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,,Co očekává od svého personalisty ředitel 
společnosti a kolegové z top managementu?“

CAIM pro PMF
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Ján Dolejš, Specializuje se na oblast řízení, zejména na rozvojové ́ a na změnové ́ projekty. 
Prostřednictvím vlastní společnosti EXPEO Prague realizuje i komplexne ̌jší projekty v zahraničí́. 

Má́ zkušenosti v technických oborech (elektrotechnika, IT) v personalistice, v obchode ̌ a marketingu. 

Pracoval ve společnostech IBM, Eurotel a v řade ̌ lokálních společností́. Jako interim manažer měl na 
starosti personalistiku v luxusním resortu na Maledivách a řídil subdodávku instalace IT a elektro 
systému pro developera turistického resortu na Zanzibaru. 

Dalibor Petrů
Je nezávislý interim manažer specializující se na oblast finančního řízení, firemních procesů a nákupu.

V sektoru podnikových financí má více než 20 let zkušeností. Působil jako poradce v poradenské 
společnosti a následně ve vysokých pozicích ve finančních odděleních (včetně CFO) v nadnárodních 
koncernech i menších a středních podnicích. 

Působil mimo jiné ve společnostech Lidl, Megafyt, Bilfinger, Sitronics a Baxter a ZVVZ.

Očekávání GŘ od HR
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Tomáš Pastrňák
Je nezávislý interim manažer a dlouholetý předseda CAIM, který se specializuje na oblast řízení 
obchodních a výrobních společností. V rámci svého působení ve firmách řídí restrukturalizaci, zajišťuje 
zvyšování efektivnosti, připravuje akvizice popř. zajišťuje rozvoj obchodních vztahů v nových oborech 
či na nových teritoriích.

V minulosti působil ve statutárních a kontrolních orgánech výrobních společností v oboru stavebnictví, 
papírenském průmyslu, či výrobě plastů. V oblasti zahraničního a tuzemského obchodu a marketingu se 
zaměřuje na oblast strojírenství, energetiku a dopravu.

Prostřednictvím vlastní manažerské a konzultační společnosti R.F.T. s.r.o. je schopen realizovat i větší 
projekty, pro které je nutno sestavit početnější tým interim manažerů s širším odborným a profesním 
zaměřením.

Očekávání GŘ od HR
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Náhlá změna stavu, kdy z mnoha příčin dochází k narušení stability systému 

• způsobuje významnou nejistotu budoucího vývoje či ohrožení

• přestávají fungovat zaběhnuté postupy

• je doprovázena nedostatkem něčeho potřebného (k činnosti, k životu…)

• je doprovázena nedostatkem relevantních informací (nebo naopak chaosem 
neověřených či neověřitelných zpráv)

• v krizi přestávají platit některá běžná, zejména složitější pravidla chování a 
jsou nahrazována jinými, zpravidla jednoduššími až pudovými, někdy 
doprovázenými i panikou a chaosem.

Očekávání GŘ od HR
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• vnitřní příčiny krize - způsobené interními faktory, např. nevhodným řízením, 
rozhodováním nebo situací, kterou se dané firmě či jejímu vedení nepodařilo 
zvládnout. Vnitřním příčinám krize lze předcházet (například vhodným řízením 
rizik)

• vnější příčiny krize - způsobené globálními aspekty, přírodními katastrofami atd. -
vnější příčiny nelze přímo ovlivnit, ale jejich dopady lze snížit ….

• Ekonomická krize

• Finanční krize

• Personální krize

• Výrobní krize

• CORONAVIREM jsou často zakrývány mnohé jiné důvody Očekávání GŘ od HR
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• problémy PERSONÁLNÍ - stav pracovníků, mzdové dopady, odsun zahraničních 
pracovníků

• ORGANIZAČNÍ problémy – interní problémy - iracionální reakce zaměstnanců 
(panika), problémy řízení organizace, procesní problémy, zajištění hlavních 
výrobních procesů atd.

