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Organizaþní struktura a její nedostatky v závislosti na velikosti firem v
prostĜedí ýeské republiky
Organizational Structure and its Deficiencies in Dependency on Size of
Companies in the Environment of the Czech Republic
Romana Hajkrová, Ladislav Pálka
Abstract
Purpose of the article The company organizational structure is determined by many various factors.
Among them belong, for example, the grouping of the activities depending on the focus of the company, the level of the formalness or the point of the decision-making authorities. Nevertheless, for the
company operation is identically important the size of the organizational structure in relation to its
overall size. Each company comes through the development, expands, and the expansion is accompanied by larger personal staffing.
Scientific aim The aim of the article is to describe the problems related to the size of the company
and size of its organizational structure in the conditions of the Czech Republic.
Methodology/methods The principles of the methodology IS Target Enterprise, i.e. the company
objectives, were used for the solution to this question, which - in a certain extent - is specific for each
company. Moreover, the combination of the methods of the systematic monitoring of the influences
of the organizational structure in relation to the size of the company was used; systems, the information and literature describing the company structure were utilized, free description of certain problems
with the company productivity and their influence over the organizational structure.
Findings On the basis of the established data the author identifies the factual problems occurring
under the certain conditions of the company development, defines the logical grounds of the origins
of the problems and links. Furthermore, the author determines the consequences of these problems
and proposes possible options of the solution.
Conclusions (limits, implications etc.) The existence of the problems related to the size of the company and its organizational structure is indisputable; however, in the conditions of the Czech Republic
is still the source of the serious problems directly linked with its productivity.
Keywords: Organizational structure, information system, company process, productivity, competitive
advantage
JEL Classification: M15, M21
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firmy mají témČĜ vždy standardizovanou strukturu, kterou si pĜináší do prostĜedí þeských firem. Vývoj této struktury ale není pĜedmČtem
tohoto þlánku. Hlavním cílem je popsat nedostatky u první skupiny firem a rovnČž uvést
možná Ĝešení tČchto problémĤ. Další skupinu
firem je vhodné použít pro srovnání. Dále je
nutné obecnČ shrnout typy organizaþní struktury dle jednotlivých aspektĤ.

Úvod
Organizaþní struktura firmy je „páteĜí“, na
které je rozložena váha pĜímo související s
jejím fungováním. U vČtšiny živých organizmĤ
v okolním prostĜedí vlivem svého vývoje došlo
k vzniku opory celého systému vytvoĜením na
sobČ vzájemnČ navázaných prvkĤ a vazeb mezi
nimi. Podobné vlastnosti plní v rámci firmy
organizaþní struktura, jednotlivé prvky jsou
oporou pro plánování, rozhodování, Ĝízení a
kontrolu jednotlivých þástí firmy, rovnČž mezi
tČmito prvky jsou definované vazby a vztahy.
PĜi normálním vývoji dochází k stejnomČrnému
rĤstu páteĜe v závislosti na rĤstu celého systému, organismu. To ale velmi þasto neplatí v
prostĜedí þeských firem. Nevyvážená velikost
organizaþní struktury ve vztahu k velikosti firmy zpĤsobuje pokles výkonnosti, ztrátu dobrého jména a mĤže zpĤsobit i zánik firmy.
Úvodem je nutné stanovit rozdČlení firem
dle velikosti, z dĤvodu jasného vymezení
kterých skupin se problematika týká. Ve skupinČ nejmenších firem do deseti zamČstnancĤ není otázka organizaþní struktury tak kritická, pokud zvažujeme problematiku její velikosti
vzhledem k rozmČrĤm firmy. Pokud bude všech
deset zamČstnancĤ v pozici ĜeditelĤ oddČlení a
zároveĖ nebudou mít koho Ĝídit, bude problém
zĜejmý na první pohled. RovnČž u malých firem
s rozsahem poþtu zamČstnancĤ v desítkách, je
problematika špatnČ nastaveného rozsahu organizaþní struktury velice rychle zĜetelná. Je nutné zdĤraznit, že se vČnujeme vztahu velikosti
organizaþní struktury k velikosti firmy, absolutnČ ne významu organizaþní struktury ve firmČ. Ten je nezpochybnitelný. ObecnČ lze tedy
urþit, že u malých a nejmenších firem je zpravidla tento pomČr v poĜádku, jelikož každá významnČjší odchylka je ve velmi krátké dobČ
vidČt.
Hlavní skupiny, kde je problematika velikosti organizaþní struktury skuteþnČ dĤleži-tou,
jsou stĜední a velké firmy. Jde tedy o poþty
zamČstnancĤ ve stovkách až tisících. Nyní ale
musíme zohlednit další aspekty. Je nutné rozdČlit firmy na þeské firmy, které vznikly a postupnČ se rozrostly do rozmČrĤ stĜední nebo velké
firmy. RovnČž vývoj jejich organizaþní struktury vþetnČ rozsahu je velice þasto specifickou
záležitostí ovlivnČnou prostĜedím þeských firem. Druhou skupinou jsou zahraniþní firmy,
které expandovaly do ýeské republiky. Tyto

