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Editorial

Milí příznivci CAFINu,
dostává se Vám do rukou poslední číslo časopisu
CAFINews pro rok 2016. I letos jsme dodrželi tradici
a zbrusu nové vydání k vám přijelo přímo z tiskárny
na Vánoční setkání CAFIN, jehož významným hostem
byl Marian Jelínek, hokejový trenér a osobní kouč.
Mariana jsme před setkáním krátce vyzpovídali
a uvnitř časopisu se dozvíte, bez čeho se podle něj
neobejde cesta k úspěchu.
Při přípravě přílohy časopisu jsme se rozhodli znovu
navázat na vydařený ročník konference IT pro FINANCE
a přinášíme zajímavou reportáž, ve které se dočtete
mimo jiné o tom, jak by měl vypadat „jídelní lístek
IT oddělení“, „Jaké přínosy má automatizace reportingu“ a mnoho dalšího.
Další nedílnou součástí každého vydání časopisu jsou
články od Tomáše Nekvapila. V tomto čísle se ve svém
okénku rozhodl skončit s politickou korektností.
A protože je Tomáš velmi aktivní, přidal ještě článek
na téma Kurzové rozdíly a kurzové riziko.
CAFIN během léta 2016 spustil další průzkum pod názvem „Controllingový panel“. Výsledky vám přinášíme
v rubrice Odborná studie.
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Končím s politickou korektností
Tomáš Nekvapil
Rozhodl jsem se skoncovat s politickou korektností. Už i Amerika bude mít nekorektního
prezidenta. Nekorektnost přichází do módy.
Utrousit občas jízlivou poznámku se zdá být
docela in. A kdyby nic jiného – každý v sobě
zadržujeme tolik věcí z předlouhého období politické korektnosti… Nebýt to v hlavě,
ale o sedmdesát centimetrů níže, pomohlo
by účinné laxativum. Moje rada zní: ven s tím
i bez pomoci – určitě se vám uleví. A jistě mne
omluvíte, když půjdu příkladem; dnešní okénko bude zasaženo výstřikem nekorektnosti
jako první.
Třeba ti účetní – minule jsem vzal na milost
účetnictví, ale o účetních nepadlo ani slovo. Mezi námi: uvědomili jste si někdy, kam
až sahá moc účetních uvnitř podniku? Míst,
kde sledované trendy ve spotřebě skladovaných položek nejsou zatemňovány neustále
se měnícími průměrnými cenami, kde roční
opotřebení strojů není stanoveno jednou pro
vždy fixním odpisem nebo kde zcela zjevné
položky budoucích nákladů mohou být bez
okolků promítány do souvisejících současných
aktivit, je opravdu jako šafránu. A kdo za tím
nejspíš stojí? Já vím, řeknete si: nic nového –
co jsme v období politické korektnosti vytýkali
neadresně účetnictví, bude v době nekorektní
přidáno k tíži těm, kteří jej vedou. Dnes však
zamířím dále: je tu jedna věc, kterou jsem
nikdy nevyslovil – v obavě, že reakce účetních
by mne mohla navždy vyvrhnout z jejich světa.
Jde totiž o svátost nejsvětější: účetní závěrky.
Z praktického hlediska mi celý ten humbuk
okolo roční účetní závěrky připadá přehnaný:
vždyť na konci celého úsilí nestojí nic jiného,
než pohled na to, jak si firma počínala v souhrnu za období, které pravděpodobně začalo
před třinácti a více měsíci – a před několika
měsíci také skončilo. S tím máte vystačit
pro celý další rok, tedy do doby, než budou
k dispozici aktuálnější údaje z výkazů závěrky následující. Lze však v takovém případě
vůbec hovořit o aktuálnosti? Měřeno rychlostí,
dnes v prostředí globální konkurence obvyklou: dává nám kladné posouzení takových
výkazů – třeba v pozici věřitele firmy – vůbec
nějakou záruku, že je firma nyní v pořádku?

A – připustíme-li, že právě tato úloha výkazů má pro důvěru v podnikání zcela zásadní
význam – nebylo by lépe závaznou, zákonem
vymezenou účetní závěrku provádět tak jako
u kótovaných společností – tedy jednou za čtvrt
roku (na rozdíl od stávajících měsíčních jakobyzávěrek, ve kterých se dají nepříznivé jevy
docela úspěšně zatajit)? A je to venku! Slyším
námitky účetních, jak mnoho práce by jim
přibylo. Sotva skončí s jednou závěrkou, bude
tu další. To všechno chápu: nejspíš by bylo
nutno takové závěrky obsahově zjednodušit,
ale copak právě takto by neměl účetní establishment reagovat na zcela nepopiratelnou
společenskou potřebu? Řečeno po pravdě: zájmy malých a středních podniků jsou pramálo
uspokojovány neustálým cizelováním účetních
standardů. Jako bychom doplňovali o detaily
starou podobenku ve snaze vidět svoji stávající
tvář – namísto toho, znovu se vyfotit.
S účetními jsem se vypořádal. A teď manažeři. Chcete-li být skutečně nekorektní – tedy nechcete-li být zařazeni pouze mezi excentricky
vyšinuté podivíny – musíte mířit do více stran.
Také vás rozčiluje, jak manažeři stále fňukají,
že nemají lidi? Lidí by bylo dost, zní parádně
nekorektní odpověď, ale museli byste vytvářet
dost hodnoty na to, abyste je mohli zaplatit.
Až doposud si mohla firma dovolit tolik vašich
přehmatů a tolik nedůslednosti v naplňování
svých cílů právě proto, že byla k dispozici levná
pracovní síla. Ta doba je pryč – a nevím proč
se mi chce říct, zaplaťpánbůh.
A co controlleři? Není to tak trochu vaše vina?
Nejste snad právě vy těmi, pro které politická
korektnost neplatí nikdy? Může se controller
vůbec někdy zařadit mezi zástupy těch, kteří
obdivují císařovy nové šaty, zatímco panovník je úplně nahý? Že jste to doposud ani
jednou neudělali? Ale prosím vás, jsem také
controller…
S úctou a bez zášti vás zdraví autor nekorektního okénka.
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Controller Competence model
Rita Niedermayer Kruse

Pracovní skupina při IGC vedená paní Dr. Ritou Niedermayer Kruse
dokončila projekt s názvem Controlling Competence model. Jeho cílem
je vytvořit praktickou pomůcku pro controllery, jejich vzdělávání, zlepšování výkonu controllingových oddělení prostě pro lepší moderní controlling. Pro Ritu Niedermayer jsme připravili několik otázek k projektu
a níže přinášíme odpovědi.

What exactly is the Controller Competence
Model?
The generic Competence Model helps to answer the following questions: what competences are generally important for controllers?
What competences must controllers have
to fulfil their tasks at high quality and the
stakeholders’ satisfaction? Which competences
are critical for the success of typical controller
functions such as an investment controller?
Which competences are critical for the success
of a specific controller function? In how far
do these actually exist? Thus, what need for
development of these is there? Which competences are generally critical for the success
of the controller organisation? In my opinion,
the USP of the competence model is mainly the
practicable competence descriptions translated
into a controlling context and also the output-oriented competence grid for preparing
competence profiles.
What is the design of the Controller
Competence Model?
It is based on IGC’s controller mission statement
and controlling process model and consists
of the three following central elements:
a hierarchical list of competences (1), model
function profiles for selected controller functions (2) and model competence profiles for
the selected controller functions (3).
The hierarchical list of competences on the
one hand defines the basic competences for
knowledge workers and, on the other hand,
controller competences critical for success
4
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at both the process-specific level and across
processes. The list comprises 45 knowledgeworker and controller competences described
in detail and also provides an overview
of the expert knowledge relevant for controller functions in the context of the IGC
process model. The list of competences is thus
a generic basis for developing competence
profiles and systematically selecting controller
competences that is not adapted to the context
of any specific company. These competences
are shown in detail and systematically in the
list of competences, based on their description,
the competence definition, an exaggerated
depiction of the competence and the reason
for its selection in a controlling context. This
system is very important for handling competences objectively and professionally in controlling practice.
Let’s move on to the practical benefits.
How can the Controller Competence Model
be applied?
Competence models are at the core of competence management and also the foundation
for personnel work. They can be used throughout the personnel life cycle, for instance in the
following areas: in personnel marketing,
recruiting, in the course of work organisation,
in performance management, in personnel
development and in succession planning. They
benefit the managers in the controller field
and the top management in its daily controller
work, as well as the HR experts responsible.
Additionally, the Competence Model can

Zkušenosti ze zahraničí

be used for devising and implementing educational programmes.
Could you give us an example?
Imagine the following situation: a group
of companies wants to strengthen its controller
organisation following substantial restructuring. The idea is to optimise cooperation in the
controlling processes, to distribute the workload better, to newly design interfaces with
other units and, last but not least, to fight high
labour turnover. In the course of this, training

for controllers is also planned in order to qualify them better for the tasks that constantly
grow more complex. The CFO is now in charge
of initiating and structuring the training
programme.
My recommendation: instead of immediately
planning learning content, getting a clear picture of the competences required is essential.
Competence models improve not only how the
subject of personnel development is tackled,
but are also a powerful instrument for managing the controlling department.

Dr. Rita Niedermayr-Kruse
Rita Niedermayr-Kruse absolvovala Hospodářskou Univerzitu ve Vídni. Zabývá se výzkumem, vzděláváním
a poradenstvím v oblasti controllingu, financí, účetnictví a strategického řízení. V roce 1990 se stala ředitelkou
rakouského Controller Institutu. Od roku 1992 je partnerkou společnosti Contrast Management-Consulting,
ve které působí od roku 2001 též jako výkonná ředitelka. Vyučuje na FHWien v oboru Finance, účetnictví, daně.
V rámci své bohaté publikační činnosti se mimo jiné podílela na vydání významné knihy prof. Eschenbacha
„Controlling“, která (i díky českému překladu) výrazně ovlivnila českou controllingovou praxi. Předsedkyní
dozorčí rady České asociace pro finanční řízení je od roku 2010.

15. Treasury Fórum
7. června 2017, Hotel Olympik Tristar
Výroční setkání všech treasury
manažerů a expertů finanční sféry
Tradiční galavečer 6. června 2017
www.cafin.cz
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Formování firemní kultury jako
nástroj zvyšování výkonnosti
organizace
Jan Žižka
Pojem kultura je široký, mezioborový pojem, označující sdílený a naučený způsob myšlení, cítění a chování, který vzniká v důsledku adaptace
sociálních skupin na vnější podmínky a jako účinný nástroj zvládání
těchto podmínek je v rámci sociálních skupin předáván. Do managementu byl tento pojem převzat z kulturní antropologie.

V definování pojmu organizační (podniková)
kultura a ve vymezování struktury organizační
kultury neexistuje mezi autory, kteří se touto
problematikou zabývají, úplný konsensus.
J.P. Kotter například uvádí, že organizační
kultura má dvě úrovně, které se liší z hlediska
viditelnosti a z hlediska jejich odolnosti vůči
změně. Na hlubší a méně viditelné úrovni
kultura odráží hodnoty, které jsou sdíleny
lidmi ve skupinách, a které přetrvávají, i když
se členové skupin změní. Na více viditelné
úrovni kultura reprezentuje vzory nebo způsob
chování organizace, které jsou automaticky
následovány novými zaměstnanci na základě
působení stávajících zaměstnanců.
Růžena Lukášová ve své knize „Organizační
kultura a její změna“ zobecňuje současné pojetí a říká, že organizační kulturu lze chápat jako
soubor přesvědčení, hodnot, postojů a norem
chování, které jsou sdíleny v rámci organizace,
a které se projevují v myšlení, cítění a chování
členů organizace a v artefaktech.
V řadě zahraničních publikací je statistickými
analýzami potvrzen vliv správně definované,
utvořené a implementované firemní kultury
na vyšší výkonnost organizace a je doložena
měřitelnost této vazby.
Firmy, jejichž organizační kultura je zaměřena na všechny klíčové manažerské oblasti (zákazníky, akcionáře a zaměstnance) a na správné vedení lidí na všech manažerských úrovních
6
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svými výsledky výrazně překonávají společnosti, které nemají tyto kulturní charakteristiky.
Kulturní charakteristiky a projevy chování
jednotlivých firem mají měřitelný vliv na výkonnost organizací. Organizace s participativní kulturou mají nejenom lepší výkonnost
ve srovnání s těmi, kteří takovou kulturu

„Firmy, které mají inovativní
strategii, směřují k rozvojové
kultuře, zatímco firmy s defenzivní
strategií mají tendenci
k hierarchické kultuře.“
nemají, ale tento rozdíl ve výkonnosti se v čase
zvyšuje.
Problematika firemní kultury je velice
komplexní. Podniková kultura není izolována
od ostatních firemních procesů při dosahování
růstu výkonnosti organizace.
Podmínkou úspěšného vlivu podnikové
kultury na výkonnost je vzájemná provázanost
organizační kultury se strategií. Firmy, které
mají inovativní strategii, směřují k rozvojové
kultuře, zatímco firmy s defenzivní strategií
mají tendenci k hierarchické kultuře.

