik vtěluje do nových výrobků a služeb 

(13), 

6) školení kvalifikovaného a motivovaného personálu (8), 

7) optimální kapitálová struktura (10), 

8) schopní, spolehliví a inovativní dodavatelé surovin, výrobků, služeb (7), 

9) výhodné stanoviště pro provozování dané činností (9), 

10) kladný postoj k životnímu prostředí (11). 

 

Ke každému kriteriu jsou určeny (většinou nefinanční) ukazatele, podle jejichž 

plnění se přidělují body. Např. u kritéria 2 to je nepřetržitý růst obratu, kvalita a služby 

odpovídající očekávání, žádné reklamace, nepřetržitý reciproční styk se zákazníky, 

intenzivní činnost marketingu, orientace zákazníků – reklama, publicita, nedostatečný 

styk se zákazníky, ustrnulý prodejní program, časté reklamace.“ 

Ať podnik použije pro finanční analýzu jakýkoliv nástroj, vychází téměř vždy 

z výkazů (rozvaha a výkaz zisku a ztráty), tzn. z výkazů již uzavřeného období. 

Finanční ukazatele odráží minulost a přítomnost, nefinanční ukazatele však odráží 

budoucnost formou nahlédnutí, předpovědi a trendy.  

                                                 
35 POLLAK, H. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha : C. H. Beck 2004 
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„Šéfové nemají dostatek informací o správném fungování své firmy a nemohou tak 

správně rozhodovat. Důvodem je nedostatek kvalitních informací, které nelze 

specifikovat jednoduchým finančním ukazatelem. Tento fakt vyšel ze studie společnosti 

Deloitte.“ 36 

 

3.5  SITUACE V PODNIKU PŘED FINANČNÍ KRIZÍ  

 
Finanční tíseň je finanční vyjádření stavu, kdy „něco“ není v pořádku. Tomuto stavu 

by mělo předcházet nefinanční vyjádření nebo predikce, signál, že se „něco“ děje a že 

nejspíš tato situace povede do finanční tísně, která může končit i úpadkem. 

„Prevence krizového vývoje vyžaduje vedle strategicky pojatého podnikového 

managementu i existenci VAROVNÉHO SYSTÉMU, umožňujícího odhalit počínající 

krizi ještě v jejím latentním stadiu vývoje, což tradiční informační systémy založené na 

sledování výstupů z účetnictví neumožňují. Systém tohoto zaměření by tak fakticky 

nepřetržitě diagnostikoval „zdraví“ podnikatelského subjektu a zachycoval symptomy 

významného porušení rovnovážného stavu v podnikových procesech, které by mohly 

být podnětem k vzniku krizového vývoje. Signály tohoto typu však nemohou být 

finanční ukazatelé, ale odchylky v činnosti ekonomických i technologických 

a sociálních subsystémů organizační struktury podniku. Zachycování odchylek zvláště 

v sociálních subsystémech podnikové organizace, kde není možná jejich kvantifikace, 

je velmi obtížný problém.“37 

„Každý podnik se neustále vyvíjí, neustále v něm probíhají změny vyvolané 

změnami a působením okolí a úsilím podniku je uspět v konkurenci.“38 

Záměrem nově vznikajícího podniku není po založení, růstu a stabilizaci dojít přes 

krizi ke zrušení a zániku. Každá fáze života podniku s sebou ale nese konkrétní úskalí 

a rizika. 

„Krize má subjektivní a objektivní charakter, pro někoho je tatáž situace běžnou, 

pro jiného pak již krizovou.“39 

„Obecně jsou zdrojem krize: 

- nerovnováhy podniku mezi jím a jeho okolím a 

                                                 
36  http://

 
podnikani.idnes.cz/sefove-vedi-malo-o-fungovani-svych-firem-fdu-/firmy_rady.asp?c=A070425_145534_firmy_rady_vra[online]. [cit. 29. 11. 2009] 

37  SCHELLEOVÁ, I., VĚTROVEC.., BERKA,J. a kolektiv: Konkurz a vyrovnání, EUROLEX  Bohemia, Praha 2003, ISBN 80-86432-42-4 

38  KONEČNÝ, M.: Podniková ekonomika, VUT v Brně 2003, vydání čtvrté, ISBN 80-214-2304-8  

39  ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 
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- dysfunkce mezi vnitřními systémy podniku. 

Krize, které vznikají z aktivní interakce, jsou výsledkem konfliktů mezi zájmy 

podniku a jeho zákazníků na straně výstupů a konfliktů mezi zájmy podniku a subjektů 

(dodavatelů) na straně vstupů. 

Odhaduje se, že 70 – 80% podnikových krizí má svůj původ v okolí podniku při 

neadekvátní reakci podnikového managementu nebo vlastníků a že asi 90 % všech krizí 

si způsobuje podnik sám a má podstatný podíl na jejich vzniku. 

Průzkum, který provedla německá firma Donald Berger (Greene, 2002) 

ve 130 velkých německých firmách, ukázal, že podnikový management nejprve vznik 

krize zapírá a následně prováděná opatření k její eliminaci jsou nedůsledná. V některých 

případech reagují až po více než dvou letech po identifikaci vzniklých problémů. “ 40 

Existuje několik modelů, které se zabývají růstem či stagnací firmy. Například 

model Greinera, model Churchilla a Lewisové, model Millera a Friesena a model 

Hankse. Mezi základní se řadí model Greinera (viz kapitola 2.1). 

Greiner došel k přesvědčení, že „problémy firem více vycházejí z minulých 

rozhodnutí, než ze současných událostí nebo z tržní dynamiky. Lidově řečeno – ideální 

je, být vždy o krok dopředu. 

Růst firmy podle Greinera ovlivňuje pět klíčových dimenzí: 

1) věk firmy – ta samá firemní praxe není udržitelná během vývoje firmy, 

manažerské principy a problémy se v čase mění – krize vedení,  

2) velikost firmy – problémy firmy a možná řešení se značně mění, jak roste počet 

zaměstnanců a objem prodeje – krize autonomie,  

3) stadium evoluce – pokračující růst lze pojmenovat evolučním obdobím, termín 

evoluce se používá pro klidné období, kdy dochází jen k malým úpravám 

nezbytným pro udržení růstu – krize kontroly,  

4) stadium revoluce – hladký vývoj firmy nemůže trvat navždy, turbulentní období, 

které ho nahradí, je plné revolučních změn, je to období probíhajících krizí 

a řešení krizí – krize byrokracie,  

5) tempo růstu odvětví – rychlost, kterou firma prochází evolučními a revolučními 

stadii, je závislá na tempu růstu odvětví – krize v oblasti psychologického 

uspokojení zaměstnanců.“41 

 

                                                 
40  ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

41 VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv: Podnikání malé a střední firmy, 2. aktualizované a rozšíření vydání, Grada 2008, ISBN 978-80-247-2409-6 
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„Příčiny krize je možné členit na: 

1. interní (např. trvale klesající objem tržeb, chyby v řízení podniku, problémy 

s platební neschopností, snižování ziskovosti aj.), 

2. externí (politické, ekonomické, finanční, měnové, právní, daňové, sociální, 

vývoj odvětví).“42 

„Podnik není izolován od svého okolí, je součástí ekonomického a sociálního 

prostředí, je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lidé a technická zařízení, ať už 

jsou to stroje, počítače, dopravní prostředky a další. 

Řízení cash flow chápeme jako nástroj, který má rozsvítit červené světlo, ukazující 

hrozící nebezpečí. Systém včasného varování má rozsvěcovat blikající oranžové světlo, 

které podnikovému vedení říká, že se něco děje, s čím by se měl podnik intenzivně 

zabývat. Nehoří ještě, ale někde něco skrytě doutná, co by se mohlo proměnit v požár.“43 

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje nestabilitou, neurčitostí, dokonce se 

hovoří o chaosu. Těmto nejistým, nepředvídatelným podmínkám se musí přizpůsobit 

podnikatelé a do svých manažerských aktivit musí promítnout některé nové praktiky. 

Mezi klíčové pojmy v tomto směru lze považovat takové výrazy, jako je prevence, 

systém včasného varování, respektování rizika – rizikové řízení, restrukturalizace atd. 

V případě, že se firma dostane do vážnějších problémů, pak je třeba uvažovat 

o krizovém řízení a revitalizačních programech.“44 

„Jedním z největších problémů pro vytvoření systému včasného varování jsou 

symptomy pro identifikaci změn. Pokud se zjistí pokles zisku nebo problémy 

s likviditou vyjádřené ve finančních ukazatelích, je to jednoznačné a průkazné. 

Systém včasného varování lze částečně postavit na signálech, které je možné 

kvantifikovat a na nichž lze dokladovat, že ke změnám došlo. Ne všechny změny se dají 

kvantifikovat, tyto pak lze podchytit na základě „měkkých“ (nekvantifikovatelných 

signálů) nebo slabých signálů. 

Systém včasného varování nelze chápat a také by neměl fungovat jako statický 

systém, založený na vyhodnocování minulosti. Na dění v podniku a jeho okolí se musí 

pohlížet dynamicky a ve vazbách na vývoj v jiných oblastech.“45 

 

 

                                                 
42 KONEČNÝ, M.: Podniková ekonomika,VUT v Brně, vydání čtvrté, 2003, ISBN 80-214-2304-8  

43 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

44 VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv: Podnikání malé a střední firmy, 2. aktualizované a rozšíření vydání, Grada 2008, ISBN 978-80-247-2409-6 

45 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 
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Kvantifikovatelné symptomy uvnitř podniku 

„Krize, které vznikají v souvislosti s klíčovými procesy (procesy, které mají vliv 

na dosahování podnikových cílů, mají vazby na zákazníky a ovlivňují náklady 

a výnosy) nejvíc podnik ohrožují, proto je ochrana před jejich vznikem a jejich řešení 

pro podnik prioritní. Zároveň je nutné identifikovat silné a slabé stránky klíčových 

procesů a s nimi související příčiny rizik. 

V každé oblasti pravidelně vede podnik evidence, sleduje některé ukazatele nebo je 

schopen jejich sledování bez větších problémů zavést. Ukazatele jsou indikátory 

symptomů. Požadavkem je, aby indikátory byly jednoznačné, jejich hodnoty včas 

zjistitelné a úplné. Oproti finančním ukazatelům, kde jsou jejich hodnoty jednoznačné 

(např. ztráta), porovnatelné nebo existují doporučené, není vyhodnocování indikátorů 

v systému včasného varování založeno na jejich absolutních hodnotách, ale převážně na 

trendech. I tady je řada problémů: 

- jaká je žádoucí úroveň použitých ukazatelů, 

- je jejich výchozí základna na požadované úrovni, nebo již představuje krizový 

stav, 

- jaká je jejich akceptovatelná tolerance, kde začíná hrozit nebezpečí? 

Nástrojem a měřítkem pro sledování odchylek ukazatelů může být plán. Obsahuje 

kvantifikovatelné údaje, to znamená, co a kdy má být realizováno a jakých cílů má být 

dosaženo. Je nástrojem jak pro realizaci operativních cílů, tak i pro realizaci strategie 

a dosahování podnikových cílů.“46 

„Kdo neplánuje, jako by nepodnikal a stručně řečeno jakýkoliv plán je lepší než 

žádný. Kvalitní podnikatelský plán může minimalizovat neúspěch v mezích drobného, 

malého i středního podnikání.“47 

„Je samozřejmé, že se skutečnost od plánu, resp. prognóz mnohdy liší, přínos 

plánování však není v tom, že se splní prognózy, ale v tom, že při zahájení podnikání se 

kvantifikují rizika a přínosy podnikání. Uvědomíte si své slabé a silné stránky, silné 

budete rozvíjet, slabě odstraňovat, resp. překonávat. Plánování je samozřejmě 

efektivnější než improvizace.“48 

 

 

                                                 
46 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

47 DOLEŽALOVÁ, E.: Absence plánu = zánik?, Mendelnet 2005, ISBN 80-7302-107-2 

48 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start, Management Press 2003, ISBN 80-7261-075-9 
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„Kategorie plánů: 

- plán tvorby zisku, rentabilita a vlastní zdroje financování, 

- plán kapitálu, zjištění výše a druhu potřebného kapitálu, 

- plán finančních toků, záruka trvalé platební schopnosti, 

- plán vývoje majetku, zjištění potřeb investovat do nákupu majetku, 

- plán nákladů, řízení a snižování nákladů, 

- plán výroby, propočty výrobních kapacit a technologií, 

- plán obratu, propočty minimálního obratu a jeho vývoje.“49 

„Varovné signály bankrotu: 

- z důvodů zvýšení tržeb a zlepšení peněžních toků dostávají zákazníci veliké 

slevy, 

- z důvodu získání hotovosti se uzavírají smlouvy na odběr výrobků v malém 

množství, 

- nedostatek materiálu zabraňuje splnit objednávky, 

- není placena zaměstnancům sražená daň z příjmů ze závislé činnosti,  

- dodavatelé požadují placení v hotovosti, 

- je zřejmý zvýšený počet stížností zákazníků na služby a jakost výrobků podniku,  

- uvolněné finanční řízení, nikdo není schopen vysvětlit, na co se vydávají 

peníze.“50 

 

Nekvantifikovatelné symptomy uvnitř podniku 

„Tyto jsou založeny na měkkých údajích, nebo spíše na slabých signálech. Většinou se 

jedná o náznaky a tendence, které nemusejí všichni postihnout, rozumět jim a stejně je 

interpretovat. Příklady z tendencí uvnitř podniku: 

- zhoršování podnikového klimatu projevující se na vztazích mezi pracovníky, 

častý výskyt mobbingu (šikanování, převážně směřující k donucení 

spolupracovníka k odchodu z podniku), 

- vnitřní výpověď pracovníků (pokles jejich iniciativy a angažovanosti), 

- problémy v komunikaci mezi pracovníky, 

- špatná spolupráce mezi podnikovými útvary, řevnivost, prosazování zájmů 

útvarů a zvýrazňování jejich úspěšnosti, 

- snižování kvality a nesystematické vzdělávání pracovníků, 

                                                 
49 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start, Management Press 2003, ISBN 80-7261-075-9 

50 KONEČNÝ, M.: Podniková ekonomika, VUT v Brně, vydání čtvrté, 2003, ISBN 80-214-2304-8 
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- zvyšování tolerance nedostatků, pokles pracovní kázně a morálky, 

- nezájem o návrhy pracovníků a neřešení stížností, 

- pokles inovační schopnosti podniku a růst rutinního jednání, 

- nejasné stanovení kompetencí a úkolů, 

- zvyšování centralizace rozhodování, 

- prosazování se autoritativního nebo liberálního stylu vedení, 

- zvyšující se počet porad a prodlužování jejich délky, 

- trpění nepořádku na pracovištích, 

- vytváření klik, subkultur se zájmy, nepodporujícími cíle podniku. 

Změny se dají přirovnat k infekci, která zasahuje pozvolna stále více lidí v podniku, 

někteří jí podlehnou dříve, jiní jsou odolnější, silnější a brání se jí, někteří ji vůbec 

nevnímají.“51 

 

„Varovné signály bankrotu: 

- klíčoví zaměstnanci opouštějí podnik, 

- manažeři nemohou doložit nebo vysvětlit významné transakce.“52 

 

„Podniky a firmy, které chtějí uspět v konkurenci, musejí restrukturalizovat svoje 

aktiva a motivovat zaměstnance k docilování vyšší výkonnosti. K aktivům náleží nejen 

finanční, ale také lidské zdroje. Jejich získávání, vedení a stimulace je cennou devízou 

každé firmy, bez níž není prosperita dobře možná.“53 

 

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné symptomy vně podniku 

„Především jde o zaznamenávání změn u konkurentů a ve všeobecném okolí, na 

monitorování těchto skutečností se mohou podílet zájmové skupiny (stakeholders). 

Informace o konkurentech, ať již je získává podnik sám nebo zprostředkovaně 

od zájmových skupin, umožňují včas: 

- identifikovat skutečné nebo potenciální nebezpečí ze strany stávajících nebo 

nových konkurentů, 

- identifikovat jejich silné a slabé stránky a z nich vyplývající ohrožení 

a příležitosti, 

- korigovat vlastní rozhodnutí, zvláště v oblasti investic, 

                                                 
51 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

52 KONEČNÝ, M.: Podniková ekonomika, VUT v Brně, vydání čtvrté, 2003, ISBN 80-214-2304-8 

53 STÝBLO, J.: Personální řízení v malých a středních podnicích, Management Press 2003, ISBN 80-7261-097-X 
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- signalizovat ohrožení vlastního postavení na trhu a potenciální ztráty tržního 

podílu. 

Z hlediska legislativního angažování českého státu v oblasti vytváření systému 

včasného varování existuje dosud vakuum. V Německu platí od 1. května 1998 tzv. 

Kontrag (Gesetz zur Kontrolle und Transparent im Unternehmensbereich – zákon 

o kontrole a průhlednosti v podnikání), který ukládá představenstvu akciové společnosti 

„vytvořit vhodná opatření, zvláště pak kontrolní systém, aby byla možnost včasného 

podchycení vývoje, který je nebezpečný pro další stav společnosti. 

Sydney Jošidó formuloval na základě svých výzkumů princip ledovce nevědomosti. 

Zjistil, že ze sta procent problémů, o kterých vědí řadoví pracovníci, jich mistři znají jen 

74%, manažeři na středním článku řízení pak jen  9% a vrcholoví manažeři jen 4%. Aby 

systém včasného varování fungoval na široké informační základně, musí: 

- být vytvářen jak shora dolů, tak i zdola nahoru, 

- být schopen rychle přenášet informace včetně zpětné vazby, 

- využívat motivace pracovníků a pracovníky stimulovat. 