1 Organizaþní struktura dle typu
Dle prof. NČmeþka mĤžeme rozdČlit organizaþní strukturu dle následujících aspektĤ na
typy:
Organizaþní struktury podle formálnosti:
Formální a neformální.
Organizaþní struktury podle hlediska sdružování þinností: Funkcionální, výrobková a
ostatní úþelové struktury.
Organizaþní struktury podle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovČdnosti: Liniová,
štábní,
liniovČ-štábní,
cílovČ-programová
(napĜíklad aticová struktura).
Organizaþní struktury podle míry delegace
pravomoci a zodpovČdnosti: Centralizovaná a
decentralizovaná.
Organizaþní struktury podle þlenitosti:
Strmá a plochá.
Organizaþní struktury podle þasového trvání: Doþasná a trvalá.
Jednotlivé typy rozdČlení organizaþní
struktury nám dále poslouží pĜi popisu jednotlivých problémĤ (NČmeþek a Zich, 2004).
2 Organizaþní struktura v praxi
Pro znázornČní problematiky vztahu velikosti a typu organizaþní struktury k velikosti
firmy je vhodné použít praktický pĜíklad. Použijeme skupinu firem užitých pĜi výzkumu.
Charakteristické znaky firem v této skupinČ
jsou následující. Firmy jsou vlastnČny jedním
majitelem nebo jsou ovládány jedním vedoucím
pracovníkem. Firmy vznikly na území ýeské
republiky a mají za sebou úspČšnou expanzi do
velikosti nad 250 zamČstnancĤ. Zabývají se
komplexním zabezpeþením výroby nebo služeb
v pĜesnČ definovaném segmentu, napĜíklad informaþních a komunikaþních systémĤ. To znamená výrobou, prodejem, servisem nebo následným prodejem služeb v tomto daném segmentu. Tato skupina firem se orientuje na
rozsáhlé zakázky firem ze všech oblastí, v
prĤmyslu, veĜejné správČ a v privátním sektoru
zákazníkĤm po celém území ýeské republiky.
– 20 –

ROýNÍK V – ýÍSLO 08 / VOLUME V – NUMBER 08

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU / TRENDS ECONOMICS AND MANAGEMENT