Odborný článek

Chtěl bych zdůraznit důležitost osobnosti
leadera, způsobu vedení lidí a stupně zapojení
zaměstnanců. Toto se projevuje v síle firemní
kultury.
Velice důležitá je také souvislost mezi
osobností CEO, organizační kulturou a strategií.
Z tohoto důvodu se doporučuje představenstvům vybírat CEO tak, aby jeho osobnost byla
v souladu s potřebami firemní strategie.
Nejčastější používanou metodou zjišťování
vlivu podnikové kultury na výkonnost je kvantitativní analýza podnikové kultury formou
předem zpracovaných dotazníků případně kvalitativní analýza založená na rozhovorech s vedením firem i s pracovníky na různých úrovních
řízení v kombinaci s kalkulováním finančních
ukazatelů z veřejně dostupných zdrojů.
Výkonnost organizací je ve spojitosti s vlivem
podnikové kultury nejčastěji měřena prostřednictvím finančních ukazatelů (např. průměrný
roční nárůst čistého zisku, průměrná roční
návratnost investic nebo průměrný roční růst
ceny akcií).
Vědecké články statisticky dokládají na stovkách dotazovaných a analyzovaných firem
z různých zemí světa i různých oborů podnikání
souvislost mezi firemní kulturou a výkonností organizace. Je dokázáno, že síla firemní
kultury, její převládající prvky a charakteristiky
výrazně pozitivně, případně i negativně ovlivňují v dlouhodobém pohledu finanční výsledky
firem.
Pro každou firmu je důležité hledání cest
jak v reálném praktickém životě organizační

„Je dokázáno, že síla firemní
kultury, její převládající prvky
a charakteristiky výrazně pozitivně,
případně i negativně ovlivňují
v dlouhodobém pohledu finanční
výsledky firem.“

kulturu formovat a zavádět a tím dosáhnout
pozitivní vliv na výkonnost. Je nezbytné si odpovědět na otázky, jak dosáhnout žádoucího
stavu, aby byla kultura správně definována,
reálně implementována a byla dostatečně
silná, jak propojit proces utváření strategie
a formování firemní kultury organizace, co jsou
faktory úspěšnosti formování kultury a čeho
je potřeba se vyvarovat. Zároveň je nezbytné
strategii i podnikovou kulturu průběžně revidovat a přizpůsobovat potřebám firmy.
Jsem přesvědčen o tom, že investice manažerského času do správného definování a utváření podnikové kultury je klíčovou prioritou
a dlouhodobé zvyšování výkonnosti firmy není
bez naplnění tohoto předpokladu možné.
Rád s vámi budu na toto téma diskutovat
na semináři (Ne) konfliktní firma (6. 6. 2017),
který připravil Controller Institut a který se zabývá problematikou firemní kultury.

(Ne)konfliktní firma
… aneb Otevřenou komunikací ke splnění cílů
6. 6. 2017, Praha

Více informací na
www.controlling.cz
Lektor tréninku:
Ing. Jan Žižka

Ing. Jan Žižka
Jan Žižka vystudoval VŠE v Praze a také dnes je část jeho aktivit spjata s jeho alma mater. Vyučuje zde
na Katedře managementu a současně je členem Vědecké rady Podnikohospodářské fakulty. Řadu let působil
mimo akademickou sféru. Zastával pozice finančního ředitele v tuzemských i mezinárodních firmách (Tesco,
Myllykoski sales, Mondi). Posledních pět let pracoval na pozici generálního ředitele a místopředsedy představenstva Mondi Štětí a. s. V roce 2011 se umístil na třetím místě v soutěži Manažer roku a na prvním místě
v soutěži Manažer odvětví České republiky. Jako lektor se zaměřuje na finance, formování podnikové kultury,
vedení lidí, řízení změny a strategii.
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Procesní řízení
Jan Urban

Tradiční podoba organizace i řízení firem vychází z tzv. funkcionálního
přístupu. Jeho alternativou je procesní organizace a řízení, k jehož přednostem patří vyšší zákaznická orientace, jednodušší vnitřní koordinace
činností, menší počet řídících stupňů i nižší náklady firmy.

Základem tvorby procesně orientované
organizace je vymezení podnikových procesů.
Podnikový proces je posloupností navazujících
činností, jejichž společným cílem je uspokojit potřebu určitého zákazníka organizace,
vnějšího nebo vnitřního. Podstatou procesu
je transformace vstupních zdrojů (údajů,
informací, surovin, materiálu, zařízení apod.)
do požadovaných výstupů, tj. určitých řešení,
výrobků, služeb atd.
Základním nástrojem řízení procesů jsou
jejich výkonová kritéria vycházející z potřeb
zákazníků, ale i požadavků vnitřní efektivity
procesů, resp. efektivity organizace jako celku.

Vymezení procesů a jejich druhy
Vymezit podnikový proces znamená určit jeho
• zákazníky a jejich potřeby, tj. pro koho
a s jakým cílem je proces prováděn,
• vstupy, tj. materiál, zdroje, informace,
podklady a další prvky, které jsou nezbytné
k vykonávání činností, ze kterých se proces
sestává. Vstupem procesu bývá často výstup
procesu jiného,
• výstupy, tj. očekávané produkty, služby,
informace, subdodávky apod., které proces
vytváří. Vycházejí z potřeb zákazníků a v případě interních zákazníků slouží jako vstup
jiného procesu,
• činnosti, které proces zahrnuje, a jejich
postup, tedy to, jak na sebe tyto činnosti
vzájemně navazují,
• pracovní místa, resp. personální kapacity,
potřebné k zabezpečení procesu,
8
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„Procesní řízení vzniká zpravidla
jako reakce na nedostatky
funkcionální organizace.“
• výkonové ukazatele, podle kterých bude
posuzována úspěšnost či efektivita procesu,
například jeho náklady na jednotku výstupu,
průběžná doba apod.
• kritické faktory úspěchu a jeho rizika, tj.
důležité předpoklady hladkého průběhu
procesu i jeho možná ohrožení, například
získání potřebných vstupů v určitém čase, zajištění nezbytných schopností zaměstnanců
apod. Hladkému průběhu procesů nejčastěji
brání úzká místa, tj. nedostatečné kapacity
určitých činností procesu, a tzv. organizační
rozhraní, tj. místa, kde proces přechází z jedné organizační jednotky do druhé.
Procesy mohou v organizaci probíhat paralelně
nebo na sebe navazovat. Z hlediska své role
se zpravidla dělí na hlavní, řídící a podpůrné.
Tyto základní procesy mohou být dále členěny
na procesy dílčí, k jejichž vymezení slouží stejná pravidla jako u procesů základních.
Hlavní procesy organizace, označované též
jako klíčové, vytvářejí hodnotu pro vnějšího
zákazníka, a tím i vlastníka či zřizovatele organizace. Patří k nim procesy zajišťující požadavky
či objednávky vnějších zákazníků v podobě
určitých produktů nebo služeb. Kritériem

Odborný článek

hodnoty, kterou pro zákazníky vytváří, bývá
nejčastěji cena, kterou zákazníci za své objednávky platí.
Řídící procesy slouží efektivnímu fungování hlavních i podpůrných procesů, a tím
i organizace jako celku. Patří k nim strategické,
finanční či personální řízení, vnitřní audit,
controlling apod. Příkladem je proces řízení
lidských zdrojů, jehož cílem je tvorba a naplnění personální strategie, umožňující dosáhnout
cílů organizace. Cílem jeho dílčích procesů
může být vytvořit a zavést nákladově efektivní
motivační systém, zvyšující výkon zaměstnanců, snížit fluktuaci apod.
Podpůrné procesy zajišťují pro hlavní a řídící
procesy určité dodávky či služby. Příkladem
je IT, doprava, správa budov, nákup a zásobování apod.

Procesy a procesní řízení
Procesy v organizaci probíhají nezávisle
na tom, jak je uspořádána a řízena. V organizaci, která není procesně řízena, je však jejich
průběh často „spontánní“, a většinou i méně
efektivní.
Procesní řízení znamená, že činnosti, které
jsou součástí určitého procesu (ať již základního nebo dílčího) jsou řízeny jednotně, tj.
z jednoho místa. Procesní uspořádání organizace pak znamená, že základním hlediskem pro
zahrnutí činností a pracovních míst do organizačních útvarů je jejich příslušnost k určitému
(stejnému) procesu.
Procesní řízení současně znamená, že činnosti či organizační útvary mají své místo
v organizaci jen tehdy, jsou-li součástí procesu,
jehož výsledkem je (přidaná) hodnota pro
zákazníka, vnějšího či vnitřního. Základní
předností procesně orientované organizace
tak je, že brání přežívání neúčelných činností
a usnadňuje řízení organizačních jednotek
a pracovních míst na základě výkonových ukazatelů procesů, nikoli funkcí.

Rozdíly procesní a funkcionální
orientace
Procesní řízení vzniká zpravidla jako reakce
na nedostatky funkcionální organizace. Rozdíl
mezi oběma přístupy spočívá v tom, zda na organizaci pohlížíme jako na soubor procesů
nebo funkcí.

Funkcionální orientace znamená, že organizační jednotky jsou odpovědné za určité
odborně specializované činnosti, k jejichž
koordinaci s jinými specializovanými činnostmi
dochází na vyšší řídící úrovni, tedy mimo rámec
jednotek samotných. Její předností je odborná
specializace, nevýhodou slabší propojení mezi
funkcemi, vyšší hierarchičnost i menší orientace na společné cíle podniku včetně potřeb jeho
zákazníků.
K typickým problémům funkcionálních
organizací patří tzv. organizační rozhraní, tj.
místa, kde dochází k předání produktů či informací mezi jednotlivými organizačními útvary.
Organizační „roztržení procesů“ totiž zpravidla
znamenají delší průběžné časy procesů, větší
výskyt chyb včetně nejasností týkajících se odpovědnosti za výsledky procesu.
Organizace orientované na procesy jsou členěny i řízeny jinak. Jejich jednotky zabezpečují
jasně vymezené procesy a jejich vedoucí jsou
odpovědni za jejich výkonové cíle, tj. i za součinnost jednotlivých funkcí.
Předností procesně orientovaných organizací
je lepší koordinace funkcí a tím i vyšší výsledky
tam, kde jsou na ni kladeny zvýšené požadavky. Organizace orientované na procesy mohou
i nadále zahrnovat funkčně vymezené útvary
(výrobu, prodej a marketing apod.), jejich
vyšší útvary jsou však procesně homogenní, tj.
zabezpečují a odpovídají za celý proces.

„Hlavními kritérii pro ohraničení
procesů jsou jejich jasné
a měřitelné výsledky a jednoznačné
odpovědnosti za jejich dosažení.“
Tvorba procesní organizace vede k větším
a plošším vnitřním jednotkám s odpovědností
za šíře vymezené (procesní) cíle. Bývá spojena
s týmovým pracovním uspořádáním, usnadňujícím komunikaci mezi funkcemi, tj. s tvorbou
tzv. multifunkčních týmů.

Zavádění procesního řízení
Zavedení procesního řízení, tj. jednoznačné odpovědnosti za procesy a jejich výsledky a řízení
9
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na základě jejich výkonových cílů, je i příležitostí pro analýzu a zefektivnění procesů.
Provází je proto zpravidla:
• zpřesnění cílů a výkonových ukazatelů
procesů,
• lepší přizpůsobení procesů požadavkům
zákazníků,
• nalezení slabých míst procesů, tj. jejich
„úzkých míst“,
• odstranění nepotřebných činností,
• stanovení optimálních (mezních) pracovních kapacit procesů,
• omezení duplicitně prováděných činností,
• standardizace a normování procesů.
Základem pro vymezení hlavních procesů
je strategie organizace, která stanoví, jaké produkty a služby chce organizace poskytovat, kdo
jsou její zákazníci, na čem zakládá své konkurenční výhody, kam chce přednostně směrovat
své zdroje apod. Řídící a podpůrné procesy jsou
pak ty, které mají největší dopad na výkonnost
procesů hlavních.