• problémy CASH-FLOW - prvotní vs. druhotná platební neschopnost

• problémy OBCHODU / ODBYTU – snížení poptávky, nevyjasněnost kontraktů

• problémy DODÁVEK / LOGISTIKY – nedostatek materiálu, dodavatelské 
problémy 

Očekávání GŘ od HR
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- Gambro Czech Republic s.r.o. byla společnost vyrábějící dializační sety pro společnosti skupiny Baxter. Majitelé 
rozhodli o ukončení výroby, prodeji nebo likvidaci majetku a zásob a propuštění všech zaměstnanců (700 lidí)

- Strategické důsledky: S výjimkou několika členů vedení nebyl nikdo ve společnosti informován, společnost měla 
vyrábět až do oznámení o ukončení výroby plánovaném na 5/2017 a pak výrobu úplně ukončit a společnost 
připravit na likvidaci. Byla potřeba vše připravovat v utajení v období 12/2016 do 5/2017. 

- Požadavky na HR: 

- V přípravné fázi spolupráce na sestavení plánu projektu likvidace společnosti (co, kdy, kde, kdo, za kolik….)

- Komunikace se zaměstnanci po oznámení o ukončení výroby jak ústní, tak písemná

- Uklidňování situace, udržování pokud možno dobré nálady

- Ukončení pracovních smluv se všemi zaměstnanci

- Stabilizace vybraných zaměstnanců do ukončení likvidace, uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám nebo 
nových smluv

- Komunikace s ÚP, ČSSZ a ZP

- Komunikace s právním poradcem a auditem a později likvidátorem
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Zkušenosti z projektu:

1. Extrémní důležitost pravidelné komunikace se zaměstnanci, zde hlavně po oznámení o ukončení 
výroby

2. Důležitost pravidelné komunikace a koordinace všech kroků a důležitých procesů mezi top 
management teamem, stejně jako komunikace s orgány státní správy před i po oznámení o 
ukončení činnosti

3. Je zapotřebí dávat si pozor na jakoukoli, především mailovou, komunikaci, aby nedošlo k 
prozrazení projektu

4. V podobných případech bych doporučoval, alespoň na několik prvních dní, angažovat experta na 
krizovou komunikaci

5. Doporučoval bych odsouhlasení všech kroků v průběhu celého procesu s právníky

6. Potřeba neustálých aktualizací finančních a časových plánů ať již z důvodů interních (výroba, 
marketing, nákup…) nebo externích (majitelé, odběratelé). Z toho plynoucí vysoké nároky na 
controlling a personální oddělení 

7. Díky tomu, že se podařilo vyjednat vyplacení odstupné vysoce nad rámec požadovaný zákonem, 
nenastaly žádné komplikace ze strany zaměstnanců
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- Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je společností poskytující služby zejména v chemickém, energetickém, 
teplárenském, plynárenském průmyslu a příbuzných průmyslových odvětvích, je např. významným dodavatelem pro 
společnosti RPA Unipetrol.  Společnost neměla finančního ředitele, byl proveden interní audit z centrály společnosti 
a bylo nutné udělat analýzu a nápravu procesů ve společnosti. Součástí projektu byly také analýza a náprava 
procesů souvisejících a compliance . 

- Strategické důsledky:. Nedůvěra majitelů v management a managementu v majitele. V důsledku toho nedůvěra 
majitelů ve společnost a společnosti v majitele. Ve společnosti panovala velká nejistota, hrozily odchody klíčových 
zaměstnanců. Vzhledem ke zjištěním interního auditu společnost neměla uzavřený audit účetní závěrky za rok 2017

- Požadavky na HR: 

- Zajištění dostatku pracovníků technických profesí (velké problémy zejména se svářeči)

- Stabilizace stávajících zaměstnanců

- Příprava personálního plánu na 2019 a především na 2020, kdy společnost očekávala velkou zakázku od RPA 
Unipetrol

- Spolupráce s managementem na analýze a nápravě procesů ve společnosti a jejich obhájení před interní revizí