 

Téměř každý podnik si vytváří vnitřní kontrolní systém, jehož podstatou je 

identifikovat změny dříve, než se projeví ve finanční oblasti a to využitím kontrolních 

a dalších podnikových systémů, jakými je: 

- controlling, 

- interní audit, 

- vnitřní kontrola, 

- manažerské účetnictví, 

- balanced scorecard, 

- Six Sigma.“54 

 

3.5.1 Klíčový je management 

 

„Řízení podniku záleží na úrovni rozhodování těch, kdo podnik řídí. Úroveň 

rozhodování se odvíjí od kvality podkladů pro rozhodování a zkušenostmi 

rozhodovatele.“55 

                                                 
54 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 
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„Chod a výsledky každé organizace ovlivňuje úroveň jejího managementu. Mezi 

obecné zásady manažerské práce patří priority a prevence.“56 „Rolí managementu není 

vše správně odhadnout, ale počítat s tím, že skutečnost se může lišit od očekávání a být 

pružnější.“57 

„V managementu vyspělých západních tržních ekonomik převažuje názor, že 

klíčovým předpokladem prosperity organizací libovolné velikosti je manažerské umění 

ji vést. Jde o výrazné zdůraznění osobní úlohy vedoucích pracovníků ve srovnání 

s neosobními vlastnostmi organizací.“58 

„Princip priorit manažerské práce se opírá o Paretovo pravidlo. To konstatuje, že 

většina jevů není stejně významná, ale naopak konstatuje různorodost, tzn. že malá 

skupina jevů má zásadní význam (20%) a naopak existuje značná skupina jevů, která je 

téměř bezvýznamná (80%). Někdy je pak tento závěr označován jako pravidlo 20 : 80. 

 

„Princip prevence by měl uplatňovat každý podnikatel. Jeho smyslem je problémům 

předcházet, než je následně a často mnohem nákladněji řešit. K tomuto účelu je třeba 

zabezpečit vhodné podklady, které mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů: 

- kontrolní činnost – běžná kontrola – plánovaně či neplánovaně, 

- zpětnovazební poznatky – systém podávání hlášení, zpráv, výkazů, reportů 

o minulých a současných skutečnostech ve firmě, a to z pohledu jak 

ekonomického (vývoj pohledávek, závazků, stav zásob, objem produkce, 

informace z provozu), tak neekonomického (provozní a mimořádné události), 

- hodnotící setkání, 

- včasné varování – mapování interních rizik, finanční analýzy, hodnocení 

vnějších rizik,  

- kauzální analýza – zjištění a analýza příčin a následků v situaci, kdy se objeví 

problém, jehož příčina není zjevná.“59 

„Kritické i krizové změny je nutné řešit managementem celé organizace jak 

z hlediska závažnosti, tak i komplexnosti.“60 

„Podnikový management a vlastníci podniků často ignorují signály zdánlivých nebo 

skutečných změn v okolí a z nich plynoucích ohrožení pro podnik. Skutečná nebo 

                                                 
56  VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv: Podnikání malé a střední firmy, 2. aktualizované a rozšíření vydání, Grada 2008, ISBN 978-80-247-2409-6 

57  Ekonom č.42/2009, Economia, str. 6 

58  VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii, Management press 2004, ISBN 80-7261-099-6 

59  VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv: Podnikání malé a střední firmy, 2. aktualizované a rozšíření vydání, Grada 2008, ISBN 978-80-247-2409-6 

60  Prof.Ing. Zdeněk Pastorál, DrSc., Konkursní noviny, číslo 14-15, 29.7.2009 
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záměrná slepota k nim, odkládání jakéhokoliv rozhodnutí v naději, že to „nějak“ 

dopadne a změna se přečká, jsou jen tou nejlepší cestou, jak se dostat do krize. 

Neadekvátní reakce, to znamená i nulová reakce na vnější změny, je jedním z největších 

narušení rovnováhy mezi podnikem a jeho okolím. 

Manažeři společnosti stojí před rozhodnutími, jakou cestou se vydat, která z nich 

směřuje k úspěšnosti. Formulace podnikových cílů a strategií k jejich dosažení je 

variantní, každá přináší své výhody a nevýhody. Která je správná a která by mohla vést 

k úspěšnosti? Je možná dlouhodobá úspěšnost? Takových otázek si je možno klást 

desítky nebo i více. Neexistuje na ně jediná odpověď.“61 

 

3.5.2  Zaměstnanci a jejich přístup k vizím a plánům podniku 

 
„Jak dokážete své lidi přimět, aby dělali to, co po nich chcete?“ 62 ptá se autor knihy 

Podnikatelský mýtus a zaujala ho odpověď ředitele hotelu: „Překvapilo mě, když jsem 

tady nastoupil, že mě majitel bral vážně, a jak vážně bral šéf provoz tohohle hotelu. Je 

to první ze všech firem, u kterých jsem kdy pracoval, kde byla práce založena na určité 

představě, která byla důležitější než práce sama. Každému novému zaměstnanci hotelu 

dáváme možnost výběru. Ne potom, co odvede svou práci, ale ještě předtím. 

Ubezpečíme se, že chápe představu, z níž vychází práce, která se od něj očekává.“  

Šéf dal svou koncepci najevo prostřednictvím dokumentovaných systémů 

a prostřednictvím svého srdečného, aktivního a pozitivního chování. Věděl, že 

uspořádaný a přitom lidský proces uspokojování zákazníků dokáže svým 

prostřednictvím komunikovat pouze tehdy, bude-li i sama tato komunikace uspořádaná 

a lidská. 

Stejně jako kterákoliv jiná hra má i „personální hra“ určitá pravidla, které je třeba 

dodržovat, chcete-li v ní alespoň trochu vyniknout: 

- nikdy se nepokoušejte dát dohromady to, co chcete, aby vaši zaměstnanci dělali, 

a pak z toho vytvořit hru, 

- nikdy pro své zaměstnance nevytvářejte hru, kterou nejste ochotni hrát vy sami, 

- dbejte na to, aby existovaly konkrétní způsoby, jak ve hře zvítězit a přitom ji 

neukončit, 

- čas od času hru měňte – taktiku, nikoliv strategii, 

                                                 
61  ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

62  Gerber, M.E.: Podnikatelský mýtus – Proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat, Management Press 2004, ISBN 80-7261-092-9 
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- nikdy nepočítejte s tím, že se hra sama udrží při životě. Je třeba ji lidem neustále 

připomínat, 

- hra musí mít smysl, 

- je třeba, aby byla hra čas od času zábavná.“63 

 

„Existuje řada definic podnikové kultury a přístupů k ní. Převážná většina se 

shoduje na chápání podnikové kultury jako souboru norem, hodnot a způsobu myšlení, 

které jsou charakteristické pro pracovníky podniku a jsou jimi všeobecně přijímány, 

zvládány a používány. Ve vztahu ke krizi podniku zaujímá podniková kultura dvě 

diametrálně odlišné pozice a dva kauzální vztahy: 

- pasivní pozice – krize často napadá podnik náhle a bez předchozího varování 

a reakcí na ni bývá stres a šok. Právě v krizové situaci dochází k prověření 

stálosti a pevnosti podnikové kultury. Jestliže je podniková kultura pevná a 

silná, pozitivně zaměřená k podnikovým cílům, tak se to rovněž pozitivně odrazí 

a reakci na krizi, stává se v období krize stabilizačním prvkem, 

- slabá podniková kultura – v období krize nastává destrukce a odhaluje se její 

pravá podstata, výsledkem může být vytváření skupin, které prosazují odlišné 

zájmy a cíle. Utlumují a pozměňují se negativní signály a informace směřující 

k vrcholovému managementu.  

 

Formování žádoucí podnikové kultury je dlouhodobou záležitostí, pokrok lze 

viditelně zaznamenat až asi po dvou letech systematické práce. Hlavním faktorem 

dlouhodobého časového horizontu změny podnikové kultury je konzervativnost 

lidského myšlení a jednání a přirozený odpor ke změně u většiny lidských jedinců. 

Podniková kultura může být v určitých situacích rizikovým faktorem a zdrojem krize 

v podniku. Je aktivním prvkem, který zpravidla za přispění dalších faktorů působí na 

nerovnováhu podniku vůči okolí nebo mezi systémy uvnitř podniku.  

Odlišná je podniková kultura malého podniku v počáteční fázi jeho existence 

a v dalších fázích růstu podniku. Do podniku přicházejí další pracovníci, kteří k němu 

nemají osobní vztah a neprošli počátečním obdobím. Pokud vlastníci nepochopí změnu, 

lpí na dosavadní kultuře a vyžadují od nových zaměstnanců jednání ve „starém“ duchu, 

dojde ke konfliktům a krizovým situacím.“64 
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„Pojem podniková kultura si většina lidí spojí s japonskou společností, kde se každé 

ráno zaměstnanci sejdou ke společné rozcvičce a zpívají podnikovou hymnu. I když je 

toto pojetí v evropských měřítkách trochu nadnesené, je obrázkem toho, jak také může 

podnik díky dobré podnikové kultuře prosperovat. Japonské firmy jsou důkazem. Silná 

podniková kultura je patrná zejména ve velkých společnostech. Zaměstnanci musí být 

seznámeni s hodnotami a normami, které jsou v jejich podniku preferovány. Silnou 

podnikovou kulturou u nás se pyšní např. finanční instituce a velké podniky se 

zahraniční účastí. Slabou, tzv. difúzní, kulturou se u nás vyznačuje mnoho společností, 

zejména z oblasti středního podnikání. Zeptáte-li se těchto zaměstnavatelů, jak jsou 

spokojeni se svými zaměstnanci, většinou se setkáte s ne příliš pozitivními ohlasy. 

Chyba je ale na jejich straně. Podíváte-li se blíže, jak se svými zaměstnanci komunikují 

a jak s nimi sdílí strategické informace o podniku, zjistíte, že komunikace je nulová 

a zaměstnanci jsou od toho, aby pracovali, a ne aby byli informováni.“ 65 

„80-90 % zaměstnanců odchází kvůli důvodům nesouvisejícím s penězi, ale naopak 

se samotným zaměstnáním, manažerem, kulturou nebo s pracovním prostředím. Mezi 

19 nejčastějšími důvody je uveden i důvod „špatná úroveň nejvyššího vedení“ = 

absence jasné vize budoucího směřování. Vyšší management má jasné a přímé cíle, 

informace o nich se však nikdy nedostanou dolů k lidem, kteří jsou nejdůležitějším 

prvkem realizace této vize. 

Stát se preferovaným zaměstnavatelem je dosažitelným snem jakékoli společnosti, 

bez ohledu na to, jak velká nebo malá je. Úspěch vyžaduje týmovou spolupráci při 

roztlačování setrvačníků – zahrnující nejvyšší vedení, vedoucí oddělení lidských zdrojů, 

manažery a zaměstnance.“ 66 

„Praxe potvrdila, že centralistické koncepty řízení a fungování neobstojí před 

požadavky trendů rozvoje společnosti v tržním prostředí. Pružnost, kreativita, možnost 

seberealizace, otevřená komunikace, motivační působení a především decentralizace a 

posílení odpovědnosti a pravomocí vedou ke zvýšení tolik potřebné iniciativy 

a angažovanosti lidí ve firmách. V personálním řízení a personální práci nabývá v každé 

úspěšné firmě mnohem většího významu i důraz na efektivitu (výsledky práce). Staví se 

na identifikaci s podnikem (spojení osobních cílů zaměstnanců s cíli organizace 

a naopak), na vysoké motivaci (zaměstnání jeho výzva a příležitost k uplatnění) a na 
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kultuře řídících vztahů (žádoucí kultura dociluje reálných přínosů v tvorbě firemní 

hodnoty a přidané hodnoty). 

Firmy, které jsou si vědomy významu lidských zdrojů pro své podnikání, ulehčují 

adaptaci svým pracovníkům „orientačním programem“, v němž nové kolegy seznamují 

s činností firmy, s její historií i budoucností, vizí. Představují jim důležité 

celopodnikové procesy, do nichž se zapojují. Přibližují v nich pracovní podmínky 

a firemní pravidla. 

Chceme-li zaručeně blokovat očekávaný pracovní výkon zaměstnanců, stačí je mj. 

nedostatečně a chybně informovat.“67  

 

„Je důležité dát každému zaměstnanci pocítit jeho důležitost pro celek. Je hrubou 

chybou, když se vlastní zaměstnanci dozvědí o realizaci změn z jiných než podnikových 

zdrojů. Důsledkem je ztráta důvěry, a tedy i naprostá demotivace. Srozumitelná vize 

cílů firmy nejen v krátkodobém, ale také střednědobém horizontu umožní zaměstnanci 

porozumět vymezení jeho významu pro celek. Stanovení úkolů pro jejich naplňování 

tak, aby i řadový zaměstnanec chápal význam svého přínosu. Pravidelné informování 

o naplňování proklamovaných cílů působí jako motivační nástroj.“68   

3.5.3  Outsourcing a jeho uplatnění v podniku 

 

„Outsourcing  (Outside Resource Using - angl. Out = vně, a source = zdroj) 

znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně 

jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to 

tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, 

nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava 

nebo správa počítačů (informační technologie). Outsourcing se považuje za obchodní 

rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti 

firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. 

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější 

a v dané problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný 

subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění 
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specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Zajišťování služeb 

pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem. 

„Outsourcing podnikových procesů se stal hlavním nástrojem zvyšování 

výkonnosti podnikání a v mnoha společnostech zároveň iniciátorem strategických 

změn. Společnosti po celém světě využívají výhod vyplývajících z předání podpůrných 

aktivit specializovaným společnostem.“ 69 

„Výhody outsourcingu se dají rozdělit na strategické, finanční a věcné nebo 

organizační, které se týkají zdokonalení v oblasti hlavní činnosti. Z organizačního 

hlediska jde především o zjednodušení manažerské práce a zploštění organizační 

struktury podniku. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se 

může plně věnovat svému oboru. Strategickým důvodem je samozřejmě získání 

konkurenční výhody, čili náskoku před konkurencí. Finančními důvody jsou snížení 

nákladů a zvýšení výnosů.“ 70  

„Časopis Business World zveřejnil v dubnu 2005 článek, ve kterém uvedl 

následující hlavní důvody, které vedou společnosti k využívání služeb 

outsourcingových společností a převedení svých dosavadních činností na tyto 

poskytovatele: 

� kontrola a snížení provozních a investičních nákladů (outsourcing se řadí mezi 

provozní náklady a zlepšuje finanční hodnocení výkonu společnosti), 

� podnik se může lépe zaměřit na hlavní předmět podnikání a získat přístup                    

k prvotřídnímu know-how, 

� uvolnění interních zdrojů pro jiné úkoly a získání potřebných zdrojů, které nejsou 

v podniku interně dostupné, 

� urychlení a zlepšení kvality outsourcovaných procesů, 

� projekt je interně těžko řiditelný nebo se dostává mimo kontrolu, 

� rozložení rizik a jejich společné sdílení, 

� získání hotovosti z prodeje potřebného zařízení poskytovali outsourcingu.“ 71 
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„Stav, kdy podnik zdroj obhospodařuje interně, bývá nazýván „insourcing“ . Pojem 

insourcing může být někdy zúžen na situaci, kdy podnik obhospodařuje zdroj interně 

a služby tohoto zdroje jsou vstupem nejen do jeho hlavní činnosti, ale také je poskytuje 

podnikům jiným.“ 72 

Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. ve svém výzkumu uvádí: „U drobných a malých 

podniků se v rámci využívání subdodavatelských služeb jedná převážně o outsourcing v 

podpůrných činnostech (u kterých se nepředpokládá přímý vliv na zvyšování přidané 

hodnoty např. účetnictví, základní činnosti informačních systémů), nikoliv tedy v jejich 

hlavní ekonomické činnosti. U středních podniků se již jedná o externí využívání služeb 

doplňující primární činnosti z pohledu Porterova generického hodnotového řetězce 

(výroba, marketing). V rámci stanovení charakteristiky respondentů bylo vypozorováno, 

že míra využívání principů outsourcingu je odvislá od hospodářského rozvoje 

a podnikatelské struktury oblasti sídla podniku.“ 73 

„Základní myšlenka tedy zní: Každý ať dělá to, co umí nejlépe, a ty činnosti, které 

nejsou naším hlavním oborem podnikání, a neumíme je dělat kvalitně a efektivně, 

svěřme odborníkům, kteří nejsou rozptylováni příliš širokým segmentem 

prací. Nejvýznamnějším argumentem ve prospěch outsourcera je převzetí odpovědnosti 

a rizik za dané podpůrné procesy.“ 74 

„Hlavními problémy při rozhodování pro využití outsourcingu jsou pak otázky: zda 

a jakou činnost převést na poskytovatele, finanční efekty využití převedení, 

konkurenční výhoda převedení, dlouhodobé důsledky převedení a podobně. 

Problematika outsourcingu je tedy problematikou strategickou a týká se především 

vrcholového vedení podniku. 