Východiskem k vymezení procesů je procesní
mapa, zachycující vzájemné vztahy mezi
činnostmi a jednotkami stávající organizace,
tedy vstupy a výstupy, které jednotlivé články
organizace spojují. Na jejím základě je navržen
nový průběh procesů, odstraňující jejich stávající nedostatky. Poté jsou pro nově definované
procesy stanoveny jejich výkonnostní ukazatele. Obdobným způsobem je navržen i nový
průběh procesů dílčích.
Hlavními kritérii pro ohraničení procesů jsou
jejich jasné a měřitelné výsledky a jednoznačné odpovědnosti za jejich dosažení.
Na základě nového průběhu procesů dochází
pak k novému uskupení činností do organizačních jednotek. Cílem je soustředit činnosti,
které na sebe těsně navazují, v jednom či několika málo útvarech se společným.
Závěrečným krokem tvorby procesní organizace je nové vymezení pracovních míst, jehož
cílem je promítnout výstupy a cíle nové organizace do náplně a odpovědností jednotlivých
pracovních pozic.

Doc. Dr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE FF UK. Pracoval jako poradce v několika mezinárodních poradenských firmách, od roku
1998 je ředitelem poradenské a vzdělávací společnosti Consilium Group, Management Consultants. Věnuje
se podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů.
Je autorem řady článků a knižních publikací zabývajících se řízením a vedením lidí, mimo jiné knih Deset nejdražších manažerských chyb, Deset kroků k vyššímu výkonu pracovníků, Řízení lidí v organizaci, Tvorba a rozvoj
organizačních systémů aj. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a byl jejím vicepresidentem. Působí jako docent na právnické fakultě University Karlovy a jako lektor kurzů MBA i seminářů
pro podnikovou a veřejnou sféru.

Procesní řízení

19. 10. 2017, Praha

aneb jak snížit náklady, zrychlit rozhodování
a odstranit úzká místa organizace
•
•
•
•

Organizační procesy a jejich vymezení
Procesy hlavní, řídící a podpůrné
Výkonová kritéria procesů, metoda Balanced Scorecard
Zavádění procesního řízení a další zdokonalování procesů

Více informací na www.controlling.cz
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Lektor:
doc. PhDr. Ing.
Jan Urban, CSc.
řídící partner, expert
v oblasti řízení
organizace a rozvoje
lidských zdrojů

Rozhovor

Dnes odpovídá
Georg Hotar
V tomto čísle přinášíme rozhovor s Georgem Hotarem, výkonným ředitelem firmy Photon Energy. Jak už název napovídá, budeme se pohybovat
na poli fotovoltaiky a sluneční energie. Georg Hotar jistě nepatří mezi
manažery, kteří by si chtěli peníze jen užívat. Naopak, nebojí se investovat a rozvíjet vizi, ve které se „našel“. Mimo jiné se přiznal, že se našel
v roli zastánce obnovitelných zdrojů. A proto řeč dojde i na vodu. Dále
se dozvíte o jedné pro vás možná tajuplné obchodní komoře, kde najdete nejslunečnější zemi na světě, a také kolik váží jeho nynější koníček.

Hned na úvod musíme prozradit, že jste
se narodil ve Vídni v česko-rakouské rodině.
Kde jste trávil více času, v Rakousku, nebo
v Česku?
Vyrůstal jsem ve Vídni, takže do mých 19 let
to byla primárně Vídeň s tím, že jsme trávili
převážnou část letních prázdnin na Moravě
u prarodičů, ale 80 % času minimálně
v Rakousku.
Do těch 19 let. Pak se to změnilo?
Pak jsem se na rok přestěhoval do Prahy
a pak asi po třech a půl nebo čtyřech letech
v Londýně jsem se v uvozovkách vrátil do Prahy,
ne do Vídně. Od roku 2000 jsem byl hlavně
v Praze.
Když jste narazil na Londýn, právě tam jste
získal magisterský titul na London Business
School. Zhodnotil byste studium v zahraničí
jako náročné?
Bakaláře jsem ještě udělal na London School
of Economics z Accounting and Finance
a pak Master na Business School. Teď nevím,
co odpovědět,(smích) protože obory, které
jsem studoval, jsem si prošel už na obchodní
akademii v Rakousku. To znamená, že jsme
dělali účetnictví a finance. To už jsem znal
a musím říct, že jsem se tam toho moc nového
nenaučil. Obchodní akademie byla evidentně
dobrou průpravou, ale samozřejmě i ty ostatní
obory byly zajímavé. Náročné je, že si člověk musí zvyknout na cizí prostředí. Jeden
z velkých rozdílů mezi vysokými školami třeba
v Rakousku, v České republice a v Anglii je ten,

„Chtěl jsem se zaměřit na jeden
z obnovitelných zdrojů a solar byl
tehdy ještě velmi drahý a zdaleka
nebyl tak rozšířený jako dnes.“
že tam i na vysokých školách je vše hodně
dané. Mají jasný harmonogram přednášek.
Není to tak, že si můžete vybírat, kdy půjdete
na jaký kurz, nebo si vybrat vyučujícího u paralelních kurzů. Než jsem odešel do Londýna,
krátce jsem studoval i ve Vídni. Tam se online
přihlásíte paralelně na čtyři kurzy a sbíráte
kredity. V Londýně to mnohem více organizuje
škola.
Co pro Vás bylo největším přínosem zahraničního studia?
Já jsem vlastně celou dobu při studiu pracoval, takže studentský život to nebyl. Ten jsem
si díky bohu užil rok předtím v Praze. Na takové
to flámování v Londýně moc času nebylo. Určitě
bylo zajímavé, že na obou školách byl velmi
vysoký podíl studentů z celého světa. Potkal
jsem tam spoustu lidí, jak studenty, tak i učitele
a profesory z celého světa. Vzniklo tam pár
velmi zajímavých přátelství a je to samozřejmě
velký svět. Jsou to školy, které jsou schopné přitáhnout špičkové akademiky. London
School of Economics je hodně teoretická, ale
London Business School je hodně praktická.
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Učí tam lidé z praxe, kteří třeba buď podnikali,
nebo podnikají, anebo měli nějaké vedoucí
funkce. Do kurzů pak byli schopni pozvat jako
hosty i extrémně známé osobnosti, ke kterým
by se člověk jinak určitě nedostal, a tam
s nimi probírat různé otázky. Toto bylo hodně
zajímavé.
Když se odpoutáme od Vašeho studia, tak
i my dva jsme se poprvé potkali, když jste
sestavoval EVA ranking. Bylo to v letech
2000 – 2004 a jednalo se o žebříček, ve kterém byly zastoupeny nejúspěšnější české firmy, jejichž pořadí bylo určeno právě ukazatelem ekonomické přidané hodnoty. Sledujete
i nadále tento žebříček a angažujete se nějak
v jeho vytváření?
Tento projekt je vlastně přímý spin-off z mého
období na London Business School, protože
Joel Stern, který tento ukazatel vymyslel, tam
přednášel. Takže tam vlastně vznikl ten nápad.
V posledních letech ale bohužel není čas skoro
na nic jiného než na činnost ve Photon Energy,
i když mám k tomu projektu samozřejmě velmi
srdečný vztah.
V současné době se věnujete solární energii.
Jste spoluzakladatelem firmy Photon Energy.
Jaký je Váš osobní postoj k tomuto zdroji
energie?
Samozřejmě velmi kladný (smích). Když jsem
začal uvažovat o změně zaměření, udělal jsem
si v roce 2006, 2007 takovou zjednodušenou
analýzu. Chtěl jsem se zaměřit na jeden z obnovitelných zdrojů a solar byl tehdy ještě velmi
drahý a zdaleka nebyl tak rozšířený jako dnes.
Spíše se stavěly větrné elektrárny, tak jsem
dospěl k tomu, že vzhledem k velikosti zdroje,
který máme na světě k dispozici, je sluneční
energie jednoznačně na prvním místě. Také
jsou známy teoretické statistiky, že celková
roční spotřeba zeměkoule vlastně může být
pokryta slunečním zářením, které dopadne
na celou planetu během jedné hodiny.
Ale solární energie má ještě jednu velkou
výhodu, a sice tu, že zdroj je rozprostřen relativně stejnoměrně v určité geografické lokaci.
To znamená, že já nemusím, jako například
v případě větru nebo vodních elektráren, jít
přímo za zdrojem. U vodních elektráren musím
jít tam, kde teče voda s dostatečnou rychlostí
nebo spádem, větrné elektrárny musím stavět
tam, kde fouká nejvíc. A většinou tato místa
12
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nejsou ta, kde je energie spotřebována, takže
je navíc nutné použít síť na distribuci energie
tam, kde je spotřeba.
To je určitě zajímavá představa. Já si dovolím laickou otázku. Když jste zmiňoval jako
výhodu tohoto zdroje energie to, že je jedno,
jestli to umístím tady, nebo o kousek dál, tak
přesto jsou přece na zeměkouli regiony, kde
svítivost slunce je daleko větší a delší než
třeba tady ve střední Evropě. Takže hlavní
problém, proč nevyužívat tyhle regiony
je potom distribuce energie?
Když chceme srovnat dva extrémy, to znamená
ropu a integraci obnovitelných zdrojů našich
soustav za posledních 10 let, a když na druhém
konci spektra vezmu Afriku, kde v zásadě
nejsou distribuční sítě, nebo jsou jen ve velmi
omezené míře, a kde je i výrobní kapacita
velmi malá, je to až neuvěřitelné. Jen pro srovnání: výrobní kapacita pro elektrickou energii
v Nigérii, která má 180 milionů lidí a rychle
roste, jsou 2 gigawatty, což je výkonnost
Temelína. Takže země, která má 18krát tolik
obyvatel než Česká republika, má jen zlomek
instalovaného výkonu.
Afrika je úplně na druhém konci spektra,
jak jsem říkal, ale má to jednu obrovskou
výhodu. Oni vlastně tu fázi budování distribuční sítě přeskočí a přímo ze situace, kdy
nemají žádnou distribuční síť a skoro žádnou
výrobní kapacitu, půjdou přímo do situace, kdy
to vše, oč my usilujeme, bude. Takže oni nás
tady v tom přímo přeskočí, tak jako se to stalo
u telekomunikací. Dnes by ani ve snu nikoho
nenapadlo natahovat telefonní kabely, protože
oni šli přímo do mobilní komunikace a úplně
to samé se bude dít nebo už se děje v energetice. Nebude to o tom, že se budou stavět velké
centralizované elektrárny a pak se to bude
rozvádět, ale spíš budou distribuované celky,
které budou de facto zásobovat ostrov, malé
vesnice nebo města, takže z tohoto pohledu
do té fáze, do které se chceme dostat my, oni
dorazí dřív.
Tam je samozřejmě výhoda, že elektřina
je v tuto chvíli velmi nedostupná, to znamená, že má vysokou cenu i vysokou hodnotu
ve smyslu, že ty první jednotky energie, které
máte k dispozici, vždycky mají tu největší hodnotu, takže ta návratnost investic
do fotovoltaiky je samozřejmě velmi rychlá
a jsou země, kde skutečná energetika zažívá

