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ŘiKA pRůKopNíK KRlzovÉHo Ř2rNí
PETR KARASEK

PhDr. lvo Ruskovskó

No zóvěr letošního seriólu o krizovém řízení publikovoného v MM průmyslovém spektru
isme požódoli ieho ouloro petro korósko o rozhovor, Rozhodli isme se svým členóřům
nobídnoul iiný úhel pohledu. Podívóme se no řešení krizí očimo moiitelů o monožerů

firem, kteří si klodou otózky o rozhoduií se, proč a zda vyvžíl schopnoslí
o dovedností krizových monožerů.
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: Budu cilovol jednoho úspěšného odborně vzdě|ón, iednok proto, že mó dosto-
českého monožero, který mi řekl: tečnou proxi o z ní vyplývojící potřebné dio-
,,Podle mě koždý špičkový manožer musí být gnosŤické i |éčebné zkušenosli Čím více mu
zóroveň i krizovým monožerem. v řízení specifických připodů ,,proide rukomo", tím věíší
o chodu vŠech sPolečností se střídojí dobré by mě| mít zkušenosli Vošemu respondenlovi
čosy s horšími. A s tím musí koždý dobrý tedy přeii, oby nemuse| nikdy vyhledot specio|i-
monožer počítoí." co no to říkóte? zovoného onkoIogo, zrovno tok joko krizového

děli průzkum mezi moiiteli íirem, monožery,
íiremními porodci, próvníky o bonkéři No
o1ózku ,,Pokud byste se v situoci firemní krize
rozhodli vyhledot krizového monožero, jok
o kde byste ho zočoli hledot?" podstotnó čóst
moiitelů podniků zvoIiIo odpověd', že by oslo-
vi o přimo někoho, kdo ie v ob|osti krizového
řízeni všeobecně znómý, přípodně by moiitelé
využiIi doporučeni svých znómých, próvníků
o bonkéřů Možnost vyhledot krizového mono-
žero no internetu nebo prostředniclvím něio-
kých personó|ních ogentur by zvoliIo ien veImi
mo|ó čóst moiite|ů podniků V připodě respon-
denŤů ze skupiny próvníků, bonkéřů o porodců
by mo jitelům 1uto voriontu vyhIedóvóni krizo-
vého monožero doporučiIo ien morginó|ní pro-
cenlo z nich Ti noopok doporučovoIi využít ci-
Ieně profesních orgonizocí, osociocí či komor
sdružuiící doné odborníky

Neidůležitěiším kritériem pro vyh|edóvóní kri-
zového monožero v tomto průzkumu, kíerý by|,

mimo iiné, toké prezenlovón no ResírukturqIi-
zočním fóru v České nórodní bonce, by|o ied-
noznočně proxe z krizového řízení Tedy zdo
h|edoný monožer už prošel dostotkem podob-
ných přípodů o mó s ieiich řešením zkušenosti,
o to jok klodné, tok i zóporné V nós|edné dis-
kuzi zoznělo, že próvě určité negotivní zkuše-
nosii isou ceněny neivíce Důvodem ie to, že
z nich se odborníci nejlépe poučí pro budoucí
přípody tok, oby se jich moh|i příště vyvoro-
vo1 Dolšími krilérii při výběru byly reÍerence,

lng, Petr Korósek, MBA, LL.M, vysludovol Vysoké učení technické v Brně
o podnikovou ekonomii no britské Sheffield Hollom Universily,
Absolvovol studium procovního, obchodního o korporólního próvo
no Mosorykově univerziiě. Od roku 2001 se věnuie problemoiice krizového řízení,
kde dosóhl význomných úspěchů. Je členem mezinórodní osocioce TMA Globol,
kteró ie zoměřenó no řešení finončních krizí o úpodku obchodních společnosfí.
V součosné době zoslóvó funkci viceprezidento České osocioce
interim monogemenlu.