Pro strategický význam volby outsourcingu je pro podnik vhodné vlastní 

vypracování detailního projektu a metodiky. Obvykle však podnik nepracuje na 

projektu pouze interně, ale často jej sdílí se specializovanou konzultační firmou.“75 

„Jednou z metodik outcoursingu je jeho proces rozdělení do oddělených fází, které 

jsou následující: 

- strategická analýza funkčních oblastí, 

- určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny, 
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- definice vztahu „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele, 

- výběr poskytovatelů, 

- transformace, 

- řízení vztahu.“76 

„Světová úroveň poskytovaných služeb je v oblasti outsourcingu velmi důležitým 

pojmem. Principem poskytovatele je právě poskytování služeb na světové úrovni. Lze jí 

rozumět úroveň kvality služeb, která je na světě nejvyšší možná, ovšem dostupná 

podnikům za rozumnou cenu a v rozumném čase. Z globálního hlediska je 

předpokladem, že světovou úroveň bude určovat neviditelná ruka trhu poskytovatelů.“77 

3.5.4  Inovace a jejich vliv na život podniku 

 
„Vývojový proces můžeme popsat jako „větvení a prořezávání“. Myšlenka je 

jednoduchá. Když má strom dostatek větví a jeho oschlé větve jsou inteligentně 

odřezávány (selekce), tak se díky koncentraci zdravých a dobře umístěných větví strom 

vyvíjí a vzkvétá i v nestálém životním prostředí.“78 

Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, deklaruje „Dvanáct pravidel úspěchu: 

- dělejte, co máte rádi - najděte, co vás nadchne, 

- buďte odlišní – přemýšlejte jinak „je lepší být pirátem než se připojit k flotile“, 

- vydejte ze sebe to nejlepší – v jakémkoliv zaměstnání, najměte špičkové lidi, 

- vypracujte SWOTku (analýzu silných a slabých stránek podniku), neváhejte 

vyhodit „špatná jablka“, 

- buďte podnikaví – stále hledejte „další velkou věc“, 

- myslete ve velkém – nemyslete jenom na zítřek, ale na budoucnost, 

- buďte lídrem trhu, 

- zaměřte se na výsledky – staňte se standardem kvality, 

- ptejte se po zpětné vazbě – lidí z různých prostředí, v první řadě poslouchejte 

vaše zákazníky, 

- inovujte – lídra odlišuje novátorství, najměte lidi, kteří touží dělat ty nejlepší 

věci na světě, 

- poučte se z chyb, občas se stane, že když inovujete, uděláte chybu – na tom 

stavte úspěch následujících inovací, 
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- nestále se učte, učte se od zákazníků, konkurentů i partnerů.“ 79 

„Tvořivost vymýšlí nové věci. Inovace tyto věci uskutečňují. Mají-li mít inovace 

smysl, musí se vždy na problém dívat z hlediska zákazníka. Jsou výsledkem vědecky 

sestaveného a kvantifikovatelně ověřeného profilu vědomých potřeb i podvědomých 

očekávání vašeho zákazníka. V inovačním podniku rostou všichni.“ 80 

„Klí čovým faktorem pro konkurenceschopnost podniků, zemí i regionů jsou 

inovace. Umožňují ekonomickým subjektům přecházet na modernější, technologicky 

náročnější formy výroby. Inovačním podnikem se rozumí podnik, který v uvedeném 

období zavedl alespoň jednu z určitých typů inovací – inovaci produktu, inovaci 

procesu, marketingovou či organizační inovaci.  

Podíl inovačních podniků byl ve sledovaném období v ČR přibližně 42 %, nejvíce 

jsou zastoupeny organizační (30 %), nejméně marketingové (16 %) inovace.  

Mezi jednotlivými kraji jsou rozdíly oproti jiným ukazatelům relativně malé – 

nejvyšší podíl inovačních podniků byl v Praze (47,1 %) a v Jihomoravském kraji   

(43,9 %), nejméně v Jihočeském (34,4 %) a Karlovarském kraji (33,5 %).  

Většina ostatních krajů se pohybovala v rozmezí několika procentních bodů, 

přičemž průměr ČR překračoval ještě Zlínský kraj a na druhé straně více zaostával ještě 

Pardubický a Královéhradecký kraj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. 8: Podíl inovujících podniků podle krajů v letech 2004 - 2006 v % 

 

                                                 
79 Ekonom č.42/2009, Economia, str. 60, ISSN 1210-0714 

80 Gerber, M.E.: Podnikatelský mýtus – Proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat, Management Press 2004, ISBN 80-7261-092-9 
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Obr. 9: Struktura inovujících podnik ů v krajích podle odvětví 2004 – 2006 81 

 

„Intermediární instituce plní roli prostředníka jednak mezi regionálními aktéry, 

zájmovými koalicemi (kultura, podniky) a jednak mezi různými administrativními 

úrovněmi (obce, kraje, stát), a zajišťují harmonizaci top-down a bottom-up přístupu 

v regionálním rozvoji (Heintel, 2005), respektive vertikální kooperaci mezi 

horizontálně, „ze zdola“ („from below“) organizovanými projektovými skupinami 

a bodovými intervencemi ze shora („from above“).82 

Mezi intermediární instituce patří: vědeckotechnické parky, technologická centra, 

podnikatelské inkubátory, klastry, průmyslové zóny, regionální rozvojové agentury, 

hospodářské komory.  

„Malé a střední podniky představují 99 % všech evropských podniků a přibližně 

66 % pracovních míst v soukromém sektoru. Tvoří tedy jakousi hnací sílu podnikatelské 

sféry, růstu, inovací, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. 

„Inovace jsou řízeným procesem generování, přenosu a implementace nápadů do 

praktické aplikace, která vyvolá radikální kvalitativní změnu a zákazník tuto změnu 

ocení jako novou přidanou hodnotu, za kterou je ochoten zaplatit. 

 

 

                                                 
81 Ročenka konkurenceschopnosti  2007-2008, dostupná z http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/bulletin/gf_rocenka2008.pdf  [online]. [cit. 11. 11. 2009] 

82 Slach, O., Boruta, T.: Flagship (vlajkové) projekty a jejich význam pro regionální rozvoj, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta,  Nadregionálna 

spolupráca Trnavska, Sládkovicovo, 16.-17.10.2008 [online]. [cit. 11. 11. 2009] 
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Výhody inovací: 

• schopnost nabídnout nový produkt, který nikdo jiný v dané chvíli nemůže 

nabídnout, 

• umění nabídnout, vyrábět nebo dodat něco, způsobem, který ostatní neumí, např. 

rychleji, 

• schopnost nabídnout složitý výrobek, který jiní nezvládnou vyrobit, 

• schopnost, kterou ostatní nemají díky legislativní ochraně původce inovace, např. 

ochrana duševního vlastnictví, 

• schopnost konkurovat cenou a kvalitou současně.“ 83 

„Výrobkové a technologické (procesní) inovace mají rozhodující význam 

v podnikatelské strategii podniku. Umožňují získat nové trhy a tržní segmenty, vedou 

k poklesu nákladů výrobků, který umožňuje snížení ceny a zvýšení podílu na trhu. 

Při definitivním rozhodování o novém výrobku vždy záleží na situaci na konkrétním 

trhu, na přáních, požadavcích a koupěschopné poptávce zákazníků.“84  

„Jedenadvacáté století bude patřit těm, kteří přijdou s novými idejemi. Základním 

kamenem dnešní technologické revoluce byla inovace. Ochrana inovací je nezbytná pro 

zajištění budoucího ekonomického růstu rozvinutých zemí i těch, které se jimi teprve 

stát hodlají. Mezi ochranou duševního vlastnictví, jejímiž nástroji jsou patenty, autorská 

práva a ochranné známky a ekonomickým růstem a rozvojem existuje přímý vztah. 

Efektivní ochrana duševního vlastnictví je pobídkou pro domácí i zahraniční investice, 

zavádění technologií, ekonomický růst, a tím i pro vznik lukrativních pracovních míst. 

Efektivní ochrana duševního vlastnictví je také základním kamenem pro vytváření 

atraktivní investiční atmosféry.“ 85 

3.5.5 Prevence a respektování rizika jako nástroje předcházení finanční 

tísně podniku 

 

„Riziko můžeme charakterizovat jako jistý opak jistoty. Praxí ověřená zkušenost 

říká, že více ziskové projekty zpravidla bývají i více rizikové, a pro podnikatele by měly 

                                                 
83 http://www.inovace.cz/for-business/financovani-inovaci/clanek/financovani-malych-a-strednich-podniku-evropskou-unii/ [online]. [cit. 11. 11. 2009] 

84 Synek, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika, 4. aktualizované vydání, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-1992-4 

85Eizenstat, S.E.:, náměstek ministra financí USA, projev z r. 2000 k prevenci eliminace rizika  
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být zajímavější všechny kontrakty, při kterých vydělá peníze s minimálním rizikem. 

Mezi univerzální varování literatura uvádí: 

 

- nenaplněný podnikatelský záměr – nedochází k dosažení předpokládaných 

finančních toků,  

- podkapitalizované podnikání – není dostatek vlastního kapitálu,  

- opojení úspěchem – neuvážená expanze,  

- příležitost dělá zloděje – podvod či zpronevěra (ze strany zaměstnanců, 

managementu), 

- pozor na úplatky – zákon připouští pouze drobné dary v souvislosti 

s podnikáním, 

- selhání managementu – v různých fázích života podniku, 

- s daněmi nejsou žerty – termíny pro přiznání, hlášení, oznámení (neznalost 

zákona neomlouvá), 

- respektování smluvních závazků – pasáže smluv obsahují sankce, směnky, 

existence bankovního registru neplatičů, 

- špatné hospodaření – srovnání s úroky z vkladů, kontraproduktivní aktivity, 

orientace na celek, systém včasného varování (srovnávací analýzy, testování 

finančního zdraví podniku).86 

 

„K vyjádření nároků na úspěšné zvládnutí manažerské práce v MSP využijeme 

modelového přístupu tzv. „koncepce kritických faktorů úspěchu“. Cílem tohoto modelu 

je podchytit charakteristiku nároků na manažerskou práci MSP. Soubor faktorů je 

„integrovaný celek“, kde mezi jednotlivými částmi působí nejen přímé, ale i nepřímé 

(„zprostředkované“) interakce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
86 VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv: Podnikání malé a střední firmy, 2. aktualizované a rozšíření vydání, Grada 2008, ISBN 978-80-247-2409-6 
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Obr. 10: Model kritických faktor ů úspěchu MSP 

 

Integrování uvedených kritických faktorů úspěchu manažerské práce vede ke vzniku 

jejich systémové emergence. Harmonické sladění uvažovaných „kritických faktorů 

úspěchu“ je klíčovým předpokladem pro úspěšné fungování MSP. Harmonizace má 

kladné důsledky i na tzv. měkké faktory podnikatelské pozice MSP, jako jsou jeho 

organizační kultura, pracovní morálka, prestiž, zákaznická důvěryhodnost a image, 

pozice značky, inovační zázemí.“  87 

Předmětem tohoto výzkumu jsou malé a střední podniky. Problematikou dosud 

nezmíněnou, která ovlivňuje případný propad podniku do finanční tísně je konkurence. 

„Základní otázkou pro posuzování možné prosperity českých MSP je, do jaké míry 

mohou udržet svoji pozici a úspěšnost ve srovnání s velkými podniky v ČR a zejména 

v zemích Evropské Unie. V dnešním moderním managementu je názorová pozice na 

konkurenční pozici MSP ve srovnání s velkými podniky poměrně vyvážená a zbavená 

extrémních názorů ve prospěch jedné či druhé skupiny.“ 88 

                                                 
87 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii, Management press 2004, ISBN 80-7261-099-6 

88 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii, Management press 2004, ISBN 80-7261-099-6 
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Charakteristický parametr hodnocení 
Velká 

organizace 

Střední 

organizace 

Malá 

organizace 

Náročnost řízení (nároky zvládnutí 

„kritických faktorů úspěchu“, míra 

byrokracie, anonymita rozhodování, 

náročnost vnitroorganizační kontroly…) 

+ ++ +++ 

Možnost zajištění znalostních zdrojů 

(dispozice, podmínky účelného a účinného 

využití, možnost využití IS/ICT …) 

++ +++ ++ 

Organizace pružnosti (schopnost včasné 

reakce na změny podnikatelského prostředí, 

konkurenční dynamika…) 

+ ++ +++ 

Profesionalita a rezultatitovnost jednání 

s podstatnými interními a externími partnery 

(„stakeholdery „…) 

+++ ++ ++ 

Inovativní chování organizace a vedoucích 

pracovníků (míra autonomie pro tvůrčí a 

aktivní lidi, růst talentů…) 

+ ++ +++ 

Kapitálová síla a disponibilita potřebných 

zdrojů (snadnost získání úvěrů, pozice na 

trhu, zdroje na změny…) 

+++ ++ + 

Podnikatelská rizika a možnosti jejich 

redukce (rezervy, možnosti převodu rizik, 

pojištění…) 

++ ++ + 

Účinnost hospodářských procesů (možnost 

shromažďování výroby a prodeje, 

koncentrace zdrojů, kontrolní systémy…) 

+++ ++ + 

Možnosti zajištění jakosti v celém procesu 

hospodářské činnosti organizace (vstupní i 

výstupní kontroly, procesní kontroly…) 

+++ ++ ++ 

 

Legenda = čím více křížků, tím větší výhody“  89 

Tab. 3: Orientační hodnocení výhod a nevýhod organizací různé velikosti 

 

                                                 
89 Vodáček, L., Vodáčková, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii, Management press 2004, ISBN 80-7261-099-6 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že by měla malá organizace (malý a střední 

podnik) inklinovat zejména k finančním problémům a nedostatečnému využití 

disponibilních zdrojů. 

„Největší nevýhody malého a středního podnikání jednoznačně vyplývají z horšího 

přístupu k úvěrům, neboť finanční instituce považují tyto podniky a jejich majitele za 

více rizikové a málo výnosné. Pro banky je základní podmínkou pro poskytnutí úvěru 

především historie firmy, stabilní dodavatelská a odběratelská síť, zkušenost 

podnikatele v oboru, doložení realistického podnikatelského záměru, finanční výsledky 

a také dostatečné jištění, resp. krytí finančního kapitálu. Z toho vyplývá, že především 

nově založené firmy představují pro banky příliš rizikové partnery a získání finančních 

prostředků jejich prostřednictvím je značně zdlouhavé a v některých regionech 

prakticky nemožné.“ 90 

„Úspěšné podniky jsou známy tím, že přicházejí na trh neustále s něčím novým, 

i když jejich dosavadní výrobky nebo služby zákazníkům ještě vyhovují. Permanentní 

proud inovací jim umožňuje snižovat riziko neúspěchu a vytvářet nové potřeby.“ 91 

„Konkurenční pozici jednotlivých skupin českých MSP v současné etapě integrace 

do EU lze orientačně charakterizovat takto: 

a) střední podniky, které jsou významné pro domácí trh ČR a již mají vlastní 

dlouhodobější zkušenosti z mezinárodní spolupráce – pro integraci do EU jde 

o nejlépe připravenou skupinu MSP, zároveň hrozí silná konkurence ze strany 

podniků EU a globální ekonomiky, výhodou těchto podniků je poměrně snadná 

možnost vstoupit do strategických partnerství se známými zahraničními partnery 

ze zemí EU, 

b) střední podniky a exportní malé firmy, které pracují v růstových oborech a mají 

krátkodobější zkušenosti z mezinárodní spolupráce – integrace do EU proběhla 

jako přirozené pokračování procesu jejich rozvoje, usilují o pozici stabilních 

subdodavatelů velkých a větších zahraničních středních podniků, mají dobrý 

vztah k inovační politice, 

c) střední a malé podniky, které jsou dosud zaměřené na domácí trh a pracují 

převážně v tradičních oborech výroby a spotřeby – častá je pro ně problematická 

snaha pokračovat ve své dosavadní činnosti s postupnými „reaktivními“ 

                                                 
90 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start, Management Press 2003, ISBN 80-7261-075-9 

91 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 
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úpravami, upadly do nízké produktivity práce ve srovnání s partnery EU, 

problémů s inovační politikou a jakostí, se zastaralou výrobně-technickou 

základnou, s dodavatelskou kázní, ekologickou politikou apod. Jde o silně 

ohrožené podniky při postupné integraci do EU v rámci podmínek EU (právní 

normy, výrobní standardy apod.), 

d) velmi malé podniky a mikropodniky zakotvené v určité lokální oblasti domácího 

trhu a bez zkušeností s podnikáním v mezinárodním prostředí EU – drobní 

obchodníci, řemeslníci, malé firmy, které poskytují služby nenáročné na 

vybavení výrobně-technickou základnou, jsou to malé konzultační a poradenské 

firmy, v zásadě se snaží zahraniční konkurenci vyhnout, v to vhodnou volbou 

specificky vymezené podnikatelské oblasti adresované místním zákazníkům.“92 

 

„Kdo nestačí tempu doby, kdo neprovádí kontinuálně úspěšné změny, končí. Kdo 

nehledá nové cesty, nereaguje na změnu nebo ji sám nevytváří a jedná stereotypně, míří 

do krize.“93 

„Společným jmenovatelem podnikatelského zdaru se zcela jednoznačně stává jasně 

formulovaná strategie. Hrubým omylem je zdání, že strategie jsou vhodné pouze pro 

velké podniky. Kdo chce zvýšit svoji šanci na tržní úspěch, musí vytvářet alternativy 

a varianty možného postupu, vyhodnocovat jejich možné přístupy, ale i rizika. Je třeba 

znát své konkurenty, ocenit přiměřeně jejich schopnosti a příležitosti a vypracovat 

takovou vlastní strategii, která má ostatní překvapit.“ 94 

„Žádný podnik není izolován od působení svého okolí a vlivu změn v něm. 

Působení na podnik vychází jak z makro, tak i z mikroprostředí a obojí představuje pro 

něj zároveň nebezpečí, ale i příležitost.“ 95 

Jeden známý kdysi pravil: „Na podnikání je ideální lichý počet a tři jsou moc.“ 96 

A pravil tak na základě své vlastní zkušenosti. 

Ať vědomě či nevědomě z dosavadní praxe je většinou výhodou vedení společnosti 

vlastníkem, který je současně vlastníkem jediným. Nejhorší kombinací, kde jsou pouze 

výjimky potvrzující pravidlo, kdy jsou dva společníci, každý má 50 % a oba se podílejí 

na vedení společnosti.  