- Uklidňování situace, udržování pokud možno dobré nálady
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Zkušenosti z projektu:

1. Extrémní důležitost pravidelné komunikace se zaměstnanci i navenek společnosti s cílem vytváření místa, 
kde chtějí lidé pracovat. Velice přínosná byla pravidelná přítomnost HR ve výrobních prostorách společnosti

2. Důležitost pravidelné komunikace a koordinace všech kroků mezi top management teamem – společnost byla 
procesně velmi komplikovaná a proto také analýza a náprava procesů musela být kolektivním dílem

3. Nutnost zachovat si selský rozum - některá ustanovení koncernových předpisu byla v rozporu s právními 
předpisy ČR

4. Vysoká důležitost přikládaná compliance a nutnost dokladovat, že vše bylo provedeno v souladu s platnými 
koncernovými předpisy

5. Nehrát žádné politické hry – chovat se profesionálně kdykoli a kdekoli je jediná dlouhodobě úspěšná cesta

6. Společnost funguje na projektovém principu, z toho plyne potřeba neustálých aktualizací finančních a 
časových plánů. Z toho plynoucí vysoké nároky na controlling a personální oddělení 



10/201711

1. Velmi významnou se jeví pravdivá a profesionální komunikace a koordinace všech kroků jak uvnitř tak navenek firmy, především s 
majiteli, kterých musí být HR součástí

2. Jednalo se psychicky velice náročné projekty pro všechny zúčastněné, kde nikdy vše nevyšlo podle plánu. Pokud se něco 
nepovedlo, vyplatilo se reagovat klidně, nejprve vysvětlovat a až pak rozhodovat a přikazovat

3. Velkou roli hraje důvěra, jakou ve společnost a HR vkládají zaměstnanci – ta se buduje pomalu, obtížně a pokud možno před krizí.
Etika / compliance hraje velkou roli

4. Velmi pomáhá, pokud je HR ve společnosti „vidět“ – chodit mezi lidi, ptát se jich, rozumět alespoň trochu technicky tomu, co 
firma dělá

5. Bez stanovení procesů a důkladných plánů (finančních, časových, personálních…) a jejich dokumentace se nelze obejít, i když se 
vše často mění a je nutné vše neustále aktualizovat

6. Opravdu se vyplatí včas si najmout experty na oblasti, kde společnost nemá kompetence – krizová komunikace, právníci atd. 
Případná chyba by byla velmi drahá

7. Analyzovat zastupitelnost u klíčových lidí – stres a přetížení vede k chybám a absencím
8. Velmi důležitá je stabilizace klíčových zaměstnanců ze všech oddělení, zde se nevyplatí šetřit, externí náhrada je téměř nemožná

a vždy dražší
9. Pro hladký průběh je vhodné vyplácet zaměstnancům, kterým byl ukončen pracovní poměr, odstupné nad rámec zákona 

(samozřejmě pokud to situace dovolí)
10. S úsměvem a dobrou náladou jde vše líp (a kdo by se měl usmívat, když ne HR)
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1920 Založení firmy FUCHS and Company

1946 Podnik pod národní správou

1956 Součást podniku VELAMOS

1993 Privatizace – majitel Zdeněk Kužma

2020 Vstup nového investora



VELOBEL s.r.o.
85 zaměstnanců, 1-3 směny

Obrat 68 mil Kč (rekordní rok 2019)

Výroba cyklo komponentů (řídítka, nosiče, blatníky, 
zvonky, ruční pumpy)

Výroba cyklo součástí dle požadavků a dokumentace 
zákazníků

Výroba komponentů pro nábytkářský průmysl

Povrchová ochrana kovových součástí 

Nejzajímavější  zákazníci: Shimano, Ikea, Petrof, 
Řetězárna, Kellys, …

10/201713
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Pohled dlouholetého personalisty 

- Důležité jsou mzdy 

- Lidé mají málo peněz proto málo 
pracují

- Školení je neekonomické

- Firemní kultura ???

