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Tisková zpráva Centra restrukturalizace a insolvence 

 

Kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Schönfelda vydal publikaci 

Transformace a restrukturalizace podniku 

 

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v březnu tohoto roku další publikaci, na níž se podíleli jednotliví 

představitelé Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Kniha vyšla v rámci Beckovy 

edice ekonomie a vznikla také za přispění výzkumného projektu České grantové agentury 

(GAČR). 

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. uvedl: „Rád bych poděkoval celému autorskému kolektivu, díky 

jehož několikaleté usilovné práci a výzkumné činnosti, která probíhala na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, mohla kniha vzniknout. Problematika transformace a restrukturalizace 

podniků tak mohla být doplněna o unikátní výsledky této činnosti. Současně jsme se ale také snažili 

klást důraz na nadčasový pohled na celou danou oblast.“ 

 

 

 



 

 

Odborný text reflektuje jednotlivé životní cykly podniku a analyzuje dílčí příčiny a symptomy 

krize, které mohou vést až k zániku podniku. V jednotlivých kapitolách jsou mimo jiné detailně 

rozebírány způsoby řešení krize podniku, stanovení hodnoty podniku v krizi a jeho financování, 

úpadek podniku a způsoby jeho řešení a skutečné výsledky insolvenčních řízení. 

Autoři se zaměřili více na praxi a reálné případy než na právní aspekty dílčích ekonomických 

procesů. Publikace tak zahrnuje i dosud nezveřejněné výsledky výzkumů, které autorský tým 

v minulých letech realizoval. Jedná se například rozsáhlou analýzu dvaceti největších podniků 

z hlediska obratu, u nichž byl v rámci insolvenčního řízení prohlášen konkurz na majetek dlužníka. 

Zajímavý je také neobvyklý pohled na ekonomickou krizi z hlediska behaviorální ekonomie a 

posuzování úlohy managementu v transformaci a restrukturalizaci podniku.  

„Kniha přináší komplexní pohled na problematiku transformace a restrukturalizace podniku, 

zejména na sanační postupy. Na rozdíl od komentářů k insolvenčnímu zákonu a právním 

publikacím ohledně insolvence je možné ji charakterizovat spíše jako ekonomii podnikové krize a 

úpadku,“ uvedl jeden ze spoluautorů Ing. Michal Kuděj. Dále dodal, že „věří, že se kniha stane 

nejen dobrým pramenem pro studenty, ale bude také dobrým pomocníkem pro všechny, kteří se 

v praxi zbývají restrukturalizací a sanací podniku.“ 

 

 

Pro další informace, prosíme, kontaktujte tiskovou mluvčí CRI, Dagmar Schönfeldovou, 

e-mail: dagmar.schonfeldova@vse.cz. 

 