                                                 
92 VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii, Management Press 2004, ISBN 80-7261-099-6 

93 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

94 STÝBLO, J.: Personální řízení v malých a středních podnicích, Management Press 2003, ISBN 80-7261-097-X 

95 ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku (dokud ještě není v krizi), Professional publishing 2004, ISBN 80-86419-74-6 

96 Groch, J.: Asociace PCC, spol. s r.o., Brno 
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Zkušenosti z Velké Británie dokládají tajemství úspěchu lídrů malých a středních 

podniků: 

- mají profesionální zkušenosti (obvykle z velkých společností), 

- znají teorii o podnikání – recept na úspěch, 

- umí připravit jasnou vizi podnikání do budoucna, ale zřídka kdy je tato vize 

sepsána do formální papírové podoby, 

- často provádějí „bus ticket“ control – neplánovanou kontrolu poměrů klíčového 

managementu, která jim umožní rychle zkontrolovat zdraví podniku,  

- úspěch podnikání podněcují změnami a inovacemi, 

- rozumějí trhu svého podnikání a mají silnou touhu růstu svého podniku 

a potřebu úspěšně konkurovat, 

- jsou nadšení pro svůj podnik a plně se identifikují se svým podnikem, 

- mají silnou motivaci pro zaměstnance svého podniku. 

 

Barclays se dotázala 400 vlastníků malých podniků, aby identifikovala jejich silné 

stránky pro řízení jejich podniků. Jejich schopnosti jsou uvedeny v tabulce:  97 

 

Vlastnost vlastníků malých 

podniků 
%  

Schopnost vycházet se zákazníky a 

zaměstnanci 
90 

Motivace 88 

Pružnost – soustředění se na práci 84 

Rozhodnost 81 

Prozíravost 69 

Schopnost vědět, kdy  požádat o radu 68 

 

Tab. 4: Silné stránky vlastníků malých a středních podniků 

 
Prof. Hron ve svém článku „Diagnostika zdraví podnikatelského subjektu“ předkládá 

výpočet koeficientu výkonnosti řízení. „Umožňuje srovnávat vedoucí pracovníky 

                                                 
97 JAY, R.: Quick Answers to small business questions, Prentice Hall 2001, ISBN 0-273-65326-1 
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různého stáří a různého postavení bez ohledu na dobu odborné přípravy, kterou 

absolvovali. Tento koeficient předpokládá, že na vyšších stupních řízení je nutno mít 

více řídících schopností, které rostou s věkem a kulminují kolem věku 50 let.“98 Využití 

tohoto koeficientu bych ale spíše viděla ve velkém podniku. 

„Firmy mají nedostatečný systém vyhodnocování rizik a nejistot, proto jsou na krizi 

upozorněny až tím, že jejich vlastní odbyt začne mít problémy a přestane splňovat 

očekávání. I tehdy však stále ještě vítězí představa, že krize není tak úplně záležitostí 

„našeho“ konkrétního podniku, ale je to především problém „těch ostatních“. Teprve 

když zaknihované objednávky poklesnou o více než deset procent, začínají podniky 

postupně reagovat a přistoupí k opatřením, jako jsou například úspory v marketingu 

nebo v jiných lehce omezitelných oblastech.  

Podniky se potřebami doby opozdily v mnoha krocích – především začaly pozdě 

propouštět a snižovat ostatní náklady, nedostatečně jednaly s odbory a zástupci 

zaměstnanců.“99 

                                                 
98 HRON, J.: Diagnostika zdraví podnikatelského subjektu 

99 Kislingerová, E.: Podnik v časech krize, GRADA 2010, ISBN: 978-80-2473136-0 
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4  ZVOLENÉ TECHNIKY A METODY ZPRACOVÁNÍ 
DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
 
V disertační práci jsou pro dosažení jednotlivých cílů použity následující metody: 
 

• Metoda analýza – syntéza 

• Metoda indukce - dedukce 

• Primární a sekundární šetření 

• Modelování a vytvoření modelu 

• Expertní znalosti 

 

• Analýza je vědecká metoda založená na dekompozici celku na jednotlivé části. 

Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti jednotlivých částí 

celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. Této metody bude v práci využito 

zejména při stanovení hypotéz. 

 

• Syntéza je metoda opačná analýze, kdy dochází ke sjednocení jednotlivých částí 

do celku. Tato metoda bude užita především při vyslovení závěrů. 

 

• Dedukce je způsob myšlení, při němž je od obecných závěrů, tvrzení a soudů 

přecházeno k méně známým, zvláštním. Vychází se tedy ze známých, ověřených 

a obecně platných závěrů a tyto se aplikují na jednotlivé dosud neprozkoumané 

případy. Dedukce je proces, ve kterém je testováno, zda-li vyslovená hypotéza je 

schopna vysvětlit zkoumaný fakt.  

 

Dedukce se řadí mezi logické metody vědeckého zkoumání.  

 

Dedukce začíná formulací teoretických poznatků získaných většinou studiem 

abstraktních systémů a přes jejich testování v realitě se získavají nové znalosti 

a zkušenosti. 

 

• Pro sekundární výzkum byly použity zejména odborné knihy, odborné 

časopisy, statistiky, příslušné právní normy a dostupné firemní zprávy. Bez 
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provedení sekundárního výzkumu nelze přistoupit k primárnímu výzkumu. 

Sekundární výzkum byl využit při teoretickém stavu poznání. 

• Primární výzkum  s sebou přináší ztížený přístup k potřebným datům a mnohdy 

také náklady spojené se získáním informací. Pro tuto disertační práci jsem 

použila psaný řízený rozhovor, tedy dotazník. Při sestavování dotazníku je třeba 

promyslet a přesně určit hlavní cíl dotazníkového průzkumu, což bylo především 

potvrzení/vyvrácení stanovených hypotéz prostřednictvím definovaných 

výzkumných otázek. Při sestavování dotazníku je nutno dbát na to, aby byl 

srozumitelný a neobsahoval sugestivní otázky. Při rozesílání dotazníku v případě 

hromadného průzkumu se počítá s tím, že se všechny dotazníky nevrátí, a proto 

jsou rozesílány v dvojnásobném počtu, než je nutno k vlastnímu zkoumání. 

Dotazníkem se zjišťují měkká i tvrdá data.  

 

Předmětem výzkumu byly mikropodniky, malé a střední podniky se sídlem či 

místem podnikání v České republice se zaměřením na Jihomoravský kraj, dle platné 

právní úpravy ČR. 

 

• S použitím dosavadních dostupných teorií a s výsledky výzkumu byl vytvořen 

model – stavový prostor rizika: zdravý podnik, podnik který má problém 

s imunitou a nemocný podnik (podnik nacházející se pravděpodobně již ve 

finanční tísni). Pro účely obecného použití byl sestaven rychlotest podnikového 

zdraví. 

 

Modelování je proces projektování a konstrukce modelu, který se neobejde bez 

ujasnění výchozích premis (předpokladů, hypotéz, teorií).  Na procesu modelování je 

podstatný účel, pro který model konstruujeme, tj. na jakou otázku spojenou 

s vlastnostmi systému nám má dát model odpověď. Model je každé účelové 

a zjednodušené zobrazení skutečností. Modelová technika umožňuje promítnutí 

alternativního vývoje systému pomocí modelového experimentu, umožňuje sledování 

změn jednotlivých parametrů hodnot prvků i jejich vazeb, vliv změny chování okolí na 

systém, stabilitu systému apod.  
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5  FORMULACE HYPOTÉZ DISERTA ČNÍ PRÁCE 
 

Odborná literatura odkazuje na několik možných důvodů, kvůli kterým se podnik 

ocitne v bankrotu, resp. v úpadku. Jedná se generálně o interní a externí důvody, 

přičemž v případě interních důvodů se zpravidla hovoří o důvodech finančních. Znalci 

insolvenčního (konkurzního) práva se shodují v tom, že finanční potíže jsou již 

důsledkem předchozích nefinančních problémů uvnitř společnosti. 

 

5.1  STANOVENÍ HYPOTÉZ 

 

„Hypotéza znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň 

formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit. Původně právní a řečnický 

termín se stal základem empirické vědy a znamená dnes nejčastěji vědeckou hypotézu, 

výchozí předpoklad, který je třeba ověřovat, který však takové ověřování umožňuje. 

Tvrzení, které žádné ověřování nepřipouští, tak zvaná nevyvratitelná hypotéza, je 

vědecky bezcenné. 

Vědecká hypotéza je přijatelný předpoklad umožňující vědecké vysvětlení nějakého 

jevu. Hypotéza je tvrzení o podstatě určité situace ve světě, je to vědecky zdůvodněný 

předpoklad možného stavu skutečnosti. Na počátku vědeckého poznání stojí domněnka, 

kterou hypotéza rozpracovává. Hypotéza již musí být podložena celou řadou faktů 

vytyčujících nám další směr výzkumu. Hypotéza vzniká, když pátráme po nutné 

souvislosti mezi fakty, vyžaduje práci badatele, aby mohla být potvrzena či vyvrácena. 

V tomto procesu je často možné fakta vyložit několika různými hypotézami, které pak 

v dalším bádání ověřujeme. Hypotéza musí být slučitelná s co největším počtem faktů, 

jichž se týká. Můžeme-li na základě faktů vytyčit více hypotéz, upřednostňujeme tu 

hypotézu, která vysvětluje větší počet faktů. Zároveň platí pravidlo Occamovy břitvy, 

tzn. že jednodušší vysvětlení je pravděpodobnější. Zjistíme-li v průběhu ověřování 

hypotézy další fakta, musíme je do vysvětlení zahrnout, nebo hypotézu vyvrátit. 

Hypotézu nelze nikdy dokázat, pouze potvrdit nebo falzifikovat. 

Hypotézy jsou založeny na současném stavu poznání zkoumané problematiky dle 

odborné literatury a expertních znalostí. Na základě dosud prostudované literatury jsem 

stanovila vědecké hypotézy. Hypotézy jsou zaměřeny na klíčové oblasti, o kterých se 
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citované zdroje zmiňují jako o zásadních pro dlouhodobé fungování malého a středního 

podniku a to:  

• management, 

• zaměstnanci, 

• outsourcing, 

• inovace. 

 
HYPOTÉZA H1: zakladatel společnosti nemůže být dlouhodobě jediným 
manažerem 
 

„Existují tři okruhy manažerských dovedností: 

1. lidské dovednosti - jsou obecné dovednosti důležité zejména pro provozního 

manažera, personalistu. Tyto dovednosti jsou důležité pro vedení lidí, motivaci, 

komunikaci, spolupráci a vzájemné pochopení. 

2. technické dovednosti - schopnosti využívat specifické vlastnosti, postupy, 

znalosti techniky, využívat specializované pracovníky. Manažer by měl mít 

stejné dovednosti technického rázu jako mají lidé, které řídí. A to proto, aby 

zajistil provedení příslušné práce. 

3. koncepční dovednosti - schopnost vidět věci jako celek např.: strategické 

vedení – vidět dopředu. Patří sem také schopnost řídit, integrovat a slaďovat 

zájmy a aktivity podniku. 

Dobrý manager by měl umět: 

� vždy jasně vymezit cíle, aby lidé věděli na čem mají vlastně pracovat, 

� zřetelně vyjadřovat pokyny, 

� jednat s různými typy lidí, 

� rozumět pracovníkům a tolerovat je, 

� rozhodovat se ve složitých situacích, 

� přijímat i poskytovat zpětnou vazbu, 

� dobře organizovat a kontrolovat práci, 

� být schopný přizpůsobovat se změnám. 
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Důležité činnosti, které manager vykonává: 

o plánování - stanovení cílů, určit varianty, určit termín, 

o organizování - stanovení úkolů jednotlivým lidem a určování pravomocí, 

odpovědnost, organizační struktura, 

o vedení - ovlivňování a motivování lidí, usměrňování a odměňování, 

o rozhodování - důležité je znát rizika a používat modely rozhodování, 

o kontrola - zjišťování odchylek, hledání příčin a způsob nápravy. 

 

Předpoklady managera - managerem nemůže být každý. Ke své práci potřebuje 

určité předpoklady, a to získané i vrozené. 

Získané předpoklady jsou takové, které získáme výchovou a vzděláním a částečně 

sem patří i intelektuální vlastnosti, které jsou sice vrozené, ale dají se částečně ovlivnit 

i výchovou. Příkladem pro získané předpoklady jsou: zkušenosti, znalosti, asertivita a 

komunikace. 

Vrozené předpoklady se nedají výchovou moc ovlivňovat. Patří 

sem: fantazie, temperament, empatie a zejména intelekt. 

 „Pokud o firmě dlouhodobě rozhoduje pouze jediný vlastník, je to pro fungování 

firmy zpravidla rizikovější. Chod firmy je v tomto případě totiž ovlivněn zásahy 

jednoho člověka, který se samozřejmě může jednou za čas zmýlit. A protože rozhoduje 

sám, nemá nikoho, kdo by se na věc podíval z trochu jiného úhlu, přidal do rozhodování 

své vlastní, třeba i značně odlišné zkušenosti, upozornil na možná rizika.  

Společnosti s ručením omezeným vlastněné jediným majitelem bankrotovaly podle 

analýzy více nejen v srpnu 2009, ale dlouhodobě. Dokazuje to statistika, podle které byl 

od ledna 2004 do srpna 2009 vyhlášen bankrot u 4588 společností s ručením 

omezeným. Z tohoto počtu mělo v roce vyhlášení bankrotu jediného vlastníka 

v průměru 47% firem. Průměrný podíl společností s ručením omezeným s jediným 

vlastníkem na jejich celkovém počtu přitom ve stejném období činil 39%.“100 

 

 

                                                 
100 http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=2198 [online].[cit. 2009-11-29] 



 

 71 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkem 873 779 787 692 727 730 

1 vlastník 372 334 384 309 366 397 

Procentuelně 43 % 43 % 49 % 45 % 50 % 54 % 

Pramen: CRIBIS.cz, CCB - Czech Credit Bureau, a.s. 

Tab. 5: Přehled založených s.r.o. s jediným společníkem 

 

Podnikatel, který se rozhodl založit vlastní podnik, se od momentu zahájení 

podnikání obsadil do pozice ředitele, obchodníka, vedoucího marketingu, vedoucího 

ekonomického oddělení, personalisty, logistika a podnikatele. Skutečnost, že je 

„odborníkem“ v oboru, ve kterém se rozhodl podnikat, neznamená automaticky, že je 

současně vhodným a nejlepším manažerem tohoto podniku.   

 

Výzkumné otázky (v dotazníku otázky číslo 9 a 10): 

1. Společník (vlastník) byl v managementu  

2. Pokud společník působil v managementu jako generální ředitel, působil tak 

od momentu vzniku společnosti až po její úpadek? 

 
HYPOTÉZA H2: po čet společníků více než 1 zvyšuje pravděpodobnost úpadku 
 
HYPOTÉZA H2A: po čet společníků více než 1 pokud je stejný obchodní podíl 
zvyšuje pravděpodobnost úpadku 

 

Na začátku stojí zpravidla společný nápad, společně vložené (investované) 

prostředky, společné představy a především rovné vztahy více společníků. A protože 

mají všichni stejný obraz podniku, bez sebemenších pochybností založí takový, kde má 

každý stejný obchodní podíl. Ale po fázi zahájení podnikání přichází růst (rozvoj) a 

v případě, kdy nejsou jasně stanovené kompetence, jeden generální ředitel (tím by mohl 

být právě ten, který by měl většinový podíl), přichází chvíle neshod mezi společníky a 

více než úvahy nad další strategií podniku se řeší vnitřní vztahy mezi společníky. 

Z praxe je zřejmé, že více společníků se stejným obchodním podílem je nešťastné 

řešení. Pokud dochází k takovému stavu, měl by být jeden vždy s většinovým podílem 

na vedení společnosti, respektive s právem veta. 
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Výzkumné otázky (v dotazníku otázky číslo 11 a 12): 

1. Kolik bylo společníků v okamžiku vzniku společnosti? 

2. Bylo-li více společníků, jejich výše obchodního podílu na podniku byla stejná x 

rozdílná 

 

HYPOTÉZA H3: seznamování zaměstnanců s vizemi a plány podniku snižuje 
pravděpodobnost úpadku 
 

Zaměstnanci ve společnostech v úpadku neznali v období před úpadkem podnikovou 

strategii. 

Zaměstnanci mnohdy pracují v MSP, aniž by znali, kam podnik směřuje, jakou má 

strategii, a je-li plán sestaven, je konzultován pouze na úrovni vedoucích pracovníků. 

Odtud zřejmě analogicky i ledovec nevědomosti. 

Pokud zaměstnanci pracují s nejednotnou vizí, nemůže tento fakt u nich vyvolat 

ztotožnění se s firmou a výkonnost na 100%. 

 

Výzkumné otázky (v dotazníku otázky číslo 5 a 6): 

1. Byli zaměstnanci seznámeni s přístupem společnosti k trhu? 

2. Byli zaměstnanci seznámeni s vizí podniku? 

 
HYPOTÉZA H4: využití outsourcingu snižuje pravděpodobnost úpadku 
 

Podniky v úpadku nevyužívaly externí poradenství. 

V silách MSP není možné na každý žádoucí proces zaměstnat jednoho pracovníka. 

Ve stádiu mikropodniku dělají všichni všechno a s přicházejícím růstem a rozvojem se 

oddělují a třídí povinnosti ke konkrétním pracovníkům.  

Domnívám se, že management MSP mnohdy zavrhne marketing, finanční 

poradenství, poradenství v oblasti logistiky atd. pouze pro to, že nemá v tomto oboru 

zaškolené zaměstnance a využití externích služeb se mu jeví jako finančně náročné a 

neefektivní. V krajním případě je společník, manager nebo management v přesvědčení, 

že právě oni jsou erudovaní odborníci pro danou problematiku.  

 

Výzkumná otázka (v dotazníku otázka číslo 14): 

1. Bylo využito subdodavatelských služeb pro vedlejší či podpůrné činnosti 

podniku (outsourcing)?  
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HYPOTÉZA H5: soustavný přístup k inovacím výrobků a služeb snižuje 
pravděpodobnost úpadku 

 

„Hodnota pro zákazníka (Customer Value) 

Jedná se o vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji použitými pro dosažení tohoto 

uspokojení. 