- Lidé mají málo peněz – životní 
minimum dorovnáváme

Pohled externího manažera

- Informace o zaměstnancích

- Aktivní nábor nových zaměstnanců

- Zaškolování nových pracovníků

- Personální politika

- Tvorba motivačních plánů

- Systém odměňování
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Pohled krizového manažera

Tlak na rychlá rozhodnutí

Lepší špatná rozhodnutí než žádná

Krizový tým

Musíme mobilizovat lidi

TLAK NA VÝKON ??? KOOPERACE ???

Pohled mzdové účetní

Raději do toho nebudeme šťourat

Hlavně ať tam nemáme chybu

Zavřeme se do kanclů a počkáme

Nesmíme lidi naštvat a přetížit

??? SPOLUPRÁCE ??? PASIVITA
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Strojírenská firma založena v r. 1939 (SEZIMOVO ÚSTÍ)
 obráběcí stroje
 slévárna
 souvisjící služby
 zastoupení v 31 zemích světa

Stav na podzim 2016
 kritické obtíže
 majitel, představenstvo a vrcholový management přestal fungovat
 zaměstnancům nebyla vyplácena mzda
 nebyly dlouhodobě placeny dodávky od subdodavatelů
 firma čelila návrhu na insolvenci
 poradenská firma na základě zadaní bank a majitele hledala nového investora

-- CHAOS --
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 Petr Karásek – Interim GŘ

 Ladislav Musil – Interim FŘ

 Václav Korcan – Interim Operační ředitel

 Ján Dolejš – Interim Personální ředitel

 Cíl:
 zabránit fatální situaci  - insolvence/likvidace

 uklidnit  a stabilizovat situaci

 překlenout období do příchodu nového majitele

 nastavit základní principy restrukturalizace
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 HR interim manažer

 1 x HR admin

 1 x mzdová účetní

 společnost měla do 1000 zaměstnanců

 Cíl pro HR
 zabránit hromadnému odchodu zaměstnanců – zamezit přerušení výroby

 uklidnit situaci dovnitř i navenek

 najít motivované ,,lidi“ pro strukturální změnu společnosti
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Zabránit hromadnému odchodu zaměstnanců

 otevřená komunikace o stavu a záměrech společnosti

 ve spolupráci s Úřadem práce vysvětlit jak na tom budou 

finančně

 komunikace s odborovou organizací

 zajištění podpory pro lidi, kteří se dostali do finanční tísně

 spolupráce se starosty Sezimova Ústí a Tábora

 hra na ,,city“ – firma s dlouholetou baťovskou tradicí



10/201720

 otevřená komunikace o stavu a záměrech společnosti (za asistence 

odborníka na krizovou komunikaci)

 pravidelné pořádání interních setkání se zaměstnanci (1x týdně

 informování odborové organizace

 komunikace s institucemi (UP, Starostové, Inspektorát práce, FU, 

zdravotní pojišťovny
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 podle hesla: Každý pěšák nosí v torbě maršálskou hůl.“

 vyhlášení interního výběrového řízení na klíčové pozice ve 

společnosti

 získání a zapojení lidí s ,,názorem“ do procesu změny
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• Uvědomit si / připustit si skutečnost, že podnik se již nachází v krizi

• Uvědomit si, že plány, které platily před krizí, už zpravidla po krizi neplatí

• Systém řízení přizpůsobit vývoji situace

• Nezakrývat skutečnou podstatu problémů a nezkreslovat reálné informace

• V případě problémů včas angažovat nezávislé zkušené interim krizové manažery, 
kteří mohou pomoci s danou situací 

• KOMUNIKOVAT, KOMUNIKOVAT, KOMUNIKOVAT – se všemi stakeholdery 
(obchodní partneři – zákazníci i dodavatelé, banky, zaměstnanci, státní 
instituce, úřady atd.)

Krizové řízení v praxi



Děkujeme za pozornost
Diskuze …………….

Krizové řízení v praxi

www.caim.cz