Obrázek 1 Organizaþní struktura

Zdroj: vlastní zpracování

Z ekonomického pohledu lze tuto skupinu
charakterizovat takto. Z hlediska meziroþního
pĜírĤstku tržeb vykazovaly firmy v minulém
období zhruba 105% až 115% nárĤst objemu
uzavĜených smluv pro roky 2007 - 2009. Jejich
auditovaný obrat roþnČ stoupal, za rok 2007
tato skupina firem dosahoval obratu okolo pĤl
až jedné miliardy korun pĜi hrubé ziskovosti v
rozmezí 13% - 20%. V roce 2008 ale poklesl na
roþní obrat o 10% až 14%, a v roce 2009 o další
3% až 4% pĜi snížené hrubé ziskovosti na 11%
až 12%. Pro pĜíští rok firmy plánují zhruba 10%
nárĤst obratu pĜi zvýšení prĤmČrné hrubé
ziskovosti o 2-3 procentní body. Firmy jsou
dlouhodobČ finanþnČ stabilní a i pĜes pokles
obratu pro své partnery i zákazníky nabízí spolehlivost a pravidelnost pĜi vyrovnávání jakýchkoliv závazkĤ. Všechny firmy ve sledované skupinČ mají minimálnČ 250 zamČstnancĤ a
kromČ centrály má další poboþky nebo podnikové prodejny v rámci celé ýeské republiky.
Na diagramu je znázornČna obvyklá organizaþní struktura fungující v této skupinČ velkých
firem.

rozmČrĤ, pĜi dodržování urþitých pravidel, a
hlavnČ za podpory dobĜe fungujícího informaþního systému. Tento systém zajišĢuje komunikaci a sleduje aktivity k jednotlivým zákazníkĤm. Tedy za podpory systému orientovaného
na zákazníka, ale s agendou odpovídající projektovému Ĝízení a sledování toku dokumentĤ.
Je ale velmi nároþný na dĤslednost a vysokou
kázeĖ zamČstnancĤ pĜi dodržování pravidel
(Urban, 2004). Takový systém ale v tČchto
firmách není, dochází tedy k problémĤm, kdy
napĜíklad jednomu zákazníkovi pĜijdou dvČ
mírnČ odlišné nabídky stejné firmy (pokaždé
jiná obchodní skupina z rĤzných poboþek).
Jindy naopak nedostane zákazník nabídku,
protože všichni spoléhají na skuteþnost, že tento
zákazník je v péþi jiné poboþky. Problémy s
komunikací uvnitĜ firem jsou rovnČž dost
znatelné, zajištČní správného poþtu lidí s kvalifikací pro zákazníka složených z rĤzných
poboþek, kdy každý je plánován lokálním
vedoucím je témČĜ nemožné. PĜi vČtší zakázce,
nebo hlavnČ projektovČ orientované zakázce
pak firmy trpí pĜi špatné organizaci projektu
znaþnou ztrátu na dobré povČsti. Všechny tyto
problémy pĜímo souvisí se špatnou organizaþní
strukturou ve vztahu k velikosti této skupiny
firem. Pokud porovnáme ekonomické výsledky,
je zĜejmé že zde už dochází ke ztrátČ výkonnosti, právČ v dĤsledku popsaných problémĤ.

3 Vývoj organizaþní struktury
Organizaþní struktura znázornČná v diagramu byla formována v prĤbČhu rĤstu firem a
stávající podobu získává již v dobČ prvních
poboþek a poþtu pracovníkĤ do padesáti. Z této
doby se rovnČž odvíjí role vedoucích poboþek,
kteĜí u této skupiny firem nejsou v organizaþní
struktuĜe definováni. Jejich role je v podstatČ
srovnatelná s Ĝeditelem samostatné firmy,
orientace je na plnČní plánovaných obratĤ, další
Ĝízení je plnČ dle koncepce vedoucího poboþky.
Tento systém Ĝízení je možný i u firem vČtších

4 Problémy organizaþní struktury
Budeme dále vycházet z rozdČlení organizaþní struktury dle jednotlivých typĤ pro
znázornČní souvisejících problémĤ. ObecnČ lze
definovat uvedenou firmu jako pĜíklad skupiny
firem, kdy firma roste, ale organizaþní struktura
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zĤstává na urþitém bodČ tohoto rĤstu. Tento
faktor jednoznaþnČ ovlivĖuje pokles výkonnosti
skupiny firem uvedených jako pĜíklad, který je
zĜejmý z výsledkĤ za roky 2008 a 2009. Vzhledem k poþátku tohoto poklesu od roku 2008
není na místČ tuto skuteþnost dávat do souvislosti s ekonomickou krizí, i když pokles také
ovlivnila.
Problémy dle typu organizaþní struktu-ry.
Z pohledu formálnosti, je u tohoto typu firem
problém s její velice nízkou hranicí. Nejlépe
zĜetelná je tato úroveĖ vČtšinou na úrovni
vedení a vedoucích poboþek, kdy je þasto na
nulové úrovni. Problém se dále promítá do rozdílné úrovnČ motivace lidí ve firmČ, nejednotné
reprezentaci firmy a do její celkové strategie.
PĜi hodnocení organizaþní struktury dle typu
hlediska sdružování þinností je organizaþní
struktura firem s nedostateþnČ rozvinutou organizaþní strukturou vzhledem k jejich velikosti
vČtšinou funkcionální, se znakem úþelové orientované na zákazníka (Malý a DČdina, 1994).
Problém v podmínkách tČchto firem je znásoben pĜi chybČjící komunikaþní technologii, která by pomáhala Ĝešit problémy s koordinací,
které tento typ organizaþní struktury pĜináší. To
se ještČ více promítá v orientaci na zákazníka,
kde každá chyba je ihned v rámci zpČtné vazby
pro firmu velice nepĜíjemná a poškozuje její
dobré jméno.
Dalším hlediskem jsou rozhodovací pravomoci a zodpovČdnosti. V tomto pĜípadČ
vycházejme ze vzorové skupiny firem, kdy je
struktura liniová, ale nemusí to být pravidlem.
To pĜináší výhody jako jasné urþení pravomoci
a zodpovČdnosti za jednotlivé úkoly. Ve firmách s popsaným problémem nedostateþnČ
rozvinuté organizaþní struktury, a navíc bez
podpory informaþních a komunikaþních technologií k tomu urþených, je taková situace vzhledem k nároþnosti na vedoucího pracovníka
témČĜ neudržitelná. Výhody využitelné pĜi tomto typu organizaþní struktury se tak vlastnČ otáþí proti firmČ a dochází k chybám pĜi rozhodování vlivem nedostatku informací a pĜetČžování
vedoucího pracovníka.
Dalším typem rozdČlení organizaþní struktury dle míry delegace pravomoci a zodpovČdnosti, jde u tohoto typu firem o centralizovanou strukturu, kdy je rozhodování u velikého množství rozhodovacích úrovní témČĜ v
plném rozsahu soustĜedČno do rukou úzkého
okruhu vedoucích pracovníkĤ, nebo pĜímo jed-

natele firmy. RegionálnČ pak stejný problém je
v rukou vedoucích poboþek. Ve velice široké
oblasti rĤzných segmentĤ a technologií, až po
složité implementace projektĤ složených z
množství subdodávek, je rovnČž tato problematika související s nedostateþnou organizaþní
strukturou zdrojem velkého množství chyb. Tyto chyby plynou z nedostatku znalostí konkrétní
oblasti a nedostatku informací, v pĜípadČ správné organizaþní struktury má tuto problematiku
Ĝešit vedoucí projektu, nebo napĜíklad technický Ĝeditel.
Posledním hlediskem je þlenitost organizaþní struktury, která je v popisované skupinČ
firem vždy zĜetelnČ plochá s velkým poþtem
podĜízených jedinému vedoucímu. PĜi velikostech tČchto firem je tato struktura rovnČž pro
vysokou nároþnost na daného pracovníka chybná.
Problémy komunikace. ProstĜedkem pro
komunikaci ve skupinČ firem s nedostateþnou
organizaþní strukturou vzhledem k jejich velikosti je vždy informaþní systém, který bude
zajišĢovat vstupy, zpracování a výstupy informací v požadovaném formátu, a ve správném
okamžiku. Základním prvkem takového systému musí být jeho komplexnost, tedy schopnost
integrace ve všech firemních procesech. Pokud
napĜíklad bude vložena informace o zahájeném
obchodním pĜípadu, musí být tato informace
dostupná všem oprávnČným uživatelĤm systému, pĜípadnČ odhalena kolize pĜi práci dvou
obchodních oddČlení na jednom pĜípadu. Další
vlastností systému je orientace na zákazníka,
kdy všechny informace ohlednČ aktivit, dokumentĤ a dalších þinností lze sledovat podle
položky (þísla zákazníka) na který jsou „navázány“ (DČdina a Odcházel, 2007). V souþasnosti jsou ve firmách systémy pro elektronickou
poštu a intranet, který nahrazuje systém správy
dokumentĤ. V jednotlivých divizích firem jsou
zpravidla specifické systémy pro jejich vlastní
informaþní nebo technologickou úroveĖ, integrace je zpravidla jen do ekonomických systémĤ. V ekonomickém oddČlení firem jsou programy pro úþetnictví a personalistiku, rovnČž
bez integrace a dalšího využití vkládaných dat.
Tyto þásti informaþního systému lze dále využít
jako þásti firemního informaþního systému pro
komunikaci a podporu pĜi rozhodování.
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všechny stupnČ smČrem dolĤ. V centralizované
a ploché struktuĜe je témČĜ veškerá rozhodovací
pravomoc v rukou úzké skupiny vedoucích
pracovníkĤ nebo pĜímo jedné osoby, jednatele
firmy, na poboþkách pak vedoucích poboþek.
Nároþnost na množství rozhodnutí ovlivnČných
tak technickými tak dalšími vlivy je tak vysoká,
že musí docházet k chybám a rovnČž pĜetČžování tČchto osob. Pro urþení východisek mĤžeme opČt použít zmČny dle jednotlivých typĤ
organizaþní struktury (BČlohlávek, KošĢan a
ŠuleĜ, 2001). Ve firmách je nutné zvýšit hledisko formálnosti organizaþní struktury. JasnČ do
ní zaþlenit všechna oddČlení a všechny úrovnČ
Ĝízení s pĜesnou definicí role, pravomocí a
zodpovČdnosti. Dopracovat tyto zmČny do
organizaþního Ĝádu firem a do schématu. Tím
dojde k jednotnému vystupování smČrem z
firmy a bude zvýšena motivace zamČstnancĤ. Z
pohledu typu dle sdružování þinností, je vČtšinou vytvoĜená funkcionální organizaþní struktura s orientací na zákazníka správným typem
struktury. Nutné je, aby byl ve firmách informaþní systém pro Ĝízení vztahĤ se zákazníkem,
který odstraní pĜípadné chyby v komunikaci
pĜenášené právČ k zákaznickým subjektĤm. Typ
organizaþní struktury dle rozhodovacích pravomocí je jednou z klíþových oblastí nutných
zmČn. U firem je nutný posun nejlépe na funkþní úroveĖ organizaþní struktury, v dĤsledku
nároþnosti technologických i dalších vlivĤ na
rozhodnutí. Rozhodnutí bude na vedoucím
daného oddČlení za možnosti vstupu maximálního množství informací. RovnČž delegace
pravomoci v rámci organizaþní struktury je v
pĜípadČ firem s nedostaþující organizaþní struktury oblasní nutných reorganizací. Je nutné
pĜejít na decentralizovanou strukturu, kdy
vedení firmy bude orientováno hlavnČ na koordinaþní a kontrolní funkci (Child, 2005). V
dĤsledku tČchto zmČn musí logicky dojít k
vČtšímu poþtu rozhodovacích úrovní a vzniku
strmČjší organizaþní struktury. Vlastní schéma
organizaþní struktury, které obsahuje popsané
zmČny je na Obrázku 2.

5 Diskuse
Pro Ĝešení problémĤ souvisejících s nedostateþnou organizaþní strukturou vzhledem k
velikosti firem je nutné v první ĜadČ popsat
všechny její prvky. Veškeré zmČny v rámci organizaþní struktury musí respektovat tyto prvky. Tím bude zmČna organizaþní struktury do
maximální míry pĜizpĤsobená stávajícímu systému, opaþná varianta „ohýbání“ tohoto systému a pĜizpĤsobování nČjakému modelu by zpĤsobila zhoršení výkonnosti firem a finanþní
ztráty. Všechna oddČlení musí být definována v
organizaþní struktuĜe prostĜednictvím jejich
vedoucích rolí. Zpravidla jsou ve velkých firmách tato oddČlení. Vedení spoleþnosti. Zahrnuje jednatele spoleþnosti, Ĝeditele jednotlivých
oddČlení a stejné úrovni by mČli být v organizaþní struktuĜe definováni vedoucí po-boþek.
Finanþní a Ekonomické oddČlení. Má na starosti pĜevážnČ úþetní a mzdovou agendu. Zúþtovává mzdy zamČstnancĤ, spravuje finanþní majetek spoleþnosti. ZajišĢuje a vyrovnává finanþní
závazky plynoucí z pĜedmČtu podnikání spoleþnosti. Personální oddČlení. PĜijímá nové zamČstnance a dodává podklady finanþnímu
oddČlení pro zúþtování mezd. Obchodní a
marketingové oddČlení. OddČlení zajišĢuje
vývoj nových služeb a produktĤ, vymýšlí a realizuje obchodní strategii a zadává reklamu. Obchodní zástupci pak realizují obchodní kontakty
s klienty, nabízejí služby a uzavírají smlouvy.
OddČlení logistiky. Zabezpeþuje veškeré firemní aktivity související s pĜepravou, zajišĢuje
rovnČž komunikaci se servisní firmou pro údržbu vozidel a materiální zabezpeþení související
s pĜepravou. OddČlení související s klíþovou
þinností. OddČlení se vČnuje plné správČ þinností souvisejících s klíþovou aktivitou firmy.
Mohou to být oddČlení výrobní, servisní, oddČlení služeb nebo další.
Organizaþní struktura vychází z velikosti
firmy. Hlavním principem zmČn u všech firem s
nedostateþnou organizaþní strukturou vzhledem
k velikosti firmy je její prohloubení a pĜenos
vČtší míry pravomoci a zodpovČdnosti na
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Obrázek 2 Schéma organizaþní struktury

Zdroj: vlastní zpracování

Informaþní a komunikaþní systém je v
rámci organizaþní struktury stejnČ dĤležitý a
bez jeho uplatnČní se vlastní zmČny organizaþní
struktury do fungování firmy mohou promítnout jen v omezené míĜe. Je nutné vytvoĜit a
užívat integrovaný informaþní systém, jehož
souþástí budou tyto moduly (programové þásti).
Systém podpory zákaznických procesĤ, který
bude obsahovat zákaznicky orientované prostĜedí s orientací na obchodní aktivity, obchodní
pĜípady, kontakty, schĤzky, telefonické rozhovory, realizované projekty, ekonomické ukazatele a další položky dĤležité pro komunikaci se
zákazníkem. Dalším integrovaným modulem je
systém správy dokumentĤ. V nČm jsou uloženy
všechny užívané dokumenty v rámci firmy,
formuláĜe, vzory, protokoly a další dokumenty.
Dalším modulem je systém související s klíþovou aktivitou firmy, tedy systém zamČĜe-ný na
podporu klíþových i podpĤrných procesĤ.
NapĜíklad u výrobních firem to bude systém
složený z grafických modulĤ pro vývoj a dalších þástí Ĝídících plánování výroby a další procesy. Tyto systémy jsou pomČrnČ specializované a v dnešní dobČ si bez nich provoz velké
firmy neumíme pĜedstavit (Vrána a Richta,

2005). Pro ekonomiku je ve firmách provozován ekonomický modul, který je nejþastČji
propojen s nČkterými z popsaných modulĤ.
Manažerský modul, který slouží pro podporu
rozhodovacích procesĤ, pro orientaci v penČžních tocích a dalších oblastech strategických
pro management. U velkých firem, kde Ĝešíme
problematiku nedostaþující organizaþní struktury, je ale nutné klást hlavní dĤraz na integraci
popsaných modulĤ do jednoho „celofiremního“
informaþního systému. Tato integrace je nejvýznamnČjší, protože tím dojde k zefektivnČní
práce díky jednotné databázi zákazníkĤ a promítnutí všech aktivit orientovaných na zákazníka. Veškeré zákaznické údaje tak budou zpracovávány a budou dostupné v rámci
jednotlivých modulĤ, a ekonomický nebo
managerský modul s reportovacími nástroji
bude umČt poskytnout požadované informace
pĜesnČ dle požadavkĤ a z aktuálních dat (Sodomka, 2006). Celý tento systém má vČtšinou
jednotné rozhraní spustitelné z webového
prostĜedí a v rámci tohoto rozhraní jsou spouštČny jednotlivé moduly, pĜesnČ dle role uživatele v organizaþní struktuĜe a oprávnČní.
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naopak bývá problematika pĜíliš þlenité organizaþní struktury, s velkým množstvím úrovní a
pravomocí. V tomto pĜípadČ naopak dochází k
problémĤm „rozmČlnČní“ v rámci jednotli-vých
procesĤ Ĝízení, ale to je téma na samostat-ný
þlánek. Problematika je Ĝešena na skupinČ firem
pĤsobících od vzniku do souþasnosti v rámci
þeské republiky, a témČĜ výhradnČ ve vlastnictví majitelĤ pocházejících z tohoto prostĜedí.
Poþet firem pozorovaných pro podklady k
tomuto þlánku dosáhl poþtu 22 firem.
V souþasném svČtČ v rámci konkurenþního boje neexistují žádná pravidla, která by
firmČ dávala þas na rozmyšlenou, þas na dlouhodobou reorganizaci, nebo pĜemýšlení o využívání nebo nevyužívání informaþních technologií. O Ĝízení firmy to platí v ještČ vČtší míĜe.
Firmy se musí dynamicky vyvíjet a sledovat
okolí, nezĤstat pozadu. V pĜípadČ popsané skupiny firem je již na základČ ekonomických údajĤ patrné, že dochází k poklesu a stagnaci výsledkĤ. SvádČt tyto okolnosti na ekonomickou
krizi je zbyteþná ztráta þasu. Je nutné zhodnotit
systém Ĝízení a urychlenČ provést zmČny uvedené v rámci teoretických východisek pro vytvoĜení firmy schopnČ obstát v konkurenci a
rychle získat na základČ provedených zmČn
konkurenþní výhodu.

ZávČr
V þlánku byla vymezena pomČrnČ specifická problematika související s prostĜedím
firem v ýeské republice. Je to skupina velkých
firem, které po založení a prodČlaném vývoji na
svoji souþasnou úroveĖ doznávají poklesu výkonnosti vlivem nedostateþnČ vybudované organizaþní struktury. Problémem této organizaþní struktury je „ustrnutí“ na urþitém bodČ
vývoje spoleþnosti, a neschopnost efektivnČ a
bez chyb zajistit Ĝízení celé firmy po jednotlivých úrovních. Tyto problémy lze shrnout do
základních oblastí: souþasná organizaþní struktura firem není udržitelná pro další chod a rozvoj firmy, souþasný informaþní a komunikaþní
systém je nekomplexní a pro podporu firemních
procesĤ, komunikace a rozhodování je nedostateþný, v dĤsledku problémĤ organizaþní struktury dochází k poklesu obratĤ a zároveĖ dochází ke ztrátČ dobrého jména firmy.
V þlánku není tato problematika Ĝešena na
úrovni malých a stĜedních firem, kde je podobná situace nedostaþující organizaþní struktury velmi nepravdČpodobná. U tČchto firem jsou
tyto problémy vzhledem ke konkrétnímu nedostatku v dané úrovni Ĝízení velmi zĜetelné a jsou
logicky v krátké dobČ Ĝešeny. RovnČž þlánek
neĜeší problematiku velkých zahraniþních firem
s importovanou organizaþní strukturou, kde
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