lng. Korósek: Více než l5 let se zobývóm pro-
b|emotikou restrukturolizocí o ie o mně znómo,
že řešení krizí ve firmě přirovnóvóm k |éčbě ne-
mocného pociento. Proto mó vóš respondenl
určitě provdu v íom, že v běžných situocích si
musí koždý moiitel či monožer s drobněišími kri-
zovými slovy umět porodi1 sóm Podobně ioko
si koždý člověk musí uměl porodit se svými běž-
nými nemocemi nochlozením, podvrknutím či
drobněiší oděrkou Nicméně isou nemoci, se
kterými už musíme k proktickému |ékoři. A ni-

kdo osi nezpochybňuie, že k léčení zóvožných
nemocí nebo rozsóh|ých zronění ie nutné vy-

hledot speciolistu Jednok proto, že len1o spe-
cioIisío ie pro donou obIost léčení potřičně
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monožero. Nicméně jsem přesvědčen, že po-
kud ie rozumný o zjisií, že těžkou nemoc není
schopen vy|éčit sóm, bez prodIenívyh|edó spe-
cioIistu, protože iinok by riskovol život Bohužel,
v přípodě podniků někteří moiitelé či monožeři
do poslední chví|e věří, že i se zósodněiší krizí
podniku si musí uměl porodit somi I v lomto
přípodě risku jí život, ten Íiremní

: Když se moiitel firmy rozhodne využíl
služeb krizového monožero, podle iokých
kritérií by ho měl vybírol?

lng. Korósek: Před několiko Iety jsme v rómci
České osocioce inlerim monogementu provó-

bezúhonnost o etiko o možnost rychle se zo-
poiit. Somozřeimě io byl do určité míry i obor
působení. Noopok ceno zo sIužbu, předešló
proxe v zohroničí či působení v nodnórodních
porodenských firmóch byIy no škóle priorit
u p ozoděny

: Předslovme si - krizový monožer
přichózí do společnosti, oby provedl nóroč-
nou resíruklurolizoci. Ořeže nóklody, pro-
pusrí lidi, omezí nókupy nebo nokupuie
ien to neilevněiší, zredukuie morkeling,
přeslone inveslovol o vyhledóvoi neilepší
o neidrožší lidi ord. Zoiímo mě, iestli po
tokovém ,,zósohu" ještě společnost bude



schopno fungovol dól o v ioké kvolitě,
Jok v době, kdy moií firmy nedosiotek
od borných, především technických
procovníků, redukuiete stovy zoměsinonců
c zóroveň slovíle nové, schopné týmy
c nostovujele nové moiivoční systémy?

lng, Korósek: Obóvóm se, že voše otózko vy-
.-:s uje krizového monožero ioko řezníko, de-
.-,,ktoro o hrobníko dolšího pokroku. To ie

= 
^'li zkreslenó předsiovo. Krize podniku toiiž

-3,i jen to fóze, kdy ie podnik předlužen o není
::-cpen hrodit své zóvozky. To |e ož io pos|ední
-:le, krize cosh í|ow. Tu předchózí krize rozvohy
: o;ed ní ie krize výsIedovky. Ještě dříve se pro-
:.lie krize prodeie o vše v noprosté většině zo-
_lo krizi strotegie. Strotegie iok v morketin-
:cvé, obchodní, výrobní, technické, nókupní,
:ersonólní, finonční, oIe iolionční podobě,
:etně krize strotegie iiení rizik o dolších
Odbouróní nezbytných nóklodů, o noopok

:.odei některých zbytných oktiv (zósob, budov,
:-roiů otd ), ie ieden z nóstrojů, jok z čósti ře-
3, fózi krize cosh í|ow A|e v noprosté většině
:iípodů by oni noliií dolšího znočného obiemu
:aněz do nedobře Íun9uiícího podniku situoci
: ouhodobě nevyřešilo. Pokud podnik není op-
- "nó|ně strotegicky nosměrovón o pokud není

=no 
provozní fungovóní dobře noloděno, pok

lv dodóní těchto Íinončních zdroiů, oť už z od-
:,odeje některých zbytných oktiv, nebo z dodo-
-=čných úvěrů, dopod|o osi tok, ioko byste vy|ili

.-udenou vodu no rozpólenó komno. Zosyčelo
:v to, chvíli by nebylo vidě1 přes hustou póru,
:,e prob|ém by se sieině nevyřešil

Proto ie třebo při koždém řešení krize ono-
,zovot kořenové příčiny, proč se do prob|émů
icdnik dostol A iyto příčiny je třebo odstroni1
Costo moií počótek próvě v nespróvně nosto-
.ené či vybo|oncovoné slrotegii o podcenění ri-
: k Někteří podnikolelé či monožeři se bróní
: orgumentují mi, že kvů|i operotivě nemoií no
crovidelné ono|yzovóní o řízení vůbec čos.