Rozhovor

boom. Ve východní Africe, konkrétně v Keni
a v Ugandě si spousta lidí kupuje systémy
od malých panelů až po ty větší. Tam je taky
důležité vědět, že v těchto zemích sice ti lidé
nejsou bohatí, ale zase to neznamená,
že by neměli žádné peníze. Na něco smysluplného, jako je třeba fotovoltaika, jsou schopní
si naspořit, takže ta kupní síla tam je a děje
se to relativně ve velkém.
Vypadáte jako takový osobní zastánce
využívání obnovitelných zdrojů. Do tohoto
businessu jste vstupoval právě proto, že jste
zastáncem, nebo spíš proto, že tam byla vidina rychlé návratnosti té investice?
Předtím jsem měl poradenskou firmu a důvod,
proč jsem vůbec začal přemýšlet o nějaké změně, byl ten, že když se za sebou otočíte, nic moc
stálého tam nevidíte.
Toto byl skutečně ten hlavní hnací motor.
Obnovitelné zdroje byly v roce 2006 relativně na začátku. Samozřejmě Německo
bylo tahoun, takže když jsme se dívali
zvenku na Německo, bylo vidět, že to jde,
že to má směr.
Zastáncem jsem, já si myslím, že je to správný směr z mnoha důvodů, a samozřejmě
můžete být zapálení, ale pokud vaše firma
nebude vydělávat, dlouho existovat nebude.
Takže to jde ruku v ruce, ale určitě to není
o nějakém zlatokopectví a rychlém zbohatnutí.
Určitě takové případy byly, že někdo vydělal
hodně rychle peníze a utekl, někteří i ztratili
hodně peněz a v určitých případech i všechno.
Ale my se na to díváme z velmi dlouhodobého
pohledu, takže určitě ta podpora tady v České
republice a v jiných státech pomohla v rozjezdu, ale kdybychom si chtěli užívat peněz,
všechno prodáme a sedíme na pláži. My spíš
vnímáme tu globální příležitost, a že té práce
je hodně. A uskladnění energie dále nakopne
a zvýší možnosti pro využití fotovoltaiky, takže
je práce na dalších 30 let.
Jedna z největších elektráren, na které Vaše
společnost pracovala, se nachází u brněnského letiště. Chystáte realizaci ještě většího
projektu, nebo se budete soustředit spíše
na menší elektrárny a jejich servis?
To ukáže čas. V tuto chvíli se v Evropě moc
nestaví, takže jediný trh, na kterém jsme
v tuto chvíli aktivní, kde stavíme, je Austrálie.
Tam je zatím velikost projektu menší, než to,

na co jsme byli zvyklí zde v Evropě. To znamená ve stovkách kilowattů. Teď se tam pomalu
otevírají možnosti pro výstavbu velkých
elektráren, takže máme více projektů, kde
ta velikost většiny z nich se přibližuje tomu,
co jsme stavěli v Brně. My jsme ji nestavěli
úplně celou, má 20 megawattů, ale máme pár
projektů, kde máme mezi 10 a 15 megawatty,
plus jeden, který by to převýšila zásadním způsobem. Teď samozřejmě uvažujeme o vstupu
na další trhy, kde ale vždycky ten náš přístup

„Dnes ta podpora obnovitelných
zdrojů všeobecně jde přes zelené
certifikáty.“

je opatrný. To znamená, že když chceme na novém trhu uspět, musíme se učit a většinou
i ty distribuční společnosti se musí učit, jak
připojit fotovoltaickou elektrárnu. My se tam
vlastně chceme uchytit postupně, nechceme
tam přijít a hned stavět 20 nebo 50 megawattů, ale spíš si to osahat na menším. Jak říkám,
nejdřív se naučit chodit, pak běhat, pak létat
a časem se tak určitě propracujeme k větším
elektrárnám, ale spíš chceme začít s menšími,
to znamená megawatt, pak třeba 5, pak 10,
když to zjednoduším.
Zmínil jste australský trh. Liší se od toho
evropského z pohledu spotřebitele nebo
legislativy?
Občas narážíme na lidi, kteří si myslí, že tam
ten proud teče jinak, ale on teče úplně stejně.
Samozřejmě mají jiné technické standardy
pro připojení do distribuční sítě, používají
se jiné certifikace, takže ty komponenty jsou
jiné. Způsob ochrany těch elektráren je jiný,
v určitých oblastech i přísnější a ten trh se liší
v tom, že v minulosti byla podpora obdobná
jako v České republice, přes výkupní ceny
pro malé střešní instalace a domácnosti.
To už je minulost. Dnes ta podpora obnovitelných zdrojů všeobecně jde přes zelené
certifikáty, v tom se to neliší zásadně od situace
v Rumunsku. Možná snad v tom, že v Austrálii
se ten systém nemění, v Rumunsku bohužel
ano. Ten systém je nastaven velmi zajímavě,
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to znamená, že existují dva druhy těch certifikátů. Pro zařízení, která mají do 100 kW peak-maximální výrobní kapacity a je jedno, jestli
je to fotovoltaika, vítr nebo třeba biomasa,
tyto certifikáty teoreticky mají vyplácet do roku
2030, ale do těch menších instalací na ty certifikáty dosáhneme na to celé budoucí období
předem na základě nějaké předpokládané
výroby a existuje trh, na kterém je dokážeme obratem prodat. To znamená, že výrobci
a velcí spotřebitelé energie musí část své
výroby nebo spotřeby pokrýt z obnovitelných zdrojů energie, nebo koupit certifikáty,
a ty jsou na trhu, takže já ty certifikáty dostanu
na 15 let dopředu, teď už jen na 14, a dokážu
je okamžitě prodat. To znamená, že vlastně pro
mě je to něco jako investiční dotace a pokrývá
to zhruba jednu třetinu nákladů na výstavbu.
A pak tu elektřinu buď spotřebovávám, nebo
prodávám. U těch větších instalací, to znamená
nad 100 kW, dostáváme ty certifikáty průběžně
vždycky na základě výroby začátkem toho dalšího roku. Tyto certifikáty mohou na trhu také
prodat, ale paralelně prodávám tu elektřinu,
nebo ji sám spotřebuji. Je to robustní systém
podpory a v tuto chvíli vidíme, jak stále klesají
ceny komponent. Takže to začíná stačit pro to,
aby se ekonomicky dala postavit elektrárna
v Austrálii, kde je i ten osvit vysoký. Australie
je vlastně nejslunečnější kontinent na světě.
Společnost Photon Energy se také zabývá
efektivním skladováním elektrické energie.
Pracujete na vlastním řešení, nebo spolupracujete se společnostmi, jako je například
Tesla Motors?
Neexistuje jedna baterka, která bude schopná
řešit všechno, protože těch typů je hodně, mají
různé celkové životnosti, jsou více či méně náchylné na kompletní vypětí a je to otázka váhy.
To znamená, že když dělám baterii do auta,
pak každé kilo je důležité, a pokud to budu
mít ve sklepě, pak to klidně může mít 5 tun,
cena je rozdílná, takže je vždycky nutné najít
to správné řešení pro danou situaci.
A jaký je Váš názor na směr, kterým se Tesla,
potažmo Elon Musk ubírá? Myslíte si,
že je tato americká společnost budoucností
ve využívání solární energie?
Tesla je samozřejmě firma, která je marketingově velmi šikovná, myslím si, že u těch automobilů skutečně udělali velmi dobrou práci.
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Co se týče baterek, jejich sázku na lithiové
řešení ze svého pohledu také vnímám jako relativně riskantní a sice nejsem velký expert, ale
z mnoha stran slyšíte, že lithia je málo, údajně
je těžba velmi špinavá, tedy velmi závadná pro
přírodu, a údajně není ještě úplně vyřešená
recyklace těchto baterek, to znamená, že dost
často je to použití jednorázové a tím, jak ta poptávka roste, roste i cena a myslím, že tento rok
už velmi výrazně, takže klidně může narazit
na to, že sice bude fabrika, ale vstupní zdroj
bude tak drahý, že výroba těch baterek nebude
úplně zajímavá.
Jsme ve fázi poměrně bouřlivého vývoje.
Kde je Tesla určitě důležitým hráčem, to jsou
automobily, ale teď se zase probouzejí konkurenti z Číny a z jiných oblastí, takže tam bude
mít hodně práce, v té oblasti baterek, myslím,
je spousta otazníků a co se týče fotovoltaiky,
myslím si, že ta jejich role v globálním měřítku
bude zanedbatelná. Ale určitě je pan Musk
člověk, který má velké vize a má schopnost
a prostředky alespoň je rozjet a je to určitě
velká podnikatelská osobnost.
Jaká je v současnosti vize skupiny Photon
Energy? Chystáte se vstoupit i na další světové trhy, nebo je vaším cílem spíše zvyšovat
tržní podíl na současných trzích?
Na současných trzích – teď mám na mysli
hlavně evropský – je naším zaměřením hlavně
správa a údržba elektráren. U komplexní
správy, kde se dneska už na českém trhu sice
pomalu, ale jistě dereme na první místo. Snad
příští rok se tam dostaneme. Vidíme stále velký
potenciál na Slovensku a v Rumunsku, kde
je náš podíl na trhu stále ještě menší.
Co se týče celé škály našich služeb, to znamená development projektů, výstavba, třeba
i investice, to znamená výstavba vlastního
portfolia, pak v tuto chvíli se díváme na nové
trhy, kde vidíme velmi výrazný prostor. Evropě
a severní Americe se chceme vyhnout a vnímáme potenciál ve střední a jižní Americe, na určitých asijských trzích a samozřejmě postupně
v Africe, takže tam vidím budoucnost naší firmy
pro její geografický rozvoj.
Pak ještě zahajujeme rozšíření našich aktivit,
a sice směrem k úpravám vody. To znamená,
že my jsme dlouho uvažovali, jestli nepřidat
jiný obnovitelný zdroj. To jsme zavrhli, ale
globálně je dnes vedle čisté energie právě
čistá voda možná to větší téma, stejně jako
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schopnost vyrábět elektřinu decentralizovaně s fotovoltaikou, částečně ji uskladnit přes
baterie, to znamená, že je poté možné čerpat
a čistit vodu na místech, kde to dnes nejde,
protože není energie. Toto je oblast, ve které
se pozvolna chceme rozvinout a být schopní
dodat systémy na čištění sladké vody, ale i desalinaci v oblastech u moře. Ty systémy jsou,
takže tam nejde o to vymyslet novou technologii, spíše systém správně nadimenzovat.
Než jsme začali rozhovor, ukázal jste mi vizitku smíšené obchodní komory Českotichomořské aliance, chcete nám k ní také
něco říct?
Minulý rok jsme se začali poohlížet po možnostech v latinské Americe, kde jsme mapovali
možnosti, a došli jsme k závěru, že z pohledu
ČR neexistují žádné dobře fungující obchodní
komory. Jsou asi dvě nebo tři a moc nefungují,
takže jsme se tak trošku náhodou dopracovali
k tomu, že jsme převzali existující Českopanamskou obchodní komoru, dali jí nepatrně
nový rozměr, takže nyní ta smíšená obchodní
komora Česko-tichomořská aliance má propojovat podnikatele z České republiky, časem
bude mít třeba členy ze Slovenska, ale primárně podnikatele z ČR a zemí Tichomořské aliance, což je velmi zajímavé uskupení, o kterém
jsem předtím nevěděl. Ale myslím, že to zdaleka ještě není tak známé jako jiné spojení, třeba
Transpacific Partnership nebo Mercosur. Tady
se jedná o propojení Mexika, Kolumbie, Peru
a Chile, které se snaží v zásadě vytvořit společný trh tak, jak ho známe v Evropské unii.
Česká republika se v létě stala pozorovatelem v Tichomořské alianci a my to vnímáme
tak, že ČR je teď vlastně nucena se na tyto trhy
více zaměřit. Už delší dobu se snaží diverzifikovat své exportní portfolio. Jak víme, převážná
většina exportu směřuje do EU, z toho většina
do Německa a ta aspoň trošku významná

protiváha, Rusko a bývalý SSSR, v posledních
letech odpadla. Už před třemi roky MPO zvýšilo
svou aktivitu. Bylo vytyčeno 20 států, které jsou
prioritou. Přesto všechno se latinská Amerika
jeví relativně zoufale poddimenzovaná,
co se týče fokusu českých podniků na straně
jedné a jejich oficiální politiky na straně druhé.
Vypadá to, že časem Tichomořská aliance poroste. Už teď se Panama a Kostarika, ačkoli jsou
malé, chtějí přidat. Teď po volbách údajně byl
i zájem ze strany Argentiny, je tedy dost dobře
možné, že se časem ke Kostarice a Panamě
přidají další státy. A dnes už ty 4 státy, které v Tichomořské alianci jsou, představují
8. největší ekonomiku světa. Takže z pohledu
českého exportu je to určitě oblast, která stojí
za zvýšenou pozornost.
Mezi Vaše koníčky patří i letectví, jak
často a jakým způsobem se tomuto hobby
věnujete?
Bohužel po založení firmy už vůbec. Než jsme
založili Photon Energy, tak jsem to téměř dotáhl, ze 45 hodin jsem měl nalétáno 41 a pak
už nebyl čas. Takže dnes už čistě pasivně. Občas
víc než je možná zdrávo. Rád bych se k tomu
vrátil, snad budu mít ještě příležitost.
A nastoupil místo letectví nějaký jiný
koníček?
Můj koníček má dnes 90 cm a 13 kilo (smích).
Také je to v omezené míře sport a zdravý
životní styl.

