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4 SYSTÉM ŘÍZENÍ KRIZÍ

Řízení krizí je proces, při němž se subjekt řízení snaží určit působení exis-
tujících i budoucích tendencí a navrhuje řešení, která pomáhají vyhnout se 
působení nežádoucích vlivů a která umožňují využit příležitostí působení po-
zitivních vlivů. Předpokládá řešení, která oslabují, či dokonce neutralizují, 
ale nezesilují, nežádoucí jevy a tendence předchozí činnosti systému a která 
naopak vedou k činnostem posilujícím tendence pozitivního vývoje. Proces 
řízení krizí kontinuálně navazuje na proces řízení rizik (společná fáze – fáze 
proti/krizové intervence). Představuje vyšší úroveň krizového managementu, 
jehož obsahem jsou především opatření redukce krize (jejímž cílem je dostat 
krizi pod kontrolu) a opatření obnovy systému (jejímž cílem je dostat systém 
do nového postkrizového stavu – vylepšeného běžného stavu).

Obrázek č. 21: Proces řízení krizí
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Pramen:  Antušák, E. Krizový management: hrozby, krize, příležitosti. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7357-488-8, s. 32

Aby bylo možné řídit krize, musíme znát jejich podstatu. Obecně lze krizi 
defi novat jako situaci, v níž je významným způsobem narušena rovnováha 
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mezi základními charakteristikami systému na jedné straně a postojem okol-
ního prostředí k danému systému na straně druhé. Je to také nestabilní doba, 
či stav věci, ve kterém se blíží rozhodující změna (bod bifurkace, bod zvratu, 
zlomový bod), a to buď se zřetelnou možnosti negativního, nebo pozitivního 
výsledku. Krize je tedy náhlá neočekávaná ztráta kontroly v situaci, která 
byla považována za kontrolovanou.

Krize nemusí být vždy negativním jevem. Je také příležitostí k ozdravení 
starého, špatně fungujícího systému.

Krize zpravidla nenastává (nepropukne) jen tak, z ničeho nic. Vývoj krize 
má své zákonitosti.

Obrázek č. 22: Fáze životního cyklu krize
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Pramen:  Antušák, E. Krizový management: hrozby, krize, příležitosti. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7357-488-8, s. 35

Čtyři fáze životního cyklu krize
Stadium symptomů krize, ve kterém se více či méně zřetelně projevují sig-
nály (od nepatrných přes slabé, silné až po zřetelné příznaky krize) toho, že 
soulad mezi zájmy společnosti (státu) a jeho okolím se stává nestabilním, 
objevují se drobné „trhliny“, lze zaregistrovat zřetelné třecí plochy. Charak-
ter symptomů dovoluje v této fázi krizi přehlédnout a ignorovat ji, dovoluje 
ji však postřehnout a s předstihem se náležitě připravit na její další průběh, 
nebo dokonce její další průběh zastavit a krizi odvrátit.
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Akutní stadium krize, které nastupuje ve chvíli, kdy se nesoulad mezi zájmy 
daného systému a jejího vnějšího okolí prohloubí natolik, že je již zcela zřej-
mý, a v jeho důsledku dochází k jasnému poškozování zájmů a další budouc-
nosti systému. Toto stadium zpravidla rozhoduje o výsledku krize – tj. buď 
krizi dostaneme pod kontrolu a systém zachráníme (tj. krize jako příležitost), 
nebo krizi pod kontrolu nedostaneme a potom musíme počítat s neúspěchem 
(bankrotem, zánikem, smrti).

Chronické stadium krize, které nastává v případě, že první pokus zvládnutí 
krize nebyl dostatečně účinný. Došlo sice k utlumení, snížení napětí, ale příčina 
(těžiště) krize nebyla správně lokalizovaná a dostatečně paralyzovaná. Z tohoto 
důvodu se intenzita krize po počátečním snížení opětovně zvyšuje. Průběh krize 
může být nepřímočarý, může se odehrávat ve vlnách nebo i několika směrech.

Stadium vyřešení krize, znamenající nabytí a stabilizování rovnováhy sys-
tému, tj. realizace v praxi fáze obnovy.

Základní fi losofi e zvládání krizí tak spočívá v tom, že krizím se sice nelze 
zcela vyhnout, ale že se na krizi dá připravit tak, aby bylo možno minimali-
zovat nepříznivé dopady krizových událostí.

   Obrázek č. 23: Fáze dobře a špatně řízené krize
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–

–

– stadium zániku systému. 

Průběh neřízené krize v čase

Pramen:  Antušák, E. Krizový management: hrozby, krize, příležitosti. Praha: Wolters 
Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7357-488-8, s. 35–36

K  rize je nevítanou, ale přesto dobrou příležitostí, jak přehodnotit systém 
řízení. Pokud jste si dříve mohli v některých případech vystačit s intuitivním 
řízením fi rmy, v době krize takto postupovat nelze. Proces řízení krizí před-
stavuje soubor kontinuálně propojených opatření.

Předvídání krizí

Krize může udeřit kdykoliv, někdy i nečekaně, ale většinou ne bez předcho-
zích signálů o tom, že něco není v pořádku. Jde tedy o záležitost do značné 
míry ovlivnitelnou, ale míra této ovlivnitelnosti bude přímo úměrná schop-
nosti vedoucích pracovníků „předvídat“ budoucí vývoj. Možnost předvídat 
krizi je tak daná podstatou a dynamikou vývoje krize v jejím počátečním 
období, tj. ve stadiu symptomů. Možnost předvídat krizi závisí na znalostech 
její podstaty, na správném hodnocení růstu napětí a na dynamice vývoje jed-
notlivých stadií symptomů krize.

Předvídavost je více než tušení nebo pocit, že by mohlo něco přijít. Je to 
vyvinutá schopnost představovat si všechny možné závěry, které by mohly 
nastat z každého jednání, z každé hrozby, zhodnotit pravděpodobnost, s níž 



ČÁST PRVNÍ: VĚCNÁ DIMENZE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

94

se každá událost vyskytne, předvídat vícero důsledků nejpravděpodobnějších 
událostí a plánovat reakce, které by zajistily pro fi rmu nejlepší možný vý-
sledek. Je to tedy schopnost, která může být studována i učena, je vytříbena 
zkušeností, ale je zřídka vyžadována od manažerů.

Je poměrně jednoduché ex post podívat se zpět na jakékoliv scénáře 
a rozpoznat v nich množství varovných znamení, které v době nástupu krize 
ohlašovaly blížící se nebezpečí. Složitější je přiznat, že vedení organizace 
mělo vidět toto přicházející nebezpečí. Úkolem manažerů je myslet a jednat 
v nejlepším zájmu instituce v dané chvíli a nebrat na zřetel to, jak se jejich 
činnost bude zpětně líbit hodnotícímu týmu o týdny nebo měsíce později. 
Nicméně, nutnost jednání v přítomnosti stále vede k rozhodnutím, která bý-
vají krátkozraká a mohou více bránit než pomáhat instituci v řízení krize.

Schopnost předvídat krizi závisí též na dostupnosti a vypovídací schop-
nosti potřebných informací, dovednosti nakládat s nimi náležitým způsobem, 
na schopnosti umět myslet do budoucna. Předvídavost poskytuje značné vý-
hody, problém je ale v tom, jakou mají organizace schopnost „předvídaní 
krizí“ změnit ve strategickou výhodu.

Obrázek č. 24: Prvky procesu řízení krizí
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