Hodnota = uspokojení potřeb / použité zdroje 

Hodnota = velikost užitku / celkové náklady  

 

Hodnota pro zákazníka a komerce 

Za komerčně úspěšný produkt se považuje ten produkt, který na trhu najde zákazníka 

ochotného a schopného za něj zaplatit přijatelnou tržní cenu (pro zákazníka 

i producenta). 

 

Růst hodnoty pro zákazníka: 

- rychlejší růst velikosti užitku při pomalejším růstu celkových nákladů, 

- růst velikosti užitku při nezměněných celkových nákladech, 

- růst velikosti užitku při poklesu celkových nákladů, 

- stejné velikosti užitku při poklesu celkových nákladů, 

- pomalejší pokles velikosti užitku při rychlejším poklesu celkových nákladů“ 101 

 

„Zákazník není králem, ale diktátorem“ 102 

 
„V důsledku rostoucí náročnosti zákazníků v podmínkách globalizace začíná 

„pokulhávat“ dosud tradiční „model tvorby a maximalizace hodnoty pro zákazníka“, 

jehož dominantním centrem je „firma a firemní myšlení“ a přichází trend - „proces 

spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem.“ 

„Zákazník je totiž čím dále, tím více ochoten zaplatit jen za to, co skutečně využívá, 

a ne za funkce produktu, které vymyslel výrobce.“103 

„Vít ězíme tím, že opouštíme rudé (krvavé) oceány nelítostného konkurenčního boje 

a zbavujeme se tak naší konkurence chytrými inovacemi, které autoři této strategie 

modrých oceánů nazývají hodnotovými inovacemi. Metodický inovační nástroj: 

                                                 
101 http://portal.vsp.cz/files/katedry/katedra%20PMO/konzultace_vpp.pdf [online]. [cit. 4. 6. 2009] 

102 Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D., http://portal.vsp.cz/files/katedry/katedra%20PMO/konzultace_vpp.pdf [online]. [cit. 4. 6. 2009] 

103 Radim Vlček, Management hodnotových inovací, Management Press, Praha 2008, ISBN 978-80-7261-164-5 
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Hodnotový management inovací – jako ucelená metodologie zaměřená na maximalizaci 

stávající hodnoty pro zákazníka, je desítkami let prověřeným, velmi úspěšným 

a efektivním nástrojem zvyšování komerční úspěšnosti a konkurenceschopnosti. Neboli 

nástrojem účinně pomáhajícím vítězit v tvrdém konkurenčním prostředí a přinášet 

vavříny ve vodách „rudých oceánů“. Nutno však dodat, že dnes již téměř šedesátiletá 

historie využívání tohoto metodického konceptu potvrzuje vznik velmi početných 

inovací, jež ve svých důsledcích představují vytvoření nových produktů uspokojujících 

nové potřeby nových zákazníků.“104 

 

Výzkumná otázka (v dotazníku otázka číslo 2): 

1. Byl zákazníkovi nabídnut nový produkt, nová služba, nová přidaná hodnota? 

 

5.2 SESTAVENÍ DOTAZNÍKU  

„Dotazník - je způsob zjišťování informací a testování pomocí formuláře, užívá se 

např. při kvantitativním výzkumu Testování hypotéz. 

Na základě těchto predikcí byl sestaven dotazník s výzkumnými otázkami a dalšími 

doplňujícími otázkami pro potvrzení podniku v kategorii mikropodniku nebo malého 

a středního podniku a otázkami s příčinnou souvislostí s úpadkem podniku. 

Na problematiku nefinančních důvodů úpadků malých a středních podniků jsem 

pohlížela jako na systém, zjišťovala jeho děje a části ve významových souvislostech: 

vlastnosti prvků systému, vlastnosti vazeb mezi prvky systému významné pro celkové 

chování systému, okolí systému, tj. vymezení prvků, které již nepatřily do systému, ale 

jejichž vlastnosti a vazby systému významným způsobem ovlivňovaly chování systému. 

Vycházela jsem ze skutečnosti, že se jedná o měkký systém (infrastruktura systému 

většinou nemá jasně definovány vzájemné vazby mezi prvky systému ani jejich 

požadovanými vlastnostmi).  

Technika sběru datu ve formě dotazníku využívá z hlediska funkce filtrační 

(uzavřené) nebo zjišťující (otevřené) otázky. V odpovědích na otázky zjišťovací se 

používají přitakací a záporné částice "ano, ne" a jejich významové ekvivalenty. Mají 

v sobě význam celé předchozí věty. V odpovědích na otázky doplňovací a na výzvy se 

v češtině obvykle vypouští podmět i přísudek.“105 

                                                 
104 W.Chan Kim a Reneé Mauborgne, Strategie modrého oceánu, ISBN 978-80-7261-128-7 

105 Šritrová, J.: Elipsa a substituce v predikaci, FFUK, Ústav translatologie 2000/2001 
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S ohledem na respondenty jsem použila ve větší míře uzavřené otázky, čímž jsem 

chtěla docílit maximálního zjištění objektivního stavu hodnot určitých veličin (prvků či 

jejich vztahů) systému či názoru respondentů na vybrané veličiny a jejich možné 

příčiny.  

5.2.1 Lokalizace a charakteristika dat 

Pro účely primárního výzkumu byly osloveni respondenti v rámci 

Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím Krajského soudu Brno, Asociace 

insolvenčních správců Brno a Komory správců a likvidátorů Brno, dále vlastníků 

konkrétních podniků, které se ocitly v úpadku . 

„Nárůst ekonomických subjektů, které se nachází v úpadku, chladně odráží 

současnou ekonomickou situaci nejen v České republice, ale i v celé Evropě“, reagoval 

prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Jde podle něj o přirozené čištění trhu, kdy 

nejslabší podniky nejsou schopny dále zvládat současnou situaci na trhu, kdy nemají 

zakázky, neprodávají a jejich náklady výrazně převyšují příjmy. Počet bankrotů a 

žádostí o bankrotovou ochranu před věřiteli prý minimálně do konce roku ještě poroste. 

Od příštího roku, kdy by mělo dojít k výraznějšímu oživení ekonomiky, by se situace 

mohla začít měnit k lepšímu, odhadl.  

5.2.2 Sběr dat 

Dotazníky byly předány respondentům prostřednictvím emailu, a to prostřednictvím 

osobní intervence soudců, dále odesláním emailů na Asociaci insolvenčních správců 

Brno, Komoru správců a likvidátorů Brno a adresně majitelům podniků, které se ocitly 

v úpadku. Elektronická verze dotazníku byla umístěna na adrese 

„www.dotaznik.jdem.cz“. Pro elektronické zpracování dotazníku byla využita služba 

„kwiksurveys.com,“106 která je k dispozici zdarma. Ve stanovené lhůtě 30 dnů bylo 

vyplněno 51 dotazníků. V prostoru pro komentář jsem nacházela vyjádření správců 

k hodnocenému podniku i k zaměření mého výzkumu obecně: 

„Obávám se, že oblasti zaměstnanecké politiky, vize společností, uvádění nových 

výrobků na trh a ISO certifikace jsou většině firem cizí.“107  

 
 
 

                                                 
106 http://www.kwiksurveys.com/ 

107 JUDr. Martin Kopčil, insolvenční správce, respondent dotazníku 
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Z dotazníku byly vyloučeny: 
• rodinné podniky – z důvodu samotné specifické problematiky, která je 

rodinným podnikům věnována, byly respondenti „rodinného podniku“ 

z dotazníkového šetření vyloučeny 

 

„Mezi nejčastější problémy, které musí vlastníci rodinných podniků řešit nejčastěji, 

patří především nedostatek finančních prostředků potřebný k rozvoji podniku, neshody 

v rodině při řízení podniku či nedostatek času nutný pro plnohodnotnou výchovu dětí. 

Typickým problémem rodinných podniků je paternalismus, kde si nejstarší zakladatel 

koncentruje moc v podniku, stále kontroluje činnost ostatních členů rodiny a velmi 

pomalu předává svoji vedoucí pozici potomkům. Častým problémem rodinných 

podniků je také nepotismus, kde jsou místo kvalitnějších externích zaměstnanců raději 

zaměstnáváni rodinní příslušníci, u kterých jsou tolerovány i závažnější profesní 

nedostatky.“108 

  

 

                                                 
108 http://www.finance.cz/zpravy/finance/106251-rodinne-firmy-jsou-pateri-ekonomiky [online]. [cit. 16. 9. 2009] 

 



 

 77 

6 VYTVO ŘENÍ MODELU  
 

6.1 PRINCIPY MODELU 

 
 

Model systému podniku, který by zohledňoval potencionální nefinanční rizika 

vedoucí k úpadku podniku spadá nepochybně do kategorie popisu 

mnohoparametrického systému s mnoha stupni volnosti. Příčinné souslednosti lze 

exaktně popisovat s velkými obtížemi zvláště proto, že proměnné, na které se 

soustředíme a které jsou induktory procesů se realizují v čase, kdy se podnik nachází 

nebo může nacházet ve stavu relativního nebo i absolutního zdraví. Současně je zjevné, 

že vzájemné souvislosti mezi sledovanými a především mezi nesledovanými parametry 

mohou mít a nepochybně i mají významný vliv na stav podniku. 

Všechny výše uvedené úvahy včetně aplikovaných metod zpracování výsledků 

determinují uplatnění modelu analýzy rizika ve stavovém prostoru. Tato metodika je 

často uplatňována v technické praxi a v praxi teorie systémů podniků (např. systémy 

jakosti). Jedná se o analýzu procesů v systému, který je stěží popsatelný rozumně 

zpracovatelným počtem proměnných. Počet parametrů takových systémů dosahuje 

hodnot, kdy jakýkoliv parametrický popis nedává v reálném čase zpracovatelný výstup 

o chování a dění v systému. 

Uplatnění rizikové analýzy v tomto pojetí nachází svoji realizaci především 

v technické praxi při sledování chování výrobků nebo soustavy výrobků s ohledem na 

jejich bezpečnost a zejména v tomto smyslu na ochranu oprávněného zájmu 

spotřebitele. Výskyt poruchy s následnou škodou na zdraví či životě osob nebo 

na majetku je zjevnou analogií zkoumání stavu (úrovně zdraví) podniku s potencionální 

možností úpadku takového podniku. Dalším příkladem metodologického uplatnění 

rizikové analýzy v tomto smyslu je oblast medicíny. Ne náhodou je v medicíně 

aplikován podobný slovník s pojmy jako stav zdraví, ani nemocný ani zdravý nebo 

imunita. Samozřejmě i stav lidského těla je s ohledem na fyziologické a biochemické 

procesy také možno charakterizovat jako mnohoparametrický systém, ve kterém 

s lehkou nadsázkou „měříme“ jen několik hodnot a činíme mnohdy zásadní závěry.109 

 

                                                 
109 Východiska pro zpracování principu modelu byla přejata z technických norem soustavy ČSN pro oblast rizikové analýzy 
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6.2  CHARAKTERISTIKA MODELU 

 
Základem modelu bylo vyhodnocení specifických dat z vyplněných dotazníků. 

Každému podniku byla přiřazena množina hypotéz, které vykazoval a dále pak byla 

stanovena hypotéza příčiny nejpravděpodobnějšího úpadku. Z těchto specifických dat 

jsem obdržela základní souřadnice každé předpokládané hypotézy a její polohu ve 

stavovém prostoru rizika. Souřadnice každé hypotézy tvoří parametr její četnosti a 

parametr její rizikovosti. 

Dále byl vytvořen model na bázi vyhodnocených specifických dat z dotazníku 

korigován množinou nespecifických dat z relevantní skupiny datových zdrojů. Tento 

druhý stupeň konstrukce modelu umožnil objektivnější posouzení stavu systémového 

zdraví podniku. 

Korekce specifických dotazníkových dat byla provedena tak, aby byla zohledněna 

hodnota rizika jednotlivých hypotéz na škálách relativních bodů. Míra (velikost) 

korekce byla potom určena průměrnou pertinencí získaných dat v rámci rešerší 

ze zdrojového pole. 

Zpracované korigované i nekorigované hodnoty rizika jednotlivých podniků byly 

následně vyneseny do grafů zahrnujících závislost mezi hodnotou rizika a počtem 

podniků, které takovou hodnotu rizika vykazovaly. Záměrně jsou vizualizovány 

hodnoty rizika korigovaných i nekorigovaných dat. 

Výsledky zpracovaných údajů ukázaly vysokou míru diferenciality na výsledných 

křivkách závislosti mezi hodnotou rizika a počtem podniků. Tato skutečnost 

demonstruje dobrý poměr mezi hodnotami zkoumaných závislostí a počtem získaných 

dat (vyhodnocených dotazníků). Prakticky bylo možné vysledovat jednotlivé špičky ve 

spektru, které příslušely jednotlivým hypotézám. 

Křivkové spektrum bylo proloženo obálkovou křivkou s cílem integrovat parametry 

sledovaného systému. Integrální přesnost modelu byla určena poměrem úpadků podniků 

na ostatní (nepředpokládané) hypotézy a celkového počtu hodnocených podniků. 

Realizací takto zjištěné integrální přesnosti jsem dostala šířku pásma stavu podniku, 

který není ani ve stavu nemocném ani ve stavu zdravém, a to parciálně od středové 

hodnoty maxima integrální křivky. Jiný pohled ukázal v tomto smyslu ohraničenost  

modelu pro vyhodnocení a predikci stavu (zejména následného) takových podniků        

v  pásmu hodnot rizika. 
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Ve stavovém prostoru rizika jsem obdržela tři oblasti, a to oblast zdravých podniků, 

oblast nemocných podniků a mezi těmito oblastmi část ani nemocných ani zdravých 

podniků (podniky s narušenou imunitou). Podle hodnoty celkového rizika, kterou 

vykáže zkoumaný podnik, se zobrazí ve stavovém poli rizika s predikcí následného 

vývoje úměrného poloze podniku v konkrétní oblasti pole. 

 

6.3  OKRAJOVÉ PODMÍNKY MODELU 

 
Pro konstrukci modelu předpokládám základní tvar kalkulační křivky závislosti 

mezi hodnotou rizika a počtem podniků jako hladký s jediným absolutním maximem. 

Předpoklad je založen na logické úvaze v tom smyslu, že maximálnímu počtu podniků 

v úpadku odpovídá určitá hodnota rizika. Při nižších hodnotách rizika se bude počet 

podniků v úpadku snižovat, neboť se uplatní silnější nebo slabší vnitřní imunita 

odolnosti podniků. Naopak s rostoucí hodnotou rizika bude počet podniků v úpadku 

také klesat, neboť již většina bude v takovém případě v úpadku a zbývající budou rychle 

ubývat, protože vnitřní imunita nebude schopná zvládat vysoké zatížení rizikem. 

Omezení modelu je determinováno okrajovou podmínkou typu a druhu podniků, pro 

které již v počátečním výběru byla specifikována zdrojová množina dat. Jedná se 

především o vyloučení tzv. rodinných firem a naopak zacílení na skupinu malých a 

středních podniků. 

Expertní zkoumání dotazníkových výsledků s následnou analýzou ve stavovém 

rizikovém prostoru ukázalo na maximalisticky příčinný vliv hypotézy H5. Vtištění 

integrální obálkové křivky do spektra výsledků pak za předpokladu hladké křivky 

s absolutním maximem dálo okrajové omezení pro aspekty hypotézy H5, což vedlo 

k doplnění modelu algoritmickým „před-testem“.  

Další okrajové podmínky byly specifikované pro korekční vyhodnocení dat 

získaných z dotazníků prostřednictvím rešeršního zkoumání. Zdroj dat pro rešeršní 

zkoumání byl ohraničen systémem SCIENCE DIRECT s omezením na okamžik 

zveřejnění 2005 – 2009 a časopisy a knihy se zaměřením na podnikání, management 

a související ekonomické publikace. Současně vycházel předpoklad korekce hodnot 

rizika z objektivizace „nespecifickými“ daty získanými rešerší, resp. z úvahy, že 

problémové skutečnosti z praxe by měly být s odpovídající dynamikou frekventovány 

v dostupné literatuře. Výskyt publikovaných relevantních informací předpokládám jako 



 

 80 

parametr hodnoty rizika, obtížné by bylo vyhodnocovat jednotlivé veličiny četnosti a 

rizikovosti, tudíž byla korekce směrována k hodnotám rizika. 
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7 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝZKUMU A RIZIKOVÁ 
ANALÝZA 

 

7.1  VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠET ŘENÍ 

 

Pro celkovou přehlednost byly všechny jednotlivé odpovědi zanalyzovány s tím, že 

v každé byly identifikovány jednotlivé hypotézy a výsledná hypotéza jako 

předpokládaná příčina úpadku. 
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Vyhodnocení dotazníků 
Hypotéza 

Podnik 
H1 H2 H2A H3 H4 H5 

Příčina úpadku Poznámka 

1 0 1 0 1 1 1 H4  
2 0 1 1 0 0 1 H2A  
3 0 0 0 0 1 1 H5  
4 1 0 0 1 1 1 H4  
5 1 0 0 1 0 1 H1  
6 0 1 1 1 1 1 H2A  
7 0 1 0 1 0 1 H5  
8 0 1 1 0 0 0 H2A  
9 1 1 1 0 0 1 H2A  
10 0 0 0 1 1 1 H5  
11 1 1 1 1 1 1 H2A  
12 1 0 0 0 0 1 H5  
13 1 1 1 1 1 1 H4  
14 0 0 0 1 0 1 H5  
15 1 1 1 1 1 0 H4  
16 0 1 0 0 0 0 H2  
17 1 1 1 1 1 1 H4  
18 0 0 0 1 1 1 H3  
19 1 1 1 0 0 0 H1  
20 1 1 0 0 0 0 H2  
21 0 1 0 0 1 1 H5  
22 0 0 0 0 0 1 ostatní  
23 1 1 0 0 0 1 H1  
24 0 0 0 1 1 1 H4  
25 0 0 0 0 0 1 H5  
26 1 1 0 1 0 0 H1  
27        vyřazeno 
28 1 1 1 0 0 0 H2A  
29 1 1 1 0 0 1 H5  
30 0 0 0 0 0 1 H5  
31 1 1 1 1 1 1 H5  
32 0 0 0 1 1 1 H3  
33 0 0 0 1 1 1 H4  
34 1 1 1 1 1 1 H2A  
35 0 0 0 1 0 1 ostatní  
36 0 1 0 1 1 1 H2  
37 0 0 0 0 1 1 H4  
38 0 1 0 0 0 1 H5  
39 0 1 1 0 1 1 H2A  
40 0 0 0 1 1 0 H3  
41 0 1 0 0 1 1 H5  
42 0 1 0 1 0 1 H3  
43 1 0 0 1 1 1 H4  
44 1 0 0 1 0 1 H5  
45 1 0 0 0 0 1 H1  
46 1 1 1 1 1 1 H2A  
47 1 0 0 0 1 0 H1  
48 1 1 1 1 1 1 H2A  
49 1 0 0 1 1 1 H1  
50 1 0 0 1 1 1 H1  
51 0 1 1 1 1 1 H2A  

suma četnosti 24 28 17 29 28 41   

Tab. 6: Vyhodnocení jednotlivých dotazníků – suma četnosti 
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Pro stanovení přítomnosti znaků hypotéz a příčin úpadku vzhledem k predikovaným 

hypotézám byla provedena kvalifikovaná posouzení založená na odpovědích 

výzkumného dotazníku. Rozhodnými otázkami pro stanovení znaků hypotézy H1 byly 

č. 9 a č. 10 (příp. v logickém součtu), hypotézy H2 otázka č. 11, hypotézy H2A otázka 

č. 12, hypotézy H3 logický součet výsledků otázek č. 5 a č. 6, hypotézy H4 otázka č. 14 

a hypotézy H5 otázka č. 2. Příčina úpadku pak prioritně vycházela z odpovědi na otázku 

č. 1 nebo byla odvozena z vyhodnocení všech dotazníkových otázek nebo kombinací 

těchto postupů. 