Děkuji za rozhovor
Olga Cechlová
CAFIN

Georg Hotar
Spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Photon Energy zaměřené na fotovoltaiku, jež má sídla po celém
světě a jež spravuje hodnotový řetězec fotovoltaických elektráren od rozvoje projektů po provozní a údržbářské služby. Z Photon Energy vzešla poradenská firma Global Investment Protection AG se sídlem ve Švýcarsku,
jež se zaměřuje na ochranu investičních řešení do obnovitelných energetických zdrojů a dalších oblastí. Více
najdete na www.photonenergy.com a www.globalinvestmentprotection.com.
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Finanční účetnictví pro manažery
Díl 2: Kurzové rozdíly
a kurzové riziko
Tomáš Nekvapil

Většina účetních by kurzové rozdíly označila za snadno vysvětlitelnou
záležitost. Tím víc se zdá překvapivé, jak často dochází právě u nich
k chybným interpretacím. Jednou z nich je přiřazení všech kurzových
rozdílů k finančním výnosům a nákladům. V oficiálním českém pojetí
výkazu zisku a ztráty tento omyl úspěšně přežil i metodickou změnu pro
rok 2016.

Začněme dvěma jednoduchými
příklady:
Příklad první

Plastikář František používá jako základní
surovinu také polypropylenový granulát.
Předpokládejme nákup jedné tuny granulátu v ceně 1.000 USD. V den dodávky dostává
Františkova účetní na stůl fakturu s touto
částkou. Účetní program, v souladu s obecnými
účetními pravidly, vyžaduje účtovat v tuzemské
měně. Účetní si pro takové případy musí vybrat
metodu, kterou bude trvale využívat: buď
zvolí aktuální kurz publikovaný denně národní
bankou, nebo stanoví vlastní pevnou směnnou
hodnotu na nějaké období (měsíc, v případě
stabilní měny i celý rok). Řekněme, že v našem
případě půjde o 24,500 CZK za jeden americký
dolar. V účetnictví se následně objeví závazek
k dodavateli ve výši 24.500 CZK (= 1.000 USD ×
24,5 CZK/USD1), splatný čtrnáct dní po převzetí
dodávky. V den splatnosti podepisuje František
platební příkaz a ze svého korunového účtu
nechává dodavateli převést částku 1.000 USD.

Banka použije devizový kurz 24,800 CZK
za dolar, podle svého aktuálního kurzovního
lístku. Z Františkova účtu odečte 24.800 CZK (=
1.000 USD × 24,8 CZK/USD). František má nyní
problém: pohledávku ve výši 24.500 CZK (MD)
vyrovnal beze zbytku platbou o tři stovky vyšší
(DAL = 24.800). V účetnictví se chybějící částka
MD = 300 vyrovná zápisem jednorázové nákladové položky – v účetní terminologii půjde
o „kurzovou ztrátu“ tři sta korun. Mohlo jít ovšem o stejně velký „kurzový zisk“, kdyby v den
úhrady banka směňovala jeden dolar kurzem
24,200 CZK, nebo (pozor) kdyby při původním
kurzu banky (24,800 CZK / 1 USD) František naopak inkasoval tisíc dolarů od svého zákazníka
jako úhradu stejně velké pohledávky zaúčtované před čtrnácti dny (tj. kurzem 24,500 CZK
za dolar).

Příklad druhý

V roce 2013 se stala dodatečným pramenem kapitálu pro Františkovu firmu půjčka
20.000 EUR od zahraničního odběratele,
poskytnutá v souvislosti s pořízením speciální

1 Zápis „CZK/USD“ odpovídá pozici jednotek ve výpočtu, nedejte se prosím zmást skutečností, že banky
tuto hodnotu kurzu (tj. kolik korun stojí jeden dolar) označují podle zvyklosti symbolem měnového páru
USD/CZK.
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formy. František má dohodnuty pravidelné
splátky – jde o 1.250 EUR ročně po dobu
16 let – a protože zakoupením v podstatě
jednoúčelového nástroje vytáhl trn z paty
manažerům partnerské firmy, úrok z eurového
závazku je jenom symbolický. O to více byl
František překvapen, když půjčka, zapsaná
v jeho účetních knihách korunovou hodnotou
507.100 CZK (= 20.000 EUR × 25,355 CZK/
EUR; převedeno na tuzemskou měnu kurzem
národní banky ke dni přijetí peněžních prostředků 4. 1. 2013) po zaplacení první splátky
neklesla, ba právě naopak! V účetní závěrce
k 31. 12. 2013 se mohl František dočíst černé
na bílém, že ze stejného titulu dluží stále ještě
514.219 CZK. Na vině bylo skokové oslabení
české koruny v listopadu 2013 (ale pozor, efekt
na dolaru v roce 2014 by byl ještě výraznější).
Pro stanovení výše půjčky k poslednímu dni
účetního období roku 2013 použila Františkova
účetní v tu dobu platný kurz, publikovaný
opět národní bankou (27,425 CZK za 1 euro,
514.219 CZK = 18.750 EUR x 27,425 CZK/EUR).
Ponecháme-li stranou dopad oslabení měny
již na splátku půjčky 1.250 EUR koncem roku
2013, pak František bez jakéhokoli pozitivního
efektu (naopak, s povinností zaplatit úrok),
dluží o 7.119 CZK (= 514.219 - 507.100 CZK)
více, než si vypůjčil!2 Při existujícím závazku
18.750 EUR po zaplacení první splátky to znamená, že hodnota za 38.813 CZK (= 18.750 EUR
× 27,425 - 25,355 CZK/EUR), o kterou je nyní
závazek vyšší, z aktiv zmizela beze stopy – jak
jinak to nazvat, jde opět o kurzovou ztrátu.
Půjčit si stejnou částku v australských dolarech,
mohl mít ovšem František přes 48.000 CZK kurzový zisk (jeden australský dolar se prodával
4. 1. 2013 za 20,299 CZK, zatímco poslední den
roku jen za 17,791 CZK).
Tyto dva příklady poukazují na obtíže, které
má účetní evidence se zachycením hodnoty,
pokud je vázaná na jinou měnovou jednotku: v prvním případě šlo o hodnotu běžného
obchodního závazku nebo pohledávky, v druhém případě o hodnotu půjčky. První případ
popisuje vznik kurzových zisků nebo ztrát,
které jsou účtovány kdykoli v průběhu účetního

období – říká se jim „kurzové rozdíly vzniklé
k okamžiku uskutečnění účetního případu“.
Docházet by k nim vůbec nemuselo, kdyby
účetnictví projevovalo trochu více trpělivosti a dovolilo účtovat až v momentě placení
(tedy pokud by mohl být porušen akruální
princip). Problém je totiž v tom, že kurz měny,
ve kterém je vyjádřena nominální hodnota
závazku nebo pohledávky, ve vztahu k měně,
ve které se účtuje, bude pravděpodobně jiný
v době vzniku účetního zápisu a jiný v době,
kdy má být tento zápis dalším zápisem „vyrovnán na nulu“. Označení „zisk“ i „ztráta“ jsou
zavádějící: ve skutečnosti jde jen o opravu
původního odhadu, podobnou, jaká se používá
u dohadných položek. Ostatně, kdybychom
na místě kurzu 24,500 použili třeba kurz rovných dvacet (=20,000), kurzový zisk i kurzová
ztráta uváděná v příkladu 1 by byly podstatně
vyšší, ale firma by o nic bohatší, ani chudší nebyla – větší chyba při stanovení pevného kurzu
si prostě jen žádá větší korekci. Pokud účetní
někdy označují právě tyto „zisky a ztráty“ za tzv.
„realizované“ (aby je odlišili od těch, uvedených v druhém příkladu, které jsou jen úpravou
použitého ocenění v účetních knihách k určitému datu), pak může být výsledné zmatení ještě
výraznější.
Druhý příklad se od prvního podstatně
liší – především popisuje záležitost, spojenou
výhradně s koncem účetního období, resp.
sestavením výkazu. Tyto zisky nebo ztráty jsou
také zcela legitimně označovány jako „kurzové
rozdíly ke konci účetního období“. Zisk nebo
ztráta jsou zde reálné, tedy bez uvozovek:
když se dozvíte, že cena zlata vzrostla o 10 %
a vy nějaké zlato držíte, jste reálně bohatší,
i když jej nemíníte prodat? (Odtud mimochodem označení nerealizované“, v protikladu
k předešlému odstavci.) Situace Františkova
obchodního partnera, měřená ovšem českými
korunami, je obdobná, hodnota jeho pohledávky vzrostla jako hodnota zlata (pokud
tedy koruny dokáže nějak uplatnit). František
naopak zchudl, protože z českých korun, které
by mohl získat prodejem svého majetku,
by musel použít více na úhradu tohoto dluhu.

2 Stejný údiv zažívali v uplynulých letech ve velkém klienti ruských, resp. předtím i maďarských bank nad
zůstatky svých cizoměnových hypoték: při oslabování domácí měny dlužili v rublech resp. forintech více než
dříve, přes pravidelně splácenou anuitu. Poučení je jediné: nepodléhejte bez přemýšlení radám samozvaných expertů, například o mimořádně výhodných úrokových sazbách úvěrů v cizích měnách.
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Závazek 1 000 USD v den přijetí faktury
Platba 1 000 USD ke dni splatnosti

Cena 1 000 USD, za kterou
František nakupuje tunu jednu
granulátu, vyjádřená v českých
korunách dle aktuálního kurzu
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Obr. 1: Kurzové rozdíly mohou působit i zcela opačně, než se uplatňuje kurzové riziko. Mezi
16. a 20. týdnem vzroste kurz dolaru o 2,9 % (z 24,500 na 25,200 CZK za 1 USD) a František
reálně nakupuje granulát dráž, čímž – při nezajištěném kurzu USD a prodeji výlisků za předem stanovené ceny výhradně v CZK – prodělává v důsledku nepokrytého kurzového rizika.
Naproti tomu, kurzové rozdíly vykázané účetními na jednotlivých fakturách dodavatele
granulátu, s výjimkou té poslední ve 20 týdnu, jsou pozitivní a za toto období ve výkaze zisku
a ztráty navýší hospodářský výsledek (chybně ve „finanční oblasti“) o celkem 1 000 CZK.
Fakticky se hodnota cizoměnových (eurových,
dolarových apod.) aktiv nebo pasiv mění vlastně kterýkoli den, kdy se mění kurz příslušné
měny k měně, ve které se hodnota vyjadřuje.
Povinnost zohlednit tuto změnu mají účetní jen
výjimečně: při tvorbě výkazů ke konci účetního
období nebo ke dni účetní závěrky – to poukazuje na fakt, že účetní výkazy sestavené
ke konci měsíců bez řádné závěrky mohou
situaci firmy prezentovat zkresleně.
Teď ovšem k avizovaným chybám a omylům. O jednom z nich jsme již hovořili. Pokud
kurzové rozdíly z příkladu 1 nejsou opravdovým ziskem ani ztrátou, ale pouhou korekcí
odhadovaného kurzu ke dni platby, neměly
by být v účetním výkaze přiřazeny jinam, než
k položce, kterou korigují. Výkaz zisku a ztráty
v České republice ještě stále postupuje tak,
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jako by i v případě kurzových rozdílů vzniklých
k okamžiku uskutečnění účetního případu šlo
o faktickou a samostatnou změnu bohatství
(tedy hodnoty) firmy. Navíc, protože se jedná
o záležitost finanční, přiřazuje jim stejné místo,
jako třeba úrokům z vkladů u bank: v oblasti tzv. „finančního výsledku hospodaření“.
Poznamenejme, že v příkladu 2, u půjčky obchodního partnera, je takové umístění nejspíš
v pořádku. Avšak tam, kde František platí za dodaný materiál nebo inkasuje peníze od svých
zákazníků, jde přece o čistě provozní záležitosti, a pro ty má výsledovka svoji samostatnou
oblast „provozní výsledek hospodaření“.
Druhý, docela frekventovaný omyl: kurzové
rozdíly, vznikající k okamžiku uskutečnění
účetního případu, ve skutečnosti nejsou nijak
přímo propojeny s tzv. kurzovým rizikem
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– alespoň ve smyslu, jak je nejčastěji vnímáno:
tedy v souvislosti s hrozbou, že určitý vývoj
kurzu měny může vážně ohrozit faktickou
ziskovost obchodních zakázek firmy, obchodující v cizích měnách. V součtu za celé účetní
období dosahují tyto rozdíly u společností
aktivně navázaných na zahraniční obchodní
partnery obvykle vysokých absolutních hodnot - zpravidla se ovšem kumulované „zisky“
a „ztráty“ navzájem kompenzují, rozdíl už tak
veliký nebývá. Zpět k obsahu pojmu kurzové
riziko: se svou cizoměnovou půjčkou, pokud
ji nemá nijak kompenzovanou (například
stejně velkou částkou uložených peněz v cizí
měně), je František vystaven riziku faktické
ztráty, například tehdy, pokud bude kurz české
koruny trvale klesat. Můžeme se vyjádřit
ještě přesněji: rozdělíme-li půjčku splácenou
v pravidelných ročních splátkách na řadu
šestnácti jednorázově splatných půjček ve výši
1.250 EUR (= 20.000 EUR / 16), poskytnutých
postupně na rok, dva atd., pak je jasné, že z pohledu bohatství měřeného v českých korunách
celkově prodělá, pokud převáží negativní
dopad dílčích půjček, splácených ve dnech, kdy
je koruna slabší, nad pozitivním dopadem těch,
které budou spláceny korunou momentálně
silnější, než jak tomu bylo při poskytnutí půjčky. Měřit bohatství v českých korunách je pro
Františka rozhodující: jednak proto, že z takto
stanovené hodnoty zaplatí daň z příjmu, ještě
větší váhu však má skutečnost, že v této měně
nejspíš realizuje většinu svých transakcí.
Pro Františka, čile realizujícího svůj nákup
a prodej také v cizích měnách, je však tím
nejčastěji uvažovaným kurzovým rizikem něco
jiného: možný scénář, kdy faktické zdražení
cizoměnových vstupů do jeho produktu při
oslabení koruny, vyvolá (minimálně v případě
granulátu) zvýšení nákladů, které nebude
kompenzováno vyšší hodnotou protiplnění
u těch zákazníků, kteří mu v českých korunách
platí. Obdobný scénář se může týkat vývozců,
pokud koruna posiluje: cizoměnové ceny jejich
produktů náhle přináší menší faktický počet
korun. Ty jsou sice nyní „silnější“, to ale nehraje
žádnou roli, pokud vývozce platí svým dodavatelům v zafixovaných korunových cenách.
Ani jeden z těchto scénářů přímo nesouvisí
s kurzovými rozdíly - dokonce ani s těmi, které
vznikají u placených faktur za nákup granulátu: obr. 1 ukazuje situaci, kdy česká koruna
dlouhodobě oslabuje. František může být při

