
 

 

 

 

 

6. Krizový management 
 

Lektor: Ing. Josef Zrůst, Ph.D. 

 

Anotace modulu: 

Rozsah krizového řízení podniku lze specifikovat podle míry poškození podniku krizí. 

Obsahem krizového managementu před propuknutím krize by měla být preventivní 

ochrana před krizí, vycházející z analýzy rizik. Krizi lze předvídat nejen za pomoci 

bankrotních modelů. Cílem krizového managementu při propuknutí krize je nejen 

odstraňování následků krize, ale primárně také identifikace příčiny krize a její 

ošetřování tak, aby se zamezilo opakovanému propuknutí krize. Doporučení pro řízení 

krize lze rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny lze zařadit doporučení, která jsou z 

hlediska času, nákladů i dopadu dlouhodobější a razantnější např. restrukturalizace. 

Do druhé skupiny patří tzv. okamžitá opatření při krizi, kdy se očekává jejich 

bezprostřední přínos při nízkých vynaložených nákladech na realizaci. Okamžitá 

opatření lze použít nejen při krizi, ale i ke stabilizaci a podpoře růstu podniku. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je seznámit se s metodami predikce krize podniku a hodnocením 

životaschopnosti podniku. Před samotným krizovým řízením je nutné charakterizovat 

krizi z hlediska velikosti dopadu a vývojového stádia krize. Při samotném krizovém 

řízení je nezbytně nutné primárně identifikovat příčinu krize a formulovat možnosti 

jejich ovládání. Zvláštní pozornost bude věnována růstu podniku jako možné příčině 

krize. 
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