Generační obměna – nové téma pro české firmy
Mému povolání se říká interim manažer. Přicházím do různě velkých firem na omezený čas, abych provedl analýzu
současného stavu firmy, nastavil procesy, uskutečnil potřebné změny, zapracoval lidi a po splnění úkolu firmu opouštím.
V posledních letech jsem se na všech projektech setkal s novou pracovní pozicíí - „povoláním dědic firmy“.

Nastala doba, kdy po 20 až 25 letech podnikání odchází jedna generace majitelů firem. Generace otců-zakladatelů. Firmy
si potřebují připravit nástupce a předat kormidlo. Úkol je to nelehký. Ve světě tuto situaci více než polovina podniků
nezvládne a u nás tomu není jinak. Většina majitelů firem tvrdí – „Svou firmu neprodám, povedou ji moji nástupci, moje
děti“. A jen málo těch, kteří si uvědomují, že tomu může být z různých důvodů jinak. Je vždy rozumné a reálné přenechat
firmu dětem?
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• Příběh první
Přichází syn, že mu nečekaně zemřel otec, on zdědil firmu a neví co s ní. Tak jsme se domluvili a pustili se společně do práce. Syn se musel naučit, jak řídit ekonomiku firmy, jak číst
jednotlivé ekonomické výkazy, jak kontrolovat výkonnost lidi, jak jednat s bankami, apod. Bylo to spoustu práce, při které jsme narazili na spoustu „kostlivců ve skříni“, kteří tam
léta tleli. Po úvodním propadu byla za rok a půl firma nově nastavena a prosperující – syn měl vše pod kontrolou a o firmě věděl první poslední. Byl připraven vést firmu sám. Ve
volných chvílích četl manažerské knihy, jak správně vést firmu a stihl se i oženit a založit rodinu…
• Příběh druhý

Přichází majitel firmy – otec zakladatel: Firma nefunguje, udělal jsem pár chyb, nevím, jak dál. Po krátké analýze se opět dáváme společně do práce s cílem postavit firmu na nohy a
zachránit pracovní místa. V průběhu konstatujeme, že změna vlastníka bude nutná. Navrhujeme otci-zakladateli postavit do čela firmy, po skončení naší mise, jeho syna, který nyní
vede obchod společnosti. Syn souhlasí.
Po šesti měsících naší práce je firma stabilizována. Ale ouha! Zatímco my chodíme domů z práce v osm večer, syn již ve dvě hraje tenis. Po roce působení v dané firmě navrhujeme,
aby potomek firmu opustil. Nic firmě nepřináší a demotivuje ostatní zaměstnance. Byl vždy zvyklý, že za něj práci někdo udělá. To už ale teď nejde. Je na rozhodnutí majitele (otce
zakladatele), zda nyní stabilizovanou firmu povede dál sám nebo se rozhodne pro její prodej.
• Příběh třetí
Přichází otec a dva synové. Tuší, že v jejich firmě nefunguje vše, jak by mělo. Vyhrnujeme rukávy a dáváme se do práce. Jeden ze synů pracuje ve firmě již mnoho let v plném
nasazení a nese všechny průšvihy na svých bedrech. Druhý syn dělá firemního maskota a „reprezentuje firmu“. Oba umírají vysílením. Syn-reprezentant se při větším přídělu práce
hroutí a opouští firmu. Tolik práce?! Jeho bratr je, po letech řešení všech problémů firmy, natolik vyčerpán a bez invence, že se také rozhodne firmu opustit. Nezbývá než firmu
prodat.

Statistika nelže. Více než polovině firem se generační výměna nepovede. Plyne z toho jediné – generační obměnu není radno podcenit a nic nelze předem brát jako jediné možné
řešení. Může být přínosné otevřít se i jinému úhlu pohledu zvenčí a připravit se na více variant. Buď se rodinná firemní štafeta osvědčí a potomek zdárně zamíří k cílové rovince
v podobě zdárného pokračování a ziscích rodinné firmy, anebo i přes vynaložené úsilí potomek sám usoudí, že firmu prostě není schopen převzít a je lepší ji výhodně prodat. Díky
tomuto kroku nejenže nedojde k narušení rodinných vazeb, ale především všechny ty roky budování rodinné firmy neskončí bankrotem.
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