smluvně zafixovaných cenách výlisků v českých
korunách opravdu poškozován (představte
si třeba, že smluvní cena je založena na kalkulaci při hodnotě 24,300 CZK za dolar z konce
patnáctého týdne). K okamžiku uskutečnění
plateb za granulát přitom vykazuje pravidelné
kurzové zisky (s výjimkou posledního případu,
kdy je rozdíl nulový). Je také dobře patrné,
že pokud by byl rytmus dodávek granulátu
o pár dní zpožděn – dodávky by přicházely nikoli na počátku, ale koncem týdne –, František
by na tom byl ve stejné situaci přesně naopak
– šlo by o ztráty.
Kurzové riziko dovozců a vývozců je ve skutečnosti indikováno jiným, dobře patrným
příznakem: jde o tzv. „otevřenou pozici“, která
firmě nastává, jakmile v součtu za určité období nejsou vyrovnány výdaje a příjmy v některé
cizí měně (přesněji výdaje a příjmy za položky,
jejichž hodnota je na cizí měnu vázána: platíte-li v korunách za dováženou surovinu s tím,
že se cena přepočítává při každé podstatné
změně kurzu, jde o položku nadále hodnotově
vázanou na cizí měnu). Firma pak cizí měnu
v každém období nakupuje nebo prodává,
v průměru právě ve výši této otevřené pozice.
Výši očekávané ztráty (ev. dodatečného zisku)
lze odhadnout součinem velikosti otevřené pozice a změny korunového ekvivalentu jednotky
cizí měny v procentech.
Příklad: Pokud by František nakupoval v amerických dolarech pouze jeden druh granulátu, a to v průměru za 4.000 USD měsíčně,
a jedinými jeho dolarovými tržbami byl export
do Ruska v průměrné výši 2.500 USD za měsíc,
má měsíční zápornou otevřenou pozici ve výši
1.500 USD. Z pohledu dolaru je tedy spíše
importérem. Jestliže koruna o 20 % oslabí,
František bude chybějících 1.500 USD na zaplacení dodávek granulátu nakupovat o 20 %
dráž. Pokud byl původní kurz 20 CZK za dolar,
zaplatí nyní za každý dolar o 4 CZK více. Celkem
tedy utrpí 6.000 CZK (= 1.500 × 4 CZK) dodatečnou ztrátu. Sami si můžete výpočtem ověřit,
že se na velikosti ztráty z otevřené pozice nic
nezmění ani v případě, jestliže platby z Ruska
nebo platby za granulát budou ve skutečnosti
realizovány v českých korunách, ale s povinností (tzv. kurzovou doložkou“) upravit cenu
podle vývoje kurzu, v tomto případě zdražit
o 20 % (de facto půjde o korunové ceny položek hodnotově navázaných na dolar).
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Převzato (volně upraveno) z knihy „Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem“, kterou si můžete objednat na stránkách Controller
Institutu nebo prostřednictvím e-shopu www.rychlokurz-kniha.cz.
RNDr. Tomáš Nekvapil
Po studiu oboru matematická analýza na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval roční kurz „Bankovnictví“
na VŠE v Praze. Působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci střídavě v bankách, finančních institucích
a strojírenských podnicích. V období fúze s IPB v roce 1998 byl vrchním ředitelem pro IT a vnitřní řízení Banky
Haná, zastával post ekonomického ředitele akciové společnosti Kordárna a od roku 2002 pracoval jako finanční
ředitel v akciové společnosti Tusculum, kde byl zodpovědný za projekty procesního řízení, ABC rozpočtování
a implementaci informačního systému. Od června 2004 působí jako nezávislý konzultant. Realizoval četné
projekty, zaměřené na plánování, kalkulace nebo strategické řízení a rovněž workshopy v oblasti controllingu.

Otevíráme
sezónu
2 nová témata
za ½ ceny

í cena

Speciáln

č
5.500 K

22. 2. 2017

23. 2. 2017

Zúčtování nákladů
mezi středisky

Projektový controlling
v praxi

• Typické výkony, které si střediska poskytují
navzájem
• Interní zákazník a interní dodavatel
• Měřený výkon nebo SLA?
• Práce s drivery vnitrofiremních aktivit
• Účetní a mimoúčetní řešení – pro a proti
• Příklady z praxe

• Projektový tým a jeho role v projektu
• Kalkulace interních nákladových sazeb
• Kalkulace vytíženosti lidských zdrojů /
Utilization
• Cenová kalkulace projektu
• Přehled skladby výsledovky / Profit and
Loss statement / z hlediska nadnárodní
korporace
• Balance sheet
• Přehled různých druhů rozeznávání výnosů /
Revenue recognition podle US GAAP

í cena

Speciáln

č
5.500 K

RNDr. Tomáš Nekvapil
ředitel divize poradenství,
Controller Institut
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František Albrecht
Business Planning Analyst,
Hewlett-Packard s. r. o.

Rozhovor

Bez čeho se neobejde cesta
k úspěchu?
Marian Jelínek
Marian Jelínek je hokejový trenér a osobní kouč. Je autorem několika
úspěšných knih o lidské motivaci. Do povědomí veřejnosti se však zapsal
díky své desetileté spolupráci s Jaromírem Jágrem. Co je podle něho skutečným motorem lidské snahy? V čem nám mohou v životě být inspirací
východní kultury? Marian Jelínek byl exkluzivním hostem Vánočního
setkání členů České asociace pro finanční řízení, které se uskutečnilo
6. prosince 2016 v GALERII KAVÁRNY LOUVRE a my Vám přinášíme krátký
rozhovor.

Nemáte rád slovo motivace. Co tedy chápete
jako motor lidské snahy?
Podle mého největší energií člověka je láska!
Emoce, emoční vazba, vášeň, touha…
Myslíte si, že současné školství dostatečně
podporuje naše děti v tom, aby si dovedly
najít, to co je skutečně bude v životě bavit?
Nevím, nepracuji ve školství, ale jsem rodič
a myslím si, že často rodiče tuto spoluzodpovědnost předávají pouze na školu.
Inspiraci pro svou práci kouče jste odjel načerpat do čínského kláštera. Co zajímavého
jste se tam o lidské mysli naučil?
Bylo toho hodně, asi na to nemáme prostor, ale
o jednu věc se podělím: Blízkost a uvědomění
si smrti, což by nás paradoxně mělo energetizovat k životu. Právě proto je třeba vytěžit
z každého dne maximum!
O Asiatech se ví, že jsou velice pracovití a díky tomu i často úspěšnější než
Evropané, ať už ve sportu či v businessu.
Je to tím, že v sobě dovedou najít více síly
než Evropané?
Myslím si, že zatím nepodlehli „nemocem“
z blahobytu. Navíc vnímal jsem tam, že smysl
života vidí v jiných věcech než „tuctový“
Evropan.

„Blízkost a uvědomění si smrti,
což by nás paradoxně mělo
energetizovat k životu.“

10 let jste působil jako osobní kouč Jaromíra
Jágra. Všichni ho známe jako skvělého hokejistu, který na sobě dokáže tvrdě pracovat,
a tak mě zajímá, zda nám můžete prozradit
také nějaké jeho „slabiny“? Pokud tedy
vůbec jsou…
To je nevděčná otázka! Je to ikona národa
a ta slabiny přeci nemá ?! Víte, to co považuje
jeden za slabinu, může být pro jiného silnou
stránkou, ale obecně z těch klasických věcí
v roli hokejisty jich u něj moc nenajdete.

Děkuji za rozhovor
Lenka Písařovicová
CAFIN
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Představujeme členy CAFIN

Dnes odpovídá
Daniel Stabenow
Finanční ředitel společnosti Vibracoustic, pan Daniel Stabenow, se do řad
členů CAFIN přihlásil v létě 2016. Co ho k tomu vedlo, jaká byla jeho
kariérní cesta nebo co považuje za svůj dosavadní největší úspěch, ale
i mnoho dalšího se dozvíte po přečtení následujícího rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním
ředitelem?
Dobrý ředitel (a nejen ten finanční) by neměl být
jenom respektovaným odborníkem ve svém oboru,
ale měl by mít i potřebnou dávku sociální kompetence, která mu pomůže poskládat dobrý tým, úspěšně
ho vést a vytvořit v něm dobrou atmosféru.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste
si to až praxí?
Jednoznačně to je vedení lidí. Inkoust na mém
diplomu už dávno zaschnul, takže nemohu posoudit
aktuální situaci na vysokých školách, ale řekl bych,
že naše univerzity budoucí manažery dostatečně
nepřipravují na řízení lidí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Těch věcí, ze kterých mám dobrý pocit, je více.
Kdybych měl jmenovat jednu za všechny, tak
by to byla implementace nového ERP systému, který
byl prostřednictvím virtualizační aplikace zpřístupněn
uživatelům v různých koutech republiky pro práci
v reálném čase. To vše v době, kdy rychlost internetového připojení byla asi dvacetkrát pomalejší
než dnes, ADSL bylo v počátcích a cloud computing
či webové rozhraní ERP systémů prakticky neexistovaly. Tehdy z mého pohledu o pár let předběhli dobu.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě
tuto osobu?
Mým vzorem jsou lidé, kteří si dokáží ve vypjaté situaci zachovat svou tvář.
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Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš
soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako
profesionální deformace?
Bohudík žádnou profesionální deformací netrpím.
Skutečnost, že po rodině vyžaduji dodržování metody
FIFO při odběru potravin z ledničky, že trvám na vedení knihy jízd k našemu rodinnému vozu a že členy
domácnosti nutím optimalizovat náklady na spotřebu
energií, přeci není možné považovat za deformaci...