Tedy próce restrukturolizočního, změnového
^ebo česky běžně nozývoného krizového mo-
^ožero ie mnohem pestřeiší než próce onoho
:niňovoného ,,řezniko". Ano, když je poířebo
^éco skutečně ,,odřiznout" o ie rocionólně
cdůvodněno nezbytnost 1ohoto kroku, krizový
-'ronožer se toho musí uimout bez emocí o s no-
crostou profesionolitou, čehož je pochopite|ně
: bohužel mó|okdo z insiderů v doné situoci
:chopen A|e zrovno lok musí uměl krizoví mo-
-ožeři připrovit podhoubí pro do|ší rozvoi pod-
- <u pro období, ož okutní krize pomine

: Joký výstup by měl moiitel firmy
očekóvol no zóvěr mise krizového
monožero ve své firmě?

lng. Korósek: U někierých vóžných nemocí
^ebo zóvožných úrozů lékoři nehovoří o no-
crostém uzdrovení, ole o dosožení solidní kvo-
ry dolšího živo1o Někleré krize, zeiméno ty,

<,eré zočnou být řešeny pozdě, už nelze zcelo
. yřešil nóvrolem do posledního ideó|ního stovu

v období před tím, než kořeny krize vůbec
vznik|y Čosto to tedy souvisí s nutnosií změny
zmíněné strotegie Některé Íirmy musí změnit
obor, změnil zopoiení do vertikó|ní spolupróce
s odběroteIi i zókozn(ky, změnii celý svůi byznys
mode| opod. Někdy ie to spoieno i se změnou
v|oslnické struktury Předsiovo, že těžce krizově
nemocnou firmu poš|e v|oslník do iokéhosi kri-
zového špitó|u o zo ned|ouhou dobu z ní vy-

ide zdrový, svěží podnik v p|né síle, o ieště to

Petr Korósek se nechol inspirovot legendou
českého podnikóní Tomóšem Boťou o při
přípodné krizi doporučuje: ,,Boťo říkol nebót
se o nekrósí. Hospodóřskou krizi považovol
zo výsledek mrovní bídy. Doporučení
o prevence isou velmi iednoduchó: odvoho
o kreo!ívilo, morólko iok v osobním, tok
podnikote/ském životě, zdrový selský rozum,
péče o rozvoi lidí, neustólé učení se z vlostních
chyb o dostotečnó pokoro,"

nebude moiitele skoro nic finončně oni vzto-
hově stót, přičemž zo všechno přípodnó riziko
při |éčení bude p|ně odpovědný primóř špiiólu
o ze svého ie bude přípodně i sonovot, ie so-
mozřeimě úsměvnó. .Je to velkó nodsózko, ole
v reó|né formě se s podobnými předstovomi
koždý zkušený krizový monožer nejednou setkoI

: Zo svoii dlouholelou proxi isle
působil ioko krizový monožer v mnoho
firmóch. kde se resirukturolizoce
nepodořilo?

lng. Korósek: Zotím mně oni týmům, se kle-
rými isem procovol, nezůsto| žódný pocienŤ tok-
říkoiíc no siole Je provdo, že isme po prvotních
ziištěních museli něko|iko mólo k|ientům noro-
vinu sdělit, že není v nošich schopnostech doný
podnik zochrónit. My isme v doný moment ne-
vidě|i žódnou cestu, iok z doné situoce ven. Ve

dvou přípodech isme se zpětně dozvěděli, že

už no zóchronu podniku bylo oprovdu pozdě
Moiitel propós| vhodný čos V iednom přípodě
hró|o osi roli iešitnost, v druhém spíše nevědo-
most ož noivito.