 

Vyhodnocení dotazníků 
Hodnota rizikovosti hypotéz 

H1 H2 H2A H3 H4 H5 
8 3 11 4 9 13 

Tab. 7: Hodnota rizikovosti hypotéz  

 

Součet rizikovosti jednotlivých hypotéz je v hodnotě 48, neboť jeden dotazník byl 

vyřazen a u dvou společností byla identifikována příčina úpadku jako „ostatní“ tzn., 

jiná, než jedna ze stanovených hypotéz. 

7.2  KOREKCE HODNOT RIZIKA REŠERŠNÍMI DATY  

 
Česká technická norma ČSN 010198 (dnes již neplatná, avšak metodologicky zcela 

použitelná) „Formální úprava rešerší“ definuje pojem rešerše jako soupis záznamů 

dokumentů nebo jejich částí nebo souhrn faktografických informací vybraných podle 

věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (tématika, časové 

vymezení, jazyk, druhy dokumentů, atd.). 

 

„Základní členění rešerší:  

1. Rešerše podle úplnosti zahrnutého materiálu: 

• rešerše úplná (vyčerpávající), která zahrnuje všechny zjistitelné informace nebo 

záznamy dokumentů, obsahujících tyto informace, které odpovídají tématu 

stanovenému rešeršním dotazem, 

• rešerše výběrová, která obsahuje výběr materiálů zjištěných podle stanovených 

věcných a formálních hledisek. 

 

 



 

 84 

2. Rešerše podle druhů zahrnutých dokumentů: 

• druhově komplexní rešerše, která zahrnuje záznamy všech druhů zjistitelných 

dokumentů, které odpovídají tématu stanovenému rešeršním dotazem,  

• jednodruhová rešerše, která zahrnuje pouze záznamy jediného druhu (např. 

patentová rešerše), 

• vícedruhová rešerše, která zahrnuje záznamy dvou nebo více druhů dokumentů. 

 

3. Rešerše podle časového hlediska: 

• jednorázová rešerše, která shrnuje materiál k danému tématu za stanovené období    

k určitému datu (např. patentová rešerše na stav techniky), 

• průběžná rešerše, která je výsledkem nepřetržitého sledování materiálu k danému 

tématu.“110 

 
V souvislosti s rešeršemi jsou významné dvě charakteristiky informace, a to 

relevance a pertinence. Relevance představuje charakteristiku stupně shody obsahu 

nalezených dokumentů s obsahem informačního požadavku uživatele informací. 

Pertinence představuje charakteristiku stupně shody obsahu nalezených dokumentů 

s informační potřebou uživatele informací. Z tohoto pohledu je významné, že zásadní 

kriterium pro získané informace z rešerší je dosažení maximálního stupně pertinence 

takové informace. Pertinence sama o sobě je ovšem kategorie vztažená ke vztahu 

informace a užitečnost informace pro uživatele. Přestože je pertinence z tohoto hlediska 

pojmem s významnějším obsahem, je relevance kategorií dominantnější, neboť definuje 

vztah informace a strukturovaných zdrojů informací. Každou informaci s libovolnou 

mírou pertinence je třeba vždy získat z bází strukturovaných dat na základě příslušné 

relevantnosti. K definování požadavku na vytřídění určité informace z databáze slouží 

selekční klíč, který může mít různou podobu závislou na druhu, obsahu a struktuře 

informace. 

Pro mou aplikaci byla provedena rešerše ve zdroji dat SCIENCE DIRECT 

s kritériem vyhledávání: Abstrakt, klíčová slova, titulek (TITLE-ABSTR-KEY). 

 
Rešerše byla omezena na: 

1. okamžik zveřejnění 2005 – 2009 

                                                 
110 Norma ČSN 010198, datum vydání 12.6.1972 (účinnost 1.1.1973) 
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2. časopisy a knihy se zaměřením na: Podnikání, management a související 

ekonomické publikace. 

 
 
Hypotéza H1 H2 H2A H3 H4 H5 
Relevance 11 11 26 22 3 25 
Pertinence 3 1 4 3 1 5 
Pertinence 

v % 
27 10 15 14 33 20 

Tab. 8: Relevance a pertinence rešerší k jednotlivým hypotézám 

 
H1 – zakladatel společnosti nemůže být dlouhodobě jediným manažerem 

Zadání: founder AND manager 

11 articles found for: pub-date > 2004 and TITLE-ABSTR-KEY(founder) and TITLE-

ABSTR-KEY(manager) 

Are some entrepreneurs more overconfident than others? 

Journal of Business Venturing, Volume 20, Issue 5, September 2005, Pages 623-640, 

ISSN: 0883-9026 

Daniel P. Forbes 

= Mají někteří podnikatelé vyšší sebedůvěru než ostatní? 

Článek se zabývá v rozdílném pohledu na společnost očima vlastníka – managera 

(sklon k zaujatosti) a řízením managerem – „nevlastníkem“. 

Success in Israeli high-tech start-ups; Critical factors and process 

Technovation, Volume 26, Issue 2, February 2006, Pages 162-174, ISSN: 0166-4972 

Schaul Chorev, Alistair R. Anderson 

= Úspěch v izraelských high-tech společnostech, kritické faktory a postupy 

Článek se zabývá lidských kapitálem na izraelském trhu, kde jsou high-tech podniky 

považovány za základní prvek ekonomiky. Shrnuje faktory úspěchu od prvotního 

nápadu až po výzkum a vývoj. Celkově studie zdůrazňuje, že jsou zásadní postoje a 

schopnosti jádra týmu. 

(„high-tech společnost: společnost, která používá činnosti náročné na vyspělé 

technologie a tudíž vytvářejí vyšší přidanou hodnotu“111 – zpracovatelský průmysl - 

výroba léčiv, kancelářských strojů, rádiových, televizních a spojových zařízení, 

zdravotnických přístrojů, výroba letadel a služby – spoje, výpočetní technika, výzkum a 

vývoj). 

                                                 
111 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/definice_a_vymezeni_high_tech_sektoru [online] [cit. 25. 11. 2009]  
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Corporate governance and performance of small high-tech firms in Sweden 

Technovation, Volume 26, Issue 8, August 2006, Pages 955-968, ISSN: 0166-4972 

Lise Aaboen, Peter Lindelöf, Christopher von Koch, Hans Löfsten 

= Vedení podniku a jeho provedení u malých high-tech podniků ve Švédsku 

 

Článek vychází ze studie 183 malých high-tech podniků ve Švédsku. Uvádí klíčové 

oblasti důležité pro řízení podniku. Jen málo managerů v této studii měli silné zázemí     

a zkušenosti v oblasti financí a přípravy podnikání. Pouze 64% managerů měli 

předchozí zkušenosti před zahájením podnikání.  

 

H2 – lichý počet společníků zvyšuje pravděpodobnost úpadku 

Zadání: relationships AND partners AND bankruptcy 

11 articles found for: (pub-date > 2004 and TITLE-ABSTR-KEY(relationships) and 

TITLE-ABSTR-KEY(partners)) and bankruptcy 

Vassal or lord buyers: How to exert management control in asymmetric 

interfirm transactional relationships? 

Management Accounting Research, Volume 17, Issue 3, September 2006,                

Pages 259-287, ISSN: 1049-2127 

Carole Donada, Gwenaëlle Nogatchewsky 

= Jak se projevuje managerská kontrola v mezifiremních transakčních vztazích? 

 

H2A – počet společníků více než 1 – pokud je stejný obchodní podíl – zvyšuje 

pravděpodobnost úpadku 

Zadání: share AND business AND bankruptcy 

26 articles found for: ((pub-date > 2004 and TITLE-ABSTR-KEY(share) and       

TITLE-ABSTR-KEY(business)) and "the same") and bankruptcy 

Maximizing the firm's value to society through ethical business decisions: 

Incorporating ‘moral debt’ claims  

Critical Perspectives on Accounting, Volume 19, Issue 5, July 2008, Pages 603-619, 

ISSN: 1045-2354 

Marco G.D. Guidi, Joe Hillier, Heather Tarbert 

= Maximalizace hodnoty firmy prostřednictvím obchodních rozhodnutí 

Článek se zabývá firemními „morálním povinnostmi“, které mají být rozděleny 

mezi všechny zúčastněné. Takový přístup vede k maximalizaci hodnoty podniku. 
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Regulation and operation of the exchanges 

The Management of Equity Investments, 2005, Pages 107-127, ISBN: 0750664568 

Dimitris N. Chorafas 

= Regulace a provoz výměn 

Článek řeší rozdílné cíle investorů. 

Tunneling and propping: A justification for pyramid al ownership 

Journal of Banking & Finance, Volume 32, Issue 10, October 2008, Pages 2178-2187, 

ISSN: 0378-4266 

Johanes E. Riyanto, Linda A. Toolsema 

= ospravedlnění pro pyramidové vlastnictví 

Článek se zabývá rozdílný pohledem investorem na krátkodobou a dlouhodobou 

návratnost investic. 

Do managers listen to the market? 

Journal of Corporate Finance, Volume 14, Issue 4, September 2008, Pages 347-362, 

ISSN: 0929-1199 

James B. Kau, James S. Linck, Paul H. Rubin 

= Naslouchají manažeři trhu? 

Rozhodování manažerů s ohledem na příznivý nebo nepříznivý vývoj trhů 

v závislosti na složení vlastníků. 

 

H3 - seznamování zaměstnanců s vizí a plány společnosti snižuje 

pravděpodobnost úpadku 

Zadání: employess AND vision 

22 articles found for: pub-date > 2004 and TITLE-ABSTR-KEY(employees) and 

TITLE-ABSTR-KEY(vision) 

Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical 

research 

Tourism Management, Volume 29, Issue 2, April 2008, Pages 366-381, ISSN: 1447-

6770 

Carina Antonia Hallin, Einar Marnburg 

= Znalostní management v pohostinství. 

Výzkum v souvislostech zaměstnanci vs. schopnosti manažerů sladit vědomosti a 

znalosti vize. 
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Managing the human resource in Indian SMEs: The role of indigenous realities 

Journal of World Business, Volume 43, Issue 4, October 2008, Pages 417-434,        

ISSN: 1090-9516 

Debi S. Saini, Pawan S. Budhwar 

= Řízení lidských zdrojů v indických MSP 

Majitelé MSP vs. využití lidských zdrojů, zapojení zaměstnanců do dění podniku. 

Critical success factors of inter-organizational information systems - A case 

study of Cisco and Xiao Tong in China 

Information & Management, Volume 43, Issue 3, April 2006, Pages 395-408, ISSN: 

0378-7206 

Xiang-Hua Lu, Li-Hua Huang, Michael S.H. Heng 

= Kritické faktory úspěchu – případová studie – Čína 

Jedním ze sedmi kritických faktorů úspěchů vychází stanovení společné vize 

podniku. 

 

H4 – využití outsourcingu snižuje pravděpodobnost úpadku 

Zadání: outsourcing ADN small and medium 

3 articles found for: pub-date > 2004 and TITLE-ABSTR-KEY(outsourcing) and 

TITLE-ABSTR-KEY("small and medium") 

The adoption of human capital services by small and medium enterprises: A 

diffusion of innovation perspective 

Journal of Business Venturing, In Press, Corrected Proof, Available online 20 February 

2009, ISSN: 0883-9026 

Brian S. Klaas, Malayka Klimchak, Matthew Semadeni, Jeanne Johnson Holme 

= Jak MSP pracují s lidským kapitálem.  

Efektivní náklady outsourcingu – jak outsourcing využívají MSP. 

 

H5 – soustavný přístup k inovacím výrobků a služeb snižuje pravděpodobnost 

úpadku 

Zadání: innovation AND „research and development“ AND small and medium 

25 articles found for: (pub-date > 2004 and TITLE-ABSTR-KEY(innovation) and 

TITLE-ABSTR-KEY("Research and development")) and "small and medium" 
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Research and development linkages in a national innovation system: Factors 

affecting success and failure in Korea 

Technovation, Volume 26, Issue 9, September 2006, Pages 1045-1054, ISSN: 0166-

4972 

Jeong-dong Lee, Chansoo Park 

= Výzkum a vývoj – faktory ovlivňují úspěchy a neúspěchy – Korea 

Mnohé MSP mají problém dosáhnout úspěšných inovací. Dokument zkoumá 

inovační proces v rámci strategie a organizační kultury.  

Characteristics of Brazilian innovative firms: An empirical analysis based on 

PINTEC—industrial research on technological innovation 

Research Policy, Volume 34, Issue 6, August 2005, Pages 872-893, ISSN: 0048-7833 

Sergio Kannebley Jr., Geciane S. Porto, Elaine Toldo Pazello 

= Charakteristiky brazilských inovačních firem. 

Hlavní faktory, které ovlivňovaly zavedení nových procesů – složení kapitálu, 

odvětví a exportní orientaci. Při zjišťování faktorů při zavedení nových výrobků na trh – 

exportní kapitál a zahraniční podíl na kapitálu. 

In search of the drivers of high growth in manufacturing SMEs 

Technovation, Volume 26, Issue 1, January 2006, Pages 30-41, ISSN: 0166-4972 

Nicholas O'Regan, Abby Ghobadian, David Gallear 

= Co ovládá vysoký růst ve výrobě MSP 

S odvoláním na dostatek výzkumů ve velkých podnicích a nedostatečnému 

zkoumání v oblasti růstu výroby v MSP a výsledky studie ukazují, že rostoucí firmy 

jsou orientovány na strategickou orientaci na prostředí a využívají e-commerce 

v porovnání s firmami, které svými tržbami stagnují nebo klesají. 

Knowledge, innovation and firm performance in high- and low-technology 

regimes 

Journal of Business Venturing, Volume 21, Issue 5, September 2006, Pages 687-703, 

ISSN: 0883-9026 

Stewart Thornhill 

= Znalosti, inovace a firemní provedení v high-tech a low-tech režimech 

Průmyslové odvětví a vyšší úroveň inovací souvisí s dynamikou. Inovační firmy se 

ale mohou těšit na růst příjmů bez ohledu na odvětví ve kterém působí. 
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Development and innovation in the IT industries of India and China 

Technology in Society, Volume 31, Issue 1, February 2009, Pages 29-41, ISSN 0160-

791X 

Shiu-Wan Hung 

= Výzkum a vývoj v IT podnicích v Indii a v Čině 

Analýza inovací v IT odvětví v Indii a Číně 

 

 
Vyhodnocení hypotéz rešerší v SCIENCE DIRECT 

Hypotéza Relevance Pertinence Pertinence v % Hodnota % relevantních 
bodů 

H1 11 3 27 42 
H2 11 1 10 42 

H2A 26 4 15 100 
H3 22 3 14 85 
H4 3 1 33 12 
H5 25 5 20 96 

Průměrná pertinence v % 20  

Tab. 9: Vyhodnocení hypotéze rešerší v SCIENCE DIRECT 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší počet % relevantních bodů (1-100 možných) získala 

hypotéza H2A (relevance 26) a nejmenší počet hypotéza H4 (relevance 3).  

 

7.3  HODNOTA RIZIKA JEDNOTLIVÝCH HYPOTÉZ  

7.3.1 Význam rizika 

Riziko označuje situaci nebo jednání, které se vyznačuje vysokou 

pravděpodobností nezdaru. Riziko představuje určité nebezpečí, v tomto případě 

nebezpečí úpadku. Pojetí rizika aplikovaného v systémovém přístupu disertační práce 

vychází z modelu vlastností velkých mnohoparametrických systémů: 

1. rizika a nebezpečnosti rizik, 

2. kvantitativní hodnocení rizik, 

3. vyhodnocení přijatelnosti rizik, 

4. analýza hodnocení celkového rizika. 
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Vyhodnocení korekce hodnoty rizika 

Hypotéza Riziko 
Hodnota % 

rel. bodů 
rizika 

Korekce % 
relevantních bodů 

(viz Tab. 8) 

Delta 
% 

Korekce (při 20% průměrné 
pertinenci) v bodech 

H1 32 59 42 -17 -2 
H2 31 57 42 -15 -2 

H2A 28 52 100 48 5 
H3 33 61 85 24 3 
H4 37 69 12 -57 -6 

H5 54 100 96 -4 0 

Tab. 10: Vyhodnocení korekce hodnoty rizika 

 
Riziko = četnost + rizikovost (H1 = 24 + 8) 

Rel. body rizika = nejvyšší riziko H5 v hodnotě 54 (100%), nejmenší riziko H2A 

v hodnotě 28 (52%). 