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN
je sledování kariérních cest v oblasti financí.
Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké
momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?
Důležitých milníků na mé kariérní cestě bylo několik
a jejich popis by přesáhl vymezený prostor. Za absolutní základ všeho ale považuji průpravu v účetní
a auditorské firmě, díky čemuž jsem měl (a snad
i dodnes mám) na čem stavět. Teprve s odstupem
času doceňuji průpravu, které se mi tehdy dostalo.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace
CAFIN? Jaká máte očekávání?
K podání přihlášky do asociace CAFIN mě vedla
touha setkávat se se stejně „postiženými“ lidmi,
moci si s nimi vyměňovat zkušenost a hledat u nich
inspiraci. Zajímají mě také nové trendy v účetnictví,
controllingu a financích.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?
Všemi možnými superlativy hodnotím akce RNDr.
Nekvapila, jehož výklad pohltí odborníka i laika.

Představujeme členy CAFIN

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN
nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?
Protože bych nerad skončil v controllingovém pekle,

chtěl bych navštívit seminář „7 smrtelných hříchů
controllera“, jehož lektorem je výše zmíněný RNDr.
Nekvapil. Třeba bude moje controllerská duše ještě
spasena...

Ing. Daniel Stabenow
Vystudoval obor Provoz a ekonomika se zaměřením na finance a účetnictví a informatiku na Provozně
ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Během studia pracoval v účetních a auditorských společnostech, kde získal praxi, která mu umožnila už během posledního ročníku studia, v roce 2000,
pokračovat v kariérní cestě jako Finance & Administration Manager ve společnosti ASP služby (SULO Gruppe /
Veolia Umweltservice). Po osmiletém působení se přesunul na pozici Finance & HR Manager do společnosti
Vibracoustic CZ, s. r. o. (Vibracoustic / Freudenberg Gruppe), kde působí doposud.

ÎÎ CAFIN je neziskovou organizací, která od roku 2010 reprezentuje zájmy svých členů a přispívá
k růstu prestiže finančních pozic. Členská základna čítá téměř 210 členů z řad fyzických osob
i firem
ÎÎ CAFIN sdružuje odborníky se zájmem o finanční řízení podniků, kteří se chtějí odborně rozvíjet,
vzdělávat a sdílet své zkušenosti
ÎÎ CAFIN podporuje výzkum, výuku a vzdělávání na poli finančního řízení a vydávání odborných
publikací (např. Platová studie, Obsazování finančních pozic, Controllingový panel atd.)
ÎÎ CAFIN umožňuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi zástupci vědy a praxe a mezi členy
asociace navzájem (členské akce)
ÎÎ CAFIN vydává odborné periodikum CAFINews a provozuje portál http://news.cafin.cz
ÎÎ CAFIN se pyšní členstvím v International Group of Controlling

Staňte se členem,
čerpejte výhody a sdílejte
zkušenosti!

VIP členství
13.800 Kč/
rok*

Firemní
9.300 Kč/
rok*

Osobní
3.390 Kč/
rok*

Základní
890 Kč/
rok*

Odborné periodikum CAFINews (3 × rok)

5 výtisků

3 výtisky

1 výtisk

–

Typ členství

Elektronické periodikum e-CAFINews
Přístup na odborný portál
http://news.cafin.cz

–

20 – 30 % sleva na odbornou literaturu
Volný vstup na členské akce (Workshopy,
Webináře, Podvečerní setkání, Konference)
pro…
Bezplatné výpůjčky odborné literatury
z CAFIN knihovny

neomezený
počet účastníků

13 % sleva na vzdělávání Controller Institutu

3 osoby

pro 1 osobu

–
–
–

Možnost se zapojit do odborných pracovních
skupin a benchmarků

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Lenka Písařovicová
lenka.pisarovicova@cafin.cz, tel.: +420/226 211 690

* Cena bez DPH.

více na www.cafin.cz
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Dnes odpovídá
Tomáš Kulich
Tomáš Kulich je členem již od samotného založení Asociace CAFIN.
Absolvoval mnohé odborné semináře a konference Controller Institutu,
kterých se účastnil nejen jako posluchač, ale také jako lektor. Od dubna
2009 působí ve společnosti Foxconn Slovakia, kde v současné době
zastává pozici Vedoucí controllingu. Jsem ráda, že se mi podařilo
mu položit sadu otázek, kterými přibližujeme kariérní cestu našich členů
čtenářům CAFINews.
Co podle Vás znamená být dobrým vedoucím
controllingu?
Podľa môjho názoru, základným predpokladom dobrého vedúceho, nie len útvaru
controllingu, je vytvorenie dobre fungujúceho
tímu, ktorý sa navzájom podporuje a tak dosahuje plnenie každodenných úloh a požadovaných cieľov. Avšak okrem fungovania dovnútra
oddelenia, ťažisko konania vedúceho controllingu spočíva v komunikácii a usmerňovaní
hospodárnosti ostatných oddelení vzhľadom
na dosiahnutie firemných cieľov. Kľúčovým
je plnenie funkcie biznis partnera pre top

„So skúseností viem, že práve
tie najväčšie projekty a úspechy
vo firme nie sú výsledkom jedného
človeka.“
manažment, čo nevyhnutne odráža potrebu
poznania vnútorných procesov vo firme a prostredia v ktorom firma podniká, alebo by chcela
podnikať.
Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste
si to až praxí?
V čase keď som ako absolvent nastupoval
do práce, pojem „controlling“ bol na Slovensku
ešte veľmi málo známy. Keď som sa uchádzal
o zamestnanie, myslel som si že moja pracovná
pozícia bude súvisieť s kontrolou kvality, alebo
procesov. Preto, väčšinu z mojej profesie som
24
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sa naučil práve počas práce a viacerých školeniach ktoré organizoval Controller Institut.
Mal som šťastie že som nastúpil do modernej
zahraničnej korporácie, ktorá mala túto oblasť
prepracovanú, naďalej ju zlepšovala a investovala aj do rozvoja svojich zamestnancov.
Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Mám za to, že život a práca väčšiny ľudí, nie
je o nejakých najväčších úspechoch, činoch alebo rekordoch, ale je to mozaika mnohých malých každodenných činností a drobných úspechov. So skúseností viem, že práve tie najväčšie
projekty a úspechy vo firme nie sú výsledkom
jedného človeka, ale práce a úsilia celého tímu,
kde každý prispeje svojou činnosťou. Nie som
hrdý, ale som vďačný a rád, že môžem pracovať
v oblasti ktorá ma baví, s ľuďmi s ktorými
si rozumiem a že stále môžem rásť po odbornej aj osobnej stránke, a že mi moja práca
ponecháva aj kapacitu na venovanie sa rodine
a iným činnostiam.
Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě
tuto osobu?
Najviac ma oslovujú ľudia, ktorí napriek úspechom, schopnostiam a postaveniu vo svojej
profesii dokážu oceniť prínos každého človeka
bez ohľadu na postavenie a pracovné zaradenie a dokážu mu prejaviť rešpekt, úctu a pomôcť. Som rád, že aj v našej firme sa nájdu takíto
ľudia. Z oblasti controllingu som mal možnosť
spoznať mnohé osobnosti najmä vďaka akciám
pripravovanými Controler Institutom, z ktorých
mi utkveli v pamäti najmä prednášky pána

Představujeme členy CAFIN

Jana Žižky a Petra Papánka. V osobnom živote,
v mojom detstve to boli moji rodičia, ktorí
mi boli prvým vzorom a teraz je to moja manželka ktorú si vážim pre jej rozvahu, múdrosť,
vieru v Boha, starostlivosť a lásku ktorú dáva
mne, našim štyrom deťom a ľuďom okolo seba.
Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš
soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako
profesionální deformace?
Je pre mňa prirodzené oddeliť pracovný
a rodinný život. Jednou z deformácií môže byť
to, že najčastejšie využívaným programom
bez ohľadu na účel využitia je Excel. Nedávno
sa náš rodinný priateľ, dizajnér, divil, ako som
v Exceli naplánoval našu novú obývačku. 
Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN
je sledování kariérních cest v oblasti financí.
Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké
momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?
Po vyštudovaní Ekonomickej fakulty v Banskej
Bystrici so zameraním na Ekonomiku a riadenie
podniku som nastúpil ako junior controller
do spoločnosti Sony v Trnave. Po zhruba troch
rokoch praxe som chcel skúsiť niečo nové
a prešiel som do spoločnosti Slovak Telekom.
Zistil som aký je to veľký rozdiel robiť controlling v oblasti výroby a controlling v oblasti
marketingu a telekomunikačných služieb.
Zhruba po roku z mojej pôvodnej firmy odišli
v krátkom čase dvaja controlleri, a tak som bol
oslovený či sa nechcem vrátiť. Rád som ponuku
prijal, keďže práca controllera vo výrobnej
spoločnosti mi bola blízka najmä pre svoju
rôznorodosť, a aj preto, že môžem mať priamy
kontakt s tým o čom reportujem. Postupne
som pracoval na pozíciách senior controller,
group leader, asitent manažér a momentálne
zastávam pozíciu manažéra oddelenia controllingu. Vačšinu mojej praxe som teda strávil
v jednej firme, ktorá však neustále menila
svoju tvár a preto to nebolo nikdy monotónne.
Z najväčších zmien to boli hlavne prechod z CRT
na LCD technológiu a následná reštrukturalizácia, expanzia a presťahovanie fabriky z Trnavy

do Nitry, predaj našej fabriky taiwanskej firme
Hon-Hai (Foxconn) a s tým súvisiace významné
zmeny v oblasti finančného reportingu a controllingu, prechod z informačného systému
Oracle na SAP, automatizácia a aktuálna transformácia fabriky na „Smart Factory“ a mnohé
iné projekty a zmeny.
Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace
CAFIN?
Členstvo na jeden rok sme získali zadarmo
ako bonus v rámci organizovania školenia
Business Game pre náš manažment. Oceňujem,
že existuje spoločnosť ako Controller Institute,
ktorá systematicky zhromažďuje informácie,
šíri osvetu o controllingu a organizuje školenia
v tejto oblasti, čím prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti českých aj slovenských
firiem. Poznatky ktoré získam na školeniach,
alebo v časopise CAFINews sú pre mňa často
impulzom a inšpiráciou k novým nápadom ktoré sa snažím preniesť aj do praxe v našej firme.
Na které akce asociace CAFIN nebo Controller
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?
Zvyknem sa zúčastniť tématických školení,
podľa toho čo vo firme aktuálne riešime,
ale najzaujímavejšou akciou pre mňa
je Controllingové fórum, ktoré tradične poskytuje široké spektrum kvalitných informácií,
firiem a prednášajúcich, s tým že sa dá v rámci
fóra variabilne zúčastniť rôznych seminárov,
podľa zamerania na obsah. Tiež si spomínam
na príjemné chvíle počas jesenného controllingového sletu v Hustopeče u Brna kde sme
mali možnosť vyskúšať si šoférovanie veľkých
moderných traktorov.
Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN
nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?
Rád by som nevynechal nasledujúce
Controllingové fórum. Z noviniek ma zaujali
seminare „BI a pokročilá analýza dat“ a soft
skills seminár „Konec prokrastinace“.

Ing. Tomáš Kulich
vystudoval Univerzitu Mateja Bela, Fakultu ekonomickou se specializací na management a marketing, kde se mj.
intenzivně věnoval problematice vývoje produktů s pomocí metody QFD. Od r. 2001 působil v SONY SLOVAKIA
na pozici finančního controllera se zodpovědností za finanční plánování a controlling, tvorbu rozpočtů, kalkulace,
reporting a prezentování výsledků společnosti. Nyní, ve Foxconn Slovakia, je zodpovědný za implementaci modulu SAP-CO a transformaci všech controllingových procesů podle požadavků nové mateřské společnosti.
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Dnes odpovídá
David Samek
Společnost ADASTRA se stala VIP členem CAFIN na jaře 2016 a již v květnu
se partnersky zapojila do 19. ročníku Controllingového fóra. Její zástupci
společně s Michalem Rozehnalem – z Reporting.cz a společným zákazníkem vystoupili na workshopu „Povyšte účetnictví na nástroj pro aktivní
řízení vaší firmy!“, který se setkal s pozitivním ohlasem. Pro rozhovor
do rubriky „Představujeme nové členy“ Adastra nominovala Davida
Samka, který zastává pozici „konzultant pro řešení Reporting.cz“.