Vělší storosti nóm všok děloií podniky, u kte-
rých se podoří okutní problémy vy|éčit o nó-

sledně ie předoi zpět do péče v|ostníků s do-
poručeními, iok mó doléčovóni probího1, čeho
by se mě|i ještě po určitou dobu vyvorovot, pří-
podně čeho by se měli vyvorovot už novždy,

oby se iim prob|émy nevróiily. BohužeI s těmito
rodomi někteří moiiie|é zochózeií steině ioko
věŤšino nós mužů zochózí s doporučením lékoře
v propouštěcí zpróvě z nemocnice, Jokmi|e nós
přeslonou obtěžovot okulní prob|émy o necí-
tíme přímé ohrožení o bolesi, no rehobilitoce,
diety, léky o dolší doporučení rychIe zopomí-
nóme do té doby, než se nóm prob|émy znovu
ozvou. Noprosló steiné ie to u některých firem.
A nós pok mrz(, když vidíme, iok se v uzdrovené
o solidně nostortovoné firmě zose zočínoii

KRlZE STRATEGlE

KRlZE PRoDEJE/TRŽEB

KRlZE VYSLEDOVKY

KR|ZE ROZVAHY

KR|ZE CASH FLOW

lNsoLVENcE - UPADEK

,,Krize podniku není jen íóze, kdy je podnik předlužen o neníschopen hrodil své zóvozky.
To ie ož to poslední fóze. krize cosh ílow Tu předchózí krize rozvohy o před ní je krize výsledovky.
Ješíě dřrve se proievuie kríze prodeje o vše v noproslé vělšině zočínó krizí slrotegie," říkó Pelr Korósek.
Zdroj: Petr Korósek
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obievovot storé nešvory, mikromonogemeni
moiilelů, vytěsnění strotegického řízení pod
Ťlokem operoŤivy, nedodržovóní nostovených
vnitřních providel otd Občos se snožíme mo-

iite|ům v tokových přípodech přóteIskou ro-

dou noznočit, že nedě|oií dobře. Ale čosto to
nikom nevede.

O to více nós těší, když můžeme zůsiot v kon-

ioktu s moiite|em nebo monogementem uzdro-
vené Íirmy, Občos se s nimi seikot, rozebrot vý-

voi situoce o poskytnout iim nezóvis|ý pohled

zvenčí. Toto skupino ie noštěstí početně nej-

věiší, o kupodivu některé podniky se do ní do-
stoIy ož poté, co si bolestně prošly zkušeností

skupiny předeš|é

: Blíží se konec roku 20'l8. Jok vy ioko
krizový monožer nohlížíte no součosnou
kondici českého průmyslu?

lng. Korósek: Nošinec si leprve v okomžiku,
kdy opusií Českou republiku, většinou uvě-
domí, iok se nóm zde v mnoho ob|osíech
dobře doří. Český průmysl nevyiímoie. Somo-
zřeimě přitom vidíme i mnoho problémů o pří-

ležitostí k tomu, oby věci fungovoly ieště |épe.

To1o schopnost kritického vnímóní ie důležitó,
ole nesmí znomenol, že vše budeme viděi
kolem sebe ien černě

Jsme neiprůmysIověiší země Evropy, noše

ekonomiko ie zo|oženo z podsiotné čósti no ex-

portu, o to převóžně průmys|ového zboží o sou-
visejících služeb. Móme bohotou trodici svého
průmyslu o i přes kotosiroíólní kotrmelce čes-

kého školství po roce l989 móme stóle iešŤě
ve srovnóní s ostotním svělem dobrou úroveň

kvoliíikoce Iidí.

Problémem zočínó být strukturo českého prů-

mys|u. Z ekonomického pohIedu se viditelně
přesouvó tvorbo morží o schopnost ovlivňovot
přidonou hodnotu z oblosti výroby produktů do
obIosti morkelingu, prodeie, vývoje o konfigu-
roce výrobků o do oblosti souviseiících služeb
A v somotné výrobě ie tím rozhoduiícím mís-

Ťem pro úspěch, íedy i odměnu zo něj v podobě
zisku, íinólní výrobo výrobků.