Korekce % relevantních bodů – údaj z Tabulky 8 

Delta v % = Korekce % relevantních bodů - Hodnota % rel.bodů rizika (42-59) 

Korekce při 20% průměrné pertinenci = relevantní body po korekci x delta % x 

průměrná pertinence 20% (H1 = 42 x (-0,17) x 0,2)  

 
Hypotézy ve stavovém prostoru 

Hypotéza Četnost Rizikovost Hodnota rizika Korekce Korigovaná hodnota rizika 

H1 24 8 32 -2 30 

H2 28 3 31 -2 29 

H2A 17 11 28 5 33 

H3 29 4 33 3 36 

H4 28 9 37 -6 31 

H5 41 13 54 0 54 

Tab. 11: Hypotézy ve stavovém prostoru rizika 

 
Riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti výskytu a závažnosti tohoto 

působení, riziko je zaneseno ve stavovém prostoru těchto vyjádřených parametrů. 

Přirozeně to však neznamená, že se hodnota rizika získá vynásobením těchto dvou 

faktorů. Stavový prostor se zobrazením hodnot rizika dává vizuální znázornění 

závažnosti působení jednotlivých rizik. Pro každé riziko včetně hodnoty nebezpečí lze 

vynést samostatný bod v diagramu rizika. 
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Hypotézy ve stavovém prostoru rizika
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Graf 2: Zobrazení umístění hypotéz ve stanoveném prostoru rizika bez korekce hodnoty (četnost, 

rizikovost) 

 

7.3.2  Stanovení hodnot - odečtením 

 
Spektrální křivka v grafu závislosti počtu podniků na hodnotě rizika byla proložena 

obálkovou křivkou, která byla základem pro integrální zhodnocení parametrů               

ve stavovém prostoru rizika. Z grafu byla odečtena hodnota absolutního maxima křivky 

a dále pak hodnota minus∆ a plus∆, které určily toleranční pole ve stavovém prostoru 

rizika pro oblast podniků s narušenou imunitou, resp. podniků, které nejsou ani 

nemocné ani zdravé. Hodnoty minus∆ a plus∆ byly určeny průsečíky obálkové křivky 

s přímkou velikosti počtu podniků, které odpovídaly předpokládané přesnosti modelu 

stanovené poměrem počtu hypotéz jako příčin úpadku, s vyloučením případů „ostatní“ a 

počtu zodpovězených dotazníků. Tato předpokládaná přesnost modelu reflektovala 

kvalitativní analytiku příčin úpadků v tom smyslu, že konstruovaný model zohledňuje 

navrženou množinu hypotéz s tím, že také existují příčiny úpadku z důvodů 

nepředpokládaných příčin, které ale vytvořený model nezahrnuje.  

V souvislosti s lineárním chováním modelu bylo stanoveno maximum, kde je 

provedena korekce o ostatní příčiny úpadku, které nebylo možné přiřadit ani k jedné ze 

stanovených hypotéz. 

H2 

H3 

H1 

H4 

H2A 

H5 
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Specifikace hodnot - stanovení
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Graf 3: Specifikace hodnot – stanovení maxima (ilustrační graf) 

7.3.2 Zpracování hodnot rizik podniků 

Společnost 1 vykazuje hypotézy H2, H3, H4, H5 = hodnota rizika = 

31+33+37+54=155 (vstupní údaje viz Tab. 10). Korigovaná hodnota rizika je potom 

analogicky = 29+36+31+54=150. 
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Hodnota rizika a korigovaná hodnota rizika podniků 

Hypotéza Podnik 
H1 H2 H2A H3 H4 H5 

Hodnota rizika 
Korigovaná hodnota 

rizika 
1 0 1 0 1 1 1 155 150 
2 0 1 1 0 0 1 113 116 
3 0 0 0 0 1 1 91 85 
4 1 0 0 1 1 1 156 151 
5 1 0 0 1 0 1 119 120 
6 0 1 1 1 1 1 183 183 
7 0 1 0 1 0 1 118 119 
8 0 1 1 0 0 0 59 62 
9 1 1 1 0 0 1 145 146 
10 0 0 0 1 1 1 124 121 
11 1 1 1 1 1 1 215 213 
12 1 0 0 0 0 1 86 84 
13 1 1 1 1 1 1 215 213 
14 0 0 0 1 0 1 87 90 
15 1 1 1 1 1 0 161 159 
16 0 1 0 0 0 0 31 29 
17 1 1 1 1 1 1 215 213 
18 0 0 0 1 1 1 124 121 
19 1 1 1 0 0 0 91 92 
20 1 1 0 0 0 0 63 59 
21 0 1 0 0 1 1 122 114 
22 0 0 0 0 0 1 54 54 
23 1 1 0 0 0 1 117 113 
24 0 0 0 1 1 1 124 121 
25 0 0 0 0 0 1 54 54 
26 1 1 0 1 0 0 96 95 

27 vyřazeno 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 1 1 1 0 0 0 91 92 
29 1 1 1 0 0 1 145 146 
30 0 0 0 0 0 1 54 54 
31 1 1 1 1 1 1 215 213 
32 0 0 0 1 1 1 124 121 
33 0 0 0 1 1 1 124 121 
34 1 1 1 1 1 1 215 213 
35 0 0 0 1 0 1 87 90 
36 0 1 0 1 1 1 155 150 
37 0 0 0 0 1 1 91 85 
38 0 1 0 0 0 1 85 83 
39 0 1 1 0 1 1 150 147 
40 0 0 0 1 1 0 70 67 
41 0 1 0 0 1 1 122 114 
42 0 1 0 1 0 1 118 119 
43 1 0 0 1 1 1 156 151 
44 1 0 0 1 0 1 119 120 
45 1 0 0 0 0 1 86 84 
46 1 1 1 1 1 1 215 213 
47 1 0 0 0 1 0 69 61 
48 1 1 1 1 1 1 215 213 
49 1 0 0 1 1 1 156 151 
50 1 0 0 1 1 1 156 151 
51 0 1 1 1 1 1 183 183 

Tab. 12: Hodnota rizika a korigovaná hodnota rizika podniků 
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Součtem jednotlivých rizik konkrétních hypotéz a jejich výskytu v dotazníku 

podniku byla získána celková hodnota rizika při výskytu konkrétních hypotéz pro jeden 

podnik, korigovaná a nekorigovaná. Z korigovaných hodnot seřazených vzestupně bylo 

možno získat četnost rizik. 

 

Hodnota rizika na počet podniků (korigované) 
Hodnota rizika Počet podniků 

29 1 
54 3 
59 1 
61 1 
62 1 
67 1 
83 1 
84 2 
85 2 
90 2 
92 2 
95 1 
113 1 
114 2 
116 1 
119 2 
120 2 
121 5 
146 2 
147 1 
150 2 
151 4 
159 1 
183 2 
213 7 

Tab. 13: Hodnota rizika na počet podniků – vstup pro graf 3 

 
Nefinanční rizika mohou způsobit poškození pouze v případě, že dojde 

k posloupnosti událostí, jejichž následkem je nebezpečný stav, který může vést 

k úpadku podniku.  
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Graf 4: Hodnota rizika na počet podniků 

 

Míra nebezpečného stavu byla určena polohou celkového rizika každého podniku 

vyneseného v grafu stavu rizika. Posloupnost rizik zahrnuje jednak jednotlivé riziko, tak 

i kombinaci rizik. K nebezpečné situaci hrozící úpadkem podniku dojde tehdy, když 

míra celkového nebezpečí rizika přesáhne mez stavu narušené imunity podniku. 

 
 

Obálková křivka 
Hodnota rizika Počet podniků 

29 1 
54 3 
121 5 
151 4 
159 1 

Tab. 14: Hodnota rizika na počet podniků (bez hypotézy H5) 

 

Vnímání rizika se může odlišovat od empiricky stanovených odhadů rizika. Přesto 

bylo nezbytné určit vhodným způsobem dělící úroveň, příp. pásmo zvýšené ostražitosti. 

Pro účely disertační práce jsem zvolila maximum obálkové křivky jako účelnou úroveň 

založenou na získaných datech. Tím byla získána kombinace pravděpodobností 

(četností) a závažnosti jednotlivých rizik, která jsou pro existenci podniku ještě 

přijatelná a která už nikoliv. 
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Graf 5: Obálková křivka (hodnota rizika na počet podniků bez H5) 

Hodnoty z grafu: 

Absolutní maximum křivky = 124 (hodnota rizika) 

Diference na hodnotě přesnosti modelu minus∆ = 7, plus∆ = 9 

 
Graf 6: Hodnota rizika na počet podniků (korigované riziko) 
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Graf 7: Obálková křivka (hodnota rizika na počet podniků bez H5) 

 

Hodnoty z grafu: 

Absolutní maximum křivky = 130 (hodnota rizika) 

Diference na hodnotě přesnosti modelu minus∆ = 19, plus∆ = 8 

7.4  POTVRZENÍ HYPOTÉZY H5  

 
Vzhledem ke zpracovaným výsledkům bylo možné konstatovat, že rizika 

vyplývající ze splnění podmínek hypotézy H5 byla odlišná v takové míře kvantity, že 

v sobě obsahovala druhotnou míru kvalitativního hodnocení. Závěry dokládající tyto 

skutečnosti nebyly v rozporu se známou praxí a obvykle prezentovanými názory, 

existuje ustálený náhled mezi odbornou veřejností, že absence inovací a absence 

soustavného zlepšování vede ke stagnaci a v konečném důsledku k zániku 

podnikatelské aktivity. 

S ohledem k výše uvedené hraniční okrajové podmínce vytvořeného modelu, musí 

být každý podnik určený k hodnocení stavu rizika jako parametru nefinančních rizik při 

předcházení možného úpadku podroben algoritmickému stanovení přítomnosti znaků 

hypotézy H5. 
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Obr. 11: Algoritmické stanovení přítomnosti H5 

 

7.4.1  Nápravná opatření k hypotéze H5 112 

 
Vzhledem k významnému zastoupení této hypotézy je jí věnována celá kapitola. 

Problematika průmyslových práv („průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků 

technické tvůrčí činnosti - vynálezy a užitné vzory“)113 se stává významným prvkem 

vnitropodnikové praxe. Řešení otázek průmyslových práv je provázáno s organizační 

strukturou každého podniku. Bylo ukázáno, že bezprostřední význam 

vnitropodnikového útvaru, který zabezpečuje činnosti spojené s průmyslově právní 

ochranou, je propojen s útvary technickými zejména konstrukčními a vývojovými. 

Využitelnost dostupných patentových informací je však i v útvarech obchodních, 

                                                 
112 Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, Zákon č. 

207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění 

113 http://www.dusevnivlastnictvi.cz/prumyslova-prava/default.html [online]. [cit. 4. 12. 2009] 
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marketingových a propagačních. Obsahová souvislost s útvarem právním je zcela 

samozřejmá. 

Všechny výše uvedené skutečnosti se promítají do vlastního organizačního zařazení 

útvaru průmyslově právní ochrany. Personální a materiální parametry tohoto útvaru jsou 

pak dány především velikostí podniku, výrobním programem, exportními aktivitami 

a existencí vlastní vývojové a konstrukční základny. Z hlediska existence či neexistence 

útvaru k řešení otázek průmyslových práv je možné zaznamenat tři úrovně: 

1. nulové řešení, kdy takový útvar neexistuje, 

2. činnosti spojené s problematikou průmyslových práv jsou efektivně či méně 

efektivně kumulované s jiným útvarem, 

3. existuje řádný a samostatný útvar průmyslově právní ochrany. 

 

První řešení je vskutku banální a v souvislosti se zhodnocením významu otázek 

průmyslových práv se jím dále nebudu zabývat. Je ale třeba podotknout, že v mnohých 

podnicích existují představy, že se jich tato problematika vůbec netýká. To samozřejmě 

není dlouhodobě únosné a je jen otázkou času, kdy dojde k mimořádné události, která si 

vyžádá nestandardní řešení. 

Druhé řešení je vcelku běžné a při citlivém a správném organizačním začlenění 

útvaru průmyslových práv může přinášet dobré výsledky. V tomto případě je nezbytné 

zabezpečit bezprostřední propojení s útvarem konstrukčním a vývojovým ovšem při 

zachování dostatečné samostatnosti útvaru průmyslově právního. Náročnějším úkolem 

bývá zabezpečit informační tok patentových informací k útvarům obchodním 

a marketingovým. Pravděpodobně neexistuje jediný správný a univerzální návod, jak 

řešit tyto vztahy, a je vždy otázkou konkrétních podmínek. 

Třetí řešení vykazuje vysokou míru profesionality, kdy útvar průmyslových práv je 

většinou přímo podřízen vrcholovému managementu firmy a vládne v oblasti 

průmyslových práv odpovídajícími pravomocemi a odpovědností vůči útvarům 

konstrukčním a vývojovým a také vůči útvarům marketingovým a obchodním. 

K předmětům průmyslových práv významných pro vnitropodnikovou praxi patří: 

vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, zlepšovací návrhy a ochranné známky. 

Zákon stanoví, že vytvoří-li původce vynález (analogicky průmyslový vzor nebo 

užitný vzor) v rámci plnění svých pracovních povinností resp. plnění úkolů podle 

popisu práce nebo z příkazu nadřízeného, a to v pracovním poměru z členského nebo 
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jiného obdobného pracovněprávního vztahu, přechází právo na patent                           

na zaměstnavatele, pokud smlouva nestanoví jinak. 

Povinností původce je neprodleně písemně informovat svého zaměstnavatele, že 

v rámci plnění svých pracovních povinností vyřešil určitý problém, který by mohl být 

považován za vynález schopný patentové ochrany. Současně je povinen předat 

zaměstnavateli podklady potřebné k posouzení vynálezu. Je zřejmé, že je v zájmu 

zaměstnavatele poskytnout svým zaměstnancům jisté kvalifikační minimum z oblasti 

patentového práva. 

Zaměstnavatel má nyní stanovenou lhůtu od vyrozumění o možném vytvoření 

vynálezu, aby uplatnil vůči původci právo na patent. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, 

a to nekoná-li vůbec nebo neuplatní-li právo na patent, přechází toto právo zpět na 

původce, který může s tímto svým právem nakládat zcela dle své svobodné vůle. Je 

samozřejmé, že zákon stanoví povinnost mlčenlivosti o věci vynálezu vůči třetím 

osobám pro zaměstnavatele i původce v průběhu výše zmíněné tříměsíční lhůty. 

Zaměstnanci, který vyrozuměl zaměstnavatele o vytvoření vynálezu, na který 

zaměstnavatel uplatnil nárok, vzniká ze zákona absolutní právo na přiměřenou odměnu. 

Pro její výši je rozhodný technický a hospodářský význam vynálezu a přínos dosažený 

možným využitím nebo jiným uplatněním. Přihlíží se k materiálovému podílu 

zaměstnavatele na vytvoření vynálezu a k rozsahu pracovních úkolů původce. Navíc 

zákon stanoví, že dostane-li se již vyplacená odměna do zjevného nepoměru s přínosem 

dosaženým pozdějším využitím nebo jiným uplatněním vynálezu, má původce právo na 

dodatečné vypořádání. K předejití možných sporů je možné jen doporučit, aby kategorie 

„přiměřený“ a „zjevný“ byly upřesněny vnitropodnikovou směrnicí nebo byly obsahem 

obvyklé vnitropodnikové praxe spojené s agendou vyřízení předmětů průmyslových 

práv. 

Opět analogická pravidla platí pro oblast zlepšovacích návrhů. Zlepšovatel je 

povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, jestliže se zlepšovací návrh 

týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. Zlepšovatel má právo se zlepšovacím 

návrhem nakládat bez omezení, jestliže s ním zaměstnavatel ve stanovené lhůtě 

od nabídky zlepšovacího návrhu neuzavřel smlouvu o přijetí nabídky zlepšovacího 

návrhu a odměně za něj, kterou vzniká právo využívat zlepšovací návrh. 

„Přičemž za vynálezy se nepovažují zejména:  

- objevy, vědecké teorie a matematické metody, 

- estetické výtvory, 
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- plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo 

vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů, 

- podávání informací.  

Vynálezem je výhradně technické řešení.“114 

Výrobce, dovozce nebo dodavatel uvádějící výrobek na trh musí zajistit, aby jeho 

zboží nevykazovalo právní vady ve smyslu obchodního zákoníku, a to i v oblasti 

označování výrobků a služeb. V praxi to znamená vyvarovat se označení svých výrobků 

nebo služeb shodným nebo zaměnitelně podobným označením s registrovanou 

ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky či služby. V širším smyslu, 

v souladu s pravidly dobrých mravů soutěže, se ani nemusí jednat o označení jako 

ochrannou známku registrovanou v rejstříku ochranných známek, neboť obchodní 

zákoník k tomuto vymezuje jednání nekalé soutěže. V této souvislosti se jedná zejména 

o klamavé označování zboží a služeb a vyvolání nebezpečí záměny. Klamavé 

označování zboží a služeb spočívá v označení, které je způsobilé vyvolat klamavou 

domněnku o původu zboží nebo služby. Vyvolání nebezpečí záměny spočívá v užití 

obchodního jména nebo označení výrobku užívaného již jiným soutěžitelem. 

Eliminace porušování práv třetích osob je, podobně jako v případě patentového 

práva, také v oblasti práv na označení spojena s kvalifikovanou analýzou informací 

získaných z databázových prostředí ochranných známek. Konfliktnost nového označení 

je podmíněna shodností, zaměnitelnou podobností a registrováním takové ochranné 

známky pro shodné nebo podobné výrobky či služby. 

K obchodnímu tajemství společnosti patří z oblasti průmyslového vlastnictví 

především vynálezy, které nejsou dosud přihlášeny k patentování a nejsou zveřejněny, 

přihlášky průmyslových vzorů, dokud nejsou zapsány, přihlášky užitných vzorů před 

jejich zápisem do rejstříku, zlepšovací návrhy, návrhy nových označení výrobků, 

licenční ujednání a smlouvy, výsledky patentových rešerší včetně selektivních klíčů, 

analýzy patentových rešerší a souvisejících obchodních a marketingových informací. 

Nerespektování principů obchodního tajemství ve smyslu obchodního zákoníku pro 

výše uvedené předměty může vést k nebezpečí ohrožení dlouhodobých i krátkodobých 

obchodních a výrobních záměrů společnosti, snížení popř. ztráty konkurenceschopnosti 

včetně snížení vlivu na postavení společnosti na trhu a k možné ztrátě důvěry 

zákazníků. K naplnění ochrany obchodního tajemství může dojít pouze vytvořením 

                                                 
114 http://www.kaniasedlaksmola.cz/vynalezy.htm [online]. [cit. 4. 12. 2009] 
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odpovídajícího systému. Je nezbytné stanovit oblast informací určenou k ochraně, obsah 

a formu takových informací a definovat místa, kde se takové informace vyskytují. 

Je třeba mít na zřeteli, že k prozrazení obchodního tajemství může dojít úmyslnou nebo 

neúmyslnou cestou. První způsob je většinou spojen s externě motivovanou netaktností 

vlastních zaměstnanců, druhý způsob je projevem nepromyšleného zveřejnění 

příslušných informací nebo poskytnutí informací pracovníkům jiných firem či 

návštěvníkům společnosti a dále neuváženou propagační či reklamní činností. 

Předchozí doporučení vycházela z faktu, že otázka v dotazníku byla směřována 

k inovaci produktu a služeb, ale vedle inovace produktu lze za zlepšení považovat také 

inovaci procesu, strategie, technologie, marketingovou či organizační inovaci. 

Organizační inovace probíhají uvnitř i vně organizace a mohou obsahovat implementaci 

nových metod, které nebyly dosud v podniku využívány, může být v podobě organizaci 

pracovního místa, kdy nové metody rozdělují odpovědnost a přijímání rozhodnutí 

zaměstnance, rozděluje práci mezi organizační jednotky nebo integruje různé podnikové 

aktivity. Mezi organizační inovaci lze také zařadit změnu v organizaci podnikových 

a obchodních praktik nebo v externích vztazích s jinými podniky či veřejnými 

institucemi (nové typy spolupráce).  

„Díl čími cíli mohou být například: 

- nové organizační struktury, 

- opatření vedoucí k efektivnější komunikaci, 

- optimalizace distribuční sítě, 

- nové metody v organizaci standardních postupů a procedur provádění práce. 

 

Správně provedené inovace organizace by měly proběhnout v několika fázích: 

- zjištění potřeby organizační inovace, 

- kritická analýza stávajících podmínek, 

- návrh a výběr vhodné formy organizační změny, 

- strategické rozhodnutí managementu nebo příslušného oddělení, 

- implementace navrhovaného opatření, 

- korekce opatření a jeho standardizace. 

 

Metody: 

- design práce – filozofie týmové společnosti, vychází z konstrukce optimálních vztahů 

mezi sociálními a technickými systémy,  
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- pokročilé systémy plánování – organizační řízení, 

- MRP – organizační řízení, 

- Management by Objektive (MBO) – manažerská technika, řízení podle cílů, řízení 

podle výsledků, plánování a kontrola práce, 

- Balance score card (BCS) – manažerská technika, řízení podle cílů pro udržování 

výkonnosti organizace, 

- outsourcing – spolupráce s ostatními organizacemi, 

- kooperace – spolupráce s ostatními organizacemi, 

- konsignační sklady – spolupráce s ostatními organizacemi, 

- networking – spolupráce s ostatními organizacemi, 

- Just in Time, 

- simulace. 

 

Marketingová inovace představuje zavedení nové marketingové metody obsahující 

významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře produktu 

či ocenění. 

Inovace procesu se zaměřují na firemní procesy a zahrnuje zavedení nových metod 

v oblasti výzkumu a vývoje, výroby nebo zpracování produktů, logistiky, distribuce 

nebo podpůrných činností. Smyslem procesní inovace je vyšší efektivita procesu. 

Inovace strategie představuje změny firemní strategie za účelem dosažení 

konkurenční diferenciace a udržitelného růstu (např. nové přístupy ke konkurenci, 

vytvoření jedinečné kombinace produktů, vytvoření komunity z uživatelů produktu, 

prodej spotřebitelského zážitku. Podmínkou úspěšné inovace strategie je přesvědčit 

zákazníky, aby zaplatili za veškeré nabízené výhody. Podnik musí přivést náklady 

a výhody pro zákazníky do souladu ještě než začne strategii diferenciace uplatňovat. 

Velká řada inovací spočívá ve využití a zavedení nových technologií má za cíl 

snížení spotřeby a úsporu nákladů. Za trendy pro 21. století jsou uváděny medicína, 

medicínská technika, farmakologie, průmysl výživy, zdravotní styl a kvalita života, 

výchova a vzdělávání, ekologie a další služby obyvatelstvu. Průběžné inovace sledují 

přání a požadavky zákazníka, podstatné inovace přání a požadavky předvídají a reagují 

tak na vznik potenciální potřeby zákazníka s předstihem. V současné konkurenci se      

na světových trzích nových technologiích stává hlavním kritériem pro úspěch zejména 
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rychlost uvedení nového produktu na trh a schopnost svůj inovační podnět 

komercionalizovat.“115 

 

7.5  NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ K OSTATNÍM HYPOTÉZÁM  

 
 

Hypotéza H1: jediný společník nemůže být dlouhodobě jediným manažerem 

 

Pokud jeden společník působí na pozici „generálního ředitele“ dlouhodobě, je to 

možné pouze tehdy, pokud ve správný čas přistoupí k zavedení organizační struktury a 

rozdělí odpovědnost a pravomoci mezi další managery. Zejména udělení odpovědnosti 

je zásadní pro odpovídající výkon managera pro podnik. Tak jak je manager pro výkon 

valnou hromadou jmenován, může být zase stejným způsobem odvolán (s okamžitou 

platností). Přičemž někteří manageři za případnou škodu způsobenou společnosti ručí 

veškerým svým majetkem. Vybrané pojišťovny nabízí pro tyto účely tzv. D&O 

pojištění (z angl. directors and officers liability), které kryje rizika ztráty osobního 

jmění.  

 

Hypotéza H2: počet společníků více než 1 zvyšuje pravděpodobnost úpadku 

Hypotéza H2A: počet společníků více než 1 pokud je stejný obchodní podíl 

zvyšuje pravděpodobnost úpadku 

 

Nejméně dlouhodobě fungující model z praxe je právě ten, kdy je více společníků 

a všichni mají stejný podíl (nejhorší varianta jsou dva společníci s podílem padesát 

procent na padesát procent). Pokud je už takto podnik založen, velice komplikovaně 

dochází k úpravě tohoto stavu za fungování podniku a téměř nemožná změna je ve 

chvíli, kdy dojde k prvnímu konfliktu. V takovém případě je žádoucí oslovit nestrannou 

(třetí) osobu s jasným zadáním, zachovat podnik a upravit práva společníků tak, aby 

nedocházelo k patovým závěrům díky stejnému počtu hlasů při jednání na valné 

hromadě podniku. Může dojít k vzájemnému vypořádání či k dodatečně jinému 

rozdělení obchodních podílů. 

 

                                                 
115 http://www.inovace.cz/pro-podnikatele/inovacni-management/inovacni-metody/inovace-organizacni/ [online]. [cit. 2009-12-04] 
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Hypotéza H3: seznamování zaměstnanců s vizemi a plány podniku snižuje 

pravděpodobnost úpadku 

 
„Hlavní úlohou organizátora, jež chce vybudovat velký podnik je, aby vytvořil 

morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně 

vyvíjet.“116 I když tato hypotéza nebyla nejčastějším nefinančním důvodem 

předcházejícím finanční tísni, je v současné době dominantní devizou pro vlastníky 

malých a středních podniků. Právě ti informovaní a zasvěcení zaměstnanci jsou schopni 

porozumět všem krokům, které podniká management nebo vlastníci svých podniků, aby 

zachovali svoji činnost i nadále. 

 
Hypotéza H4: využití outsourcingu snižuje pravděpodobnost úpadku 
 

Právě tato hypotéza již figurovala v posouzení příčin úpadku častěji a tak je třeba 

zdůraznit, že delegace odpovědnosti právě na subdodavatele zapadá do mozaiky 

konkurenceschopnosti podniku, neboť se  o to víc může plně soustředit na to „co umí“ 

nejlépe a podpůrné činnosti (které nejsou pro daný podnik klíčové) může svěřit těm, 

kteří jsou v daném oboru také nejlepší. Nejčastěji se outsourcing využívá v ekonomické 

oblasti a zde je předání odpovědnosti jinému subjektu zásadní, neboť tímto podnik 

eliminuje pokuty, penále a dodatečné platby daní neboť každá renomovaná účetní a 

daňová kancelář je proti těmto škodám plně pojištěna a pro poskytování svých služeb 

disponuje kvalifikovanými pracovníky obvykle specializovanými na jednotlivé 

problematiky.  

 

7.5  MODELOVÁNÍ – VYTVO ŘENÍ RYCHLOTESTU 

PONIKOVÉHO ZDRAVÍ  

Na základě zpracovaných výsledků získaných dotazníkovým šetřením 

a kvalifikovanou korekcí těchto dat byly zobrazeny ve stavovém prostoru rizika oblasti 

pro: 

1. zdravý podnik, 

2. podnik s narušenou imunitou,  

3. nemocný podnik. 

                                                 
116 Holočiová, Z.: Sdílení filozofie a hodnot firmy jejími zaměstnanci – výrok Baťa, T.: Z historie řízení 
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Použití modelu musí předcházet vyhodnocení podmínek podniku s ohledem na 

kritéria hypotézy H5 a uplatnění nápravných opatření. Pro ilustraci výsledků modelu je 

dále zobrazeno rozložení rizikových oblastí pro případy nekorigovaných a také 

korigovaných dat. 

 
 

 
Graf 8: Stavový prostor rizika MODEL 

 
Model byl analogicky sestaven i s korigovanými daty. 
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Graf 9: Stavový prostor rizika MODEL (korigovaná data) 

 

7.6  POUŽITÍ MODELU NA VYBRANÉM P ŘÍKLADU  

 
Pro aplikaci modelu byl vybrán podnik, který vznikl v roce 2006, svoje sídlo má 

v Brně (v Jihomoravském kraji) a jeho převažující předmět činnosti je účetní a daňové 

poradenství, vedení účetnictví, tzn. poskytování služeb. 

KROK 1 - Zjištění hypotéz a anamnéza: 

H1 – od okamžiku vzniku až do současnosti je vlastník v managementu společnosti, 

v rámci organizační struktury jako generální ředitel, v období životního cyklu „rozvoj“ 

byl v organizační struktuře podniku zaveden střední management, 

H2 – od okamžiku vzniku až do současnosti jsou 3 společníci, 

H2A – podíly společníků jsou v různé výši (jeden má majoritní podíl na obchodním 

podílu), 

H3 – pravidelně se koná setkání se zaměstnanci, kde jsou seznamováni s vizemi a 

plány podniku, pravidelně také kvůli nově příchozím zaměstnancům,  

H4 – podnik nevyužívá outsourcing, 

H5 – soustavně probíhají inovace na úrovni organizačních inovací, ale proběhla také 

inovace produktu (služby), kdy bylo nabídnuto zpracování účetnictví v software 
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s přístupem přes internetové stránky se zapojením vlastních pracovníků klienta 

a s nabídkou pro management klienta mít data k dispozici bez omezení. 

Z výše uvedeného jsou v podniku identifikovány hypotézy H2, H4. 

KROK 2 – zanesení do grafu, rizika H2 a H4, vektorový součet H2[28,3] + H4[28,9], 
 

 

Graf 10: Stavové riziko – na příkladu 

Podnik se podle modelu jeví být ve stavu relativně dobrého zdraví, přesto však 

je třeba vzít v úvahu, že procesy nejsou nikdy diskrétní, ale vždy spojité (analogové), 

tudíž je možné diskutovat blízkost/vzdálenost od pole narušené imunity.  

Stavový prostor rizika (korigovaná data) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Četnost 

Rizikovost 



 

 110 

8 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE  
 

Přínosy disertační práce jsou jak v oblasti vědecké, aplikační tak i pedagogické. 

8.1 PŘÍNOS PRO VĚDU  

 
Byl vytvořen model podniku ve třech pozicích: zdravý podnik, podnik v úpadku 

(nemocný) a podnik s narušenou imunitou (ani zdravý, ani nemocný). Tímto lze 

poukázat na vznik unikátní vědecké metody pro predikování stavu podniku před 

případnou finanční tísní – vznikl unikátní nástroj rizikové analýzy s použitím měkkých 

proměnných pro stanovení rychlotestu podnikového zdraví.  

8.2  PŘÍNOS PRO PRAXI  

 
Na základě aplikace modelu na vybraném příkladu byla vytvořena pomůcka pro 

rozhodování vlastníků MSP, managerů.  

Model bude užitečný zejména: 

- k zjištění případných rizik v nefinanční oblasti, 

- jako prevence před finanční tísní a nástroj snížení pravděpodobnosti úpadku 

podniku. 

8.3 PŘÍNOS PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST  

 
Tématika výzkumu se obsahově dotýká předmětů Drobné podnikání: malé a střední 

podniku, Založení a řízení podniku, Podniková ekonomika. Studenti často spojení 

s praxí mohou v rámci cvičení k těmto předmětům vyzkoušet nabízený rychlotest na jim 

dostupných datech podniků ve svém okolí a spřízněných podnicích. 

 

8.4 MOŽNÉ ROZVINUTÍ VÝZKUMU DO BUDOUCNA 

 
Předpokládá se zúžení modelu pro oborové vymezení MSP a ověření použití 

rychlotestu zejména ve fázi mezi růstem a rozvojem s odkazem na životní cyklus 

podniku. Dalším neméně zajímavým námětem by byla aplikace modelu a ověření 

rychlotestu podnikového zdraví v okolních státech. 
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9  ZÁVĚR 
 

V předkládané disertační práci je prezentována problematika možných nefinančních 

příčin bankrotů, resp. úpadků malých a středních firem. Jak již bylo řečeno, malé a 

střední podniky - soukromé podniky obecně, musí při svém podnikání pružně čelit 

interním i externím vlivům.  

Cílem disertační práce bylo sestavení rychlotestu podnikového zdraví. Stavebním 

materiálem k jeho sestavení bylo potvrzení nových hypotéz, nového porozumění a nové 

teorie v oblasti nefinančních příčin bankrotů, resp. úpadků malých a středních podniků.  

Dle šetření Českého statistického úřadu publikovaného v červenci 2008 je hlavní 

motivací pro podnikání v ČR přání být vlastním pánem, zkusit něco nového a vyhlídka 

na vydělání více peněz. Jako jeden z hlavních závěrů šetření patří například také 

zjištění, že muži podnikatelé jsou více než ženy optimističtější v hodnocení ziskovosti 

svých podniků. Využití nabízeného rychlotestu může právě napomoci k realizaci 

podnikatelských snů.  

Je možné potvrdit, že pro národní ekonomiku má přiměřená míra úpadku očistný 

účinek, že představuje ozdravný proces, kdy přežívají zdravé a ekonomice prospěšné 

podniky, jež odvádějí daně státu a maximálně vycházejí vstříc požadavkům poptávky. 

Zajímavá je ale skutečnost, že malý a střední podnik, případně mikropodnik hraje 

za téměř stejných pravidel jako velký podnik. Podtrhnu revoluční myšlenku, kdy by 

každý malých a střední podnik dostal doporučení otestovat svůj podnik „rychlotestem 

podnikového zdraví“, který by s předstihem indikoval vznikající problémy. Jak by se 

s konkrétním zjištěním vyrovnal daný podnikatel (podnikatelé) by muselo zůstat na jeho 

úvaze a rozhodnutí, ale předpokládám, že nejeden vlastník nebo manager by se závěry 

pracoval v prospěch podniku. 

Malý a střední podnik od svého založení prochází různými fázemi. Na přelomu vždy 

může nastat krize. Jednoznačně definovatelná je tíseň finanční, která může způsobit 

úpadek. O tom, zda-li se podnik nachází ve finanční tísni – tzn. finanční zdraví podniku 

není v pořádku, slouží finanční ukazatele se svými doporučenými hodnotami, podle 

kterých je identifikovatelná nemoc, případně její stadium (problém likvidity, rentability 

atd.).  

Jestliže finanční tíseň nazveme jako nemoc, pak je třeba stanovit, kdy došlo 

k nalomení imunity podniku a jaké byly příčiny samotné nemoci a zda-li existuje lék na 

uzdravení?  
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Rozhodující skutečností pro další život podniku je fakt, v jakém věku, při jaké 

velikosti a v jaké době k oslabení rovnováhy došlo a zdali byla tato „nežádoucí“ změna 

v podnikových procesech zaznamenána.  

V podniku, kde funguje kontrolní systém a jsou zavedeny alarmy na základě 

diagnostiky nefinančního i finančního zdraví jak od shora dolů tak i zdola nahoru 

v pravidelných intervalech by měly být následky nežádoucích změn zavčas uzdraveny a 

procesy nastaveny do fungujícího standardu. 
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