Co podle Vás znamená být dobrým
konzultantem?
Z mého pohledu by měl dobrý konzultant
v této oblasti ideálně rozumět celému procesu
nasazení RCZ u klienta. Nestačí mu tedy pouze
technická znalost, čímž je jako konzultant
velmi omezený. Je zároveň potřeba, aby
byl dobrým analytikem, rozuměl financím
a účetnictví, neboť většina projektů se realizuje
právě se zaměřením na finanční reporting.
Samozřejmě musí mít znalost databází, datových skladů i základy programování. V každém
případě by ale měl být pro klienta od začátku
až do konce partnerem a rozumět businessu
tak, aby dokázal navrhnout řešení, které bude
dávat smysl.
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„V každém případě by ale měl být
pro klienta od začátku až do konce
partnerem a rozumět businessu tak,
aby dokázal navrhnout řešení, které
bude dávat smysl.“
Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě
tuto osobu?
Nikoho konkrétního určitě ne. Na vzory si příliš
nepotrpím. Inspirují mě ale lidé, kteří si dali
cíl a šli za ním přes veškeré obtíže tak dlouho,
dokud jej nedosáhli.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste
si až praxí?
Řekl bych, že většinu svých znalostí jsem
si osvojil právě praxí. Ze školy jsem byl dobře
vybaven po technické stránce, ale to je pro tuto
práci opravdu málo. V praxi se denně setkávám
s novými příležitostmi pro zlepšení ve všech
oblastech, které jsem popisoval výše.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš
soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako
profesionální deformace?
Zatím na sobě nic nepozoruji, ale někdo
z mého okolí by mohl mít jiný názor. Jediným
vlivem tak zůstává občasné ponocování kvůli
nedokončenému projektu a s tím spojená
špatná nálada.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Zatím asi nemohu příliš hovořit o nějakých
zásadních úspěších, hrdost je tudíž v tuto chvíli
poměrně nadnesený termín. Nicméně jsem samozřejmě rád, když projekty dopadnou dobře
a jsou pozitivní ohlasy na moji práci.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN
je sledování kariérních cest v oblasti financí.
Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké
momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?
Moje kariéra v současné profesi je krátká
(zatím). Už na škole jsem se věnoval grafice
a pokračoval v ní i poté. Zásadní bylo tedy
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„Inspirují mě ale lidé, kteří si dali cíl
a šli za ním přes veškeré obtíže tak
dlouho, dokud jej nedosáhli.“
rozhodnutí vydat se jinou cestou, návrat k oboru, který jsem studoval a zaměstnání v Adastře.
Na které akce asociace CAFIN nebo Controller
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?
V první polovině roku jsem se zúčastnil Controllingového fóra v hotelu Sen
v Senohrabech, kde jsem vedl workshop
společně s kolegou. Byla to pro mne velmi zajímavá zkušenost a v této profesi zároveň i první

větší prezentace před odborným publikem.
Bylo to náročné, ale jsem zvyklý mluvit před
lidmi, tudíž jsem si to užil.
Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN
nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?
Rád se opět zúčastním dalšího ročníku
Controllingového fóra, a to zejména díky již
uvedeným důvodům.

Děkuji za všechny
tři rozhovory
Lenka Kovaříková
CAFIN

Ing. David Samek
David Samek se zaměřuje především na implementaci a dodávku reportingových řešení pro koncové zákazníky. Do jeho pracovního portfolia patří také orientace na analýzu, návrh a realizaci databázových struktur
a datové sklady. V Adastře se doposud podílel například na projektech pro společnosti Letuška.cz, IKEA nebo
obchodní pobočky Tesco ve střední a východní Evropě.
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Odborný článek

Business Intelligence v oblasti
rychloobrátkového zboží
Tereza Fixová
Tereza Fixová se stala vítězkou prvního ročníku soutěže FINdiplomka
2016, která se zaměřila na nejlepší diplomové práce v oblasti podnikové
ekonomiky, financí a účetnictví. Do soutěže se přihlásila se svou diplomovou prací na téma Business Intelligence v oblasti rychloobrátkového
zboží a protože za tuto práci sklidila uznání nejen v naší soutěži, ale
i na Studentské vědecké konferenci k poctě Albína Bráfa, rozhodli jsme
se vám zprostředkovat výstupy z této práce.

Ve svém článku se zabývá softwarovými
aplikacemi Business intelligence. Konkrétně
analyzuje informační systém pro podporu
rozhodování – Business Navigation System
od společnosti Inekon Systems, s. r. o. a navrhuje konkrétní řešení konfigurace modelů
pro vybranou společnost reprezentující malé
a střední podniky v oboru rychloobrátkového zboží. Reprezentační podnik je vybrán
na základě analýzy malých a středních podniků
z oboru rychloobrátkového zboží a dotazníkového šetření zjišťující zvyklosti podniků při
tvorbě prodejních plánů a spokojenosti se stávajícím informačním systémem pro podporu
rozhodování.

Úvod
Společnost Inekon Systems, s. r. o. (2016)
vyvinula pro potřeby velkých podniků Business
Navigation System (dále jen BNS), což je model
představující soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na dlouhodobé
i krátkodobé plánování, taktické i strategické
řízení, projektování změn, hodnocení stanovených cílů a efektivní business intelligence,
který vytváří ucelený koncept pro efektivní
manažerské rozhodování.
Cílem práce je analyzovat stávající BNS, který
je v současné době navrhován velkým společnostem vždy na míru, což je časově i finančně
nákladné a navrhnout po analýze malých
a středních podniků v oblasti rychloobrátkového zboží konfiguraci modulů zjednodušeného
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systému iBNS, který by byl snadný pro zavedení
v konkrétní společnosti o velikosti Small and
Medium Enterprises (SME).

1 Metodologie
V rámci své diplomové práce Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží
(2016) jsem provedla analýzu stávajících
aplikací BNS společnosti Inekon Systems,
s. r. o. a analýzu trhu malých a středních
podniků v oboru rychloobrátkového zboží
přes databázi Bisnode (2016) a dotazníkové
šetření, které bylo provedeno ve spolupráci
s kolegyní Bc. Miroslavou Ježkovou (2016),
pomocí něhož byly zjištěny zvyklosti podniků
při tvorbě prodejních plánů a spokojenosti
se stávajícím informačním systémem pro
podporu rozhodování. Pomocí šetření byl také
získán kontakt na společnost Al Namura, s. r. o.,
ve které následně proběhlo osobní interview
s Controllerem společnosti s cílem zjištění
současného stavu, na jehož základě byl navrhnut model pro konfiguraci zjednodušeného
systému iBNS.

Analýza stávajících aplikací Business
Navigation System (BNS)
Manažerský informační systém BNS představuje velkou pomoc pro účely manažerského účetnictví, controllingu a celkového manažerského
řízení podniku. BNS se skládá z 63 aplikací,
jejichž sestavení společnost Inekon Systems,
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s. r. o. chápe jako první krok, následuje jejich
údržba a kontinuální rozvoj. V případě bohatších struktur aplikací v rámci jednoho modulu
jsou tyto moduly pro usnadnění nejprve rozděleny na submoduly a ty teprve na aplikace.
Společnost (2016) rozděluje řízení celofiremní
výkonnosti do 4 hlavních oblastí: PRODEJ,
NÁKLADY, FINANCE a ZDROJE. BNS se skládá
ze dvou subsystémů Advanced Budgeting (AB)
a Strategic Extension (SX). AB je určeno pro
taktické a SX pro operativní plánování.

Business intelligence v oblasti
rychloobrátkového zboží
Autor Majumdar (2007) rozděluje charakteristiku FMCG produktů z pohledu spotřebitelů a obchodníků. Z pohledu spotřebitelů je rychloobrátkové zboží charakterizováno častými nákupy,
nízkou účastí, nízkou cenou, krátkou dobou
skladovatelnosti a použitím pro denní spotřebu. Z pohledu obchodníku je charakterizováno
vysokými objemy, nízkými maržemi, rozsáhlou
distribuční sítí a vysokým obratem zásob.
Datový model by měl být postaven tak, aby
bylo možné v závislosti na vývoji trhu rychle určit bod zvratu, aktualizovat struktury produktů
a zákazníků a upravovat plány. Ve výrobních
firmách by měl systém zohlednit i specifika
dodávek do obchodních řetězců. Dále by měl
pracovat zároveň i s mnoha tisíci zákazníků
a produktů, koordinovat plánovací procesy manažerů na všech úrovních, ať už jsou z regionu,
oblasti, či centrály. To vše by mělo být možné
zobrazit z různých úhlů pohledu – například
podle zákazníků, produktů, ale i třeba časových
období, prodejních kanálů nebo měrných
jednotek.

Analýza trhu malých a středních
podniků v oboru rychloobrátkového
zboží a dotazníkové šetření
V rámci diplomové práce jsem provedla
analýzu malých a středních podniků z oboru rychloobrátkového zboží přes databázi
Bisnode. Společnosti, které splnily přísné
podmínky nerizikovosti spolupráce, jsem
kontaktovala za účelem vyplnění dotazníku.
Z oslovených 125 společností dotazník vyplnilo
57 respondentů.
Z odpovědí respondentů je zřejmé, že si společnosti uvědomují důležitost prodejních plánů.

37 % společností však své prodeje není schopno
detailně plánovat, s délkou a složitostí plánovacího procesu je nespokojeno 19 % společností
a 24 % je nespokojeno se současnou technologií
pro podporu plánování. Přesto jsem došla k pozitivnímu závěru, že 67 % společností pracuje
se scénáři a variantami budoucího vývoje a 74 %
společností je schopno aktualizovat prodejní
cíle při významných změnách v okolním prostředí. Též je potěšující, že společnosti nejčastěji
plánují své prodeje v MS Excel, jenž je základem
pro BNS, avšak samostatně se vyznačuje svou
statičností, zdlouhavým procesem plánování
i vyhodnocování a z důvodu ručního nastavování vzorců i chybovostí. Pravděpodobně i z toho
důvodu má 42 % společností odchylku plánovaných prodejů od skutečnosti nad 10 % či ji není
schopno zjistit. Příčinu odchylek pak nezná
23 % společností a aktuální marži na jednotlivé
dimenze sledovaných proměnných není schopno určit 19 % společností. Pro následný návrh
řešení iBNS bylo důležitým zjištěním, že 81 %
společností z trhu rychloobrátkového zboží
v rámci svého podnikání musí řídit analýzy prodeje, 70 % prodejní předpovědi, 61 % obchodní
náklady, 49 % marketingové náklady, 37 % zpětné bonusy, 37 % slevy a 11 % spotřební daň.
Pro společnost Inekon Systems, s. r. o. je zásadní informace, že 35 % respondentů uvažuje
o koupi nového plánovacího softwaru, jenž
by umožnil efektivní plánování. Z nich by bylo
ochotno 66 % společností zaplatit za takový
software cenu do 100 000 Kč, 19 % až 200 000
Kč a 15 % až 500 000 Kč. Z dotazníku vyplynuly
také dva kontakty, z nichž se podařilo sjednat
osobní schůzku a domluvit se na spolupráci
se společností Al Namura, s. r. o., pro kterou
jsem navrhla zjednodušený systém iBNS.

2 Návrh řešení
Společnost Al-Namura, s. r. o. (2016) je středně
velká distribuční a výrobní společnost z trhu
rychloobrátkového zboží, kde záleží na rychlých, aktuálních a přehledných informacích
kvůli krátkým cyklům výroby a rychlého užití
produkce velkého množství značek a produktových řad. Společnost by chtěla být schopna
plánovat s nižší odchylkou a zjistit aktuální
marži na jednotlivé produkty při zohlednění
slev, akcí, zpětných bonusů a marketingových
či obchodních nákladů, pro toto přání jsem
vytvořila následující návrh.
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Návrh zjednodušeného systému iBNS

Po zjištění současného stavu společnosti AlNamura, s. r. o. jsem navrhla dimenze datového
modelu iBNS, které se dále člení na jednotlivé
prvky, do kterých jsou dimenze agregovány
a je na ně možno nahlížet pomocí stanovených
ukazatelů. Grafické znázornění navržených
dimenzí a prvků jejich rozpadu je uvedeno
na následujícím obrázku č. 1.
Návrh modulové konfigurace zjednodušeného systému iBNS, který svými aplikacemi pokryje potřeby společnosti Al Namura, s. r. o. se skládá z těchto základních modulů: Prodejní
výkonnost, Variabilní náklady, Krycí příspěvek,
Fixní náklady a Hospodářský výsledek.
Pomocí agregačních úrovní, které jsou
uvedeny na obrázku č. 1, jsou interpretovány
ukazatele jako Prodané množství (v kusech,
objemu a typu balení), Tržby v jednotlivých
měnách, konkrétně se jedná o tržby hrubé,