Bohuže| řodo nošich průmys|ových podniků
je zopo|eno do podnikotelských i dodovote|-
sko-odběrote|ských slruktur próvě mimo tyto

uvedené perspektivní obIosti. Vyróběií čosto
poIolovory, mnohdy oni ne dle vlostního vý-

voje. Čoslo ie to kvů|i rozhodnutí nodnórod-
ních vlostníků nebo neschopnosti vyiednoí fé-
rově ji vyboloncovoné dodovotelské smIouvy,

které nemoií potenciól pro tvorbu zdroiů no

v|ostní udržile|ný růst, no investice do rozvoie
lidí, technologií, inÍroslruktury či procesů. Ne-

sou veIkó riziko, ole to neisou kryto odpovído-

iícím proÍitem.

Zminěné, ne zcelo vhodné postovení nošeho
průmyslu ve světové dělbě próce, resp relo-

tivně molý počet Íinó|ních výrobců při součos-
ném význomu průmys|u pro českou ekonomiku

o společnost, obecně přinóší nórodohospo-
dóřskó riziko, se kierými si budou musei české
v|ódy porodit, V tom iim Evropskó unie nepo-

může. S trochou nodsózky o onologie bych

mohl říci, že český průmysl se okiuólně nochózí

no prohu stodio krize strotegie. Douíóm, že se

ioto {óze nepřek|opí do některé z dolších kri-

zových íózí.

: No zočótku loholo roku řekl bývolý
guvernér České nórodní bonky Miroslov
Singer pro MM Průmyslové spektrum,
že nemusíme sdílet skepsi o obovu někle-
rých ekonomů z přípodné dolší velké hos-
podóřské krize. Toké nemóle obovu? Mohl
byste mi dói ioko moiiteli firmy, kierý se
krize obóvó, pěi zósodních iednoduchých
doporučení, iok se no ni připrovit?

lng. Korósek: Boío říkol nebót se o nekróst

Hospodóřskou krizi povožovol zo výsledek
mrovní bídy. Použiii-li ledy inspiroci tímto noším

znómým podnikoielem, doporučení isou iedno-
duchó.

odvoho o kreotiviio - to znomenó neustólé

hledóní něiokých nových cest, řešení iok ně-

komu pomoci splnit ieho potřeby o přóní, do-
síotečný rozhled o nodhled.

Moró|ko iok v osobním, tok podnikotelském

životě - bez poctivosti vůči okoli i vůči sobě

se nedó nikom do|ít Lidé bez moró|ky umíroií

opušiění o s výčitkomi, lidé s moró|kou odchó-
zejí ze světo vnitřně noplněn( tím, že někomu

nebo něčemu poctivě nopomohli
Zdrový selský rozum, nepřeceňovóní sil o ro-

zumnéřhení rizik - řódný hospodóř vždy zvožuie

s chlodnou h|ovou více o|ternotiv o neustó|e my-

slí no zodní kolečko, nemůže sózet vše |en no

iednu koriu, notobene pod vlivem toho, co se
zrovno píše v médiích nebo co tvrdí po|itici.

Péče o rozvoj lidí ko|em sebe - žódnó |idskó

činnost se neobeide bez spolupróce, žódný

podnik bez Iidí. Oni isou 1vůrci hodnot o ie-
jich motivoce posouvó podnik kupředu. Pouze

penězi se motivoce oni rozvoi lidí nohrodit
nedoií.

Neustólé učeníse z vlostních i cizích chyb o do-
stotečnó pokoro - k tomu už není co dodot.

: Děkuii vóm zo rozhovor o přeii
co neivíce pocientŮ, kteřr se chtěii
uzdrovil.

petr korósek mó bohoté technické, obchodní i monožerské zkušenosti z dlouholetého
ějící doprovní pr
zočínol ioko kon I

éro. Po roce l99
ortnero, společn í

o poprodejní oktivity firmy v pozici obchodního ředitele.

Co ie to inlerim monogement?

! ,ij.".fi:[til;:"I
o enívhodné či možŇ

hledot pro donou pozici trvolého kondidóto.
V čR působí v téio oblosti CA;M (česka osocioce inlerim monogemenlu), kteró je přední
českou orgonizocí sdružující inlerim monožery. 

zdroi: CA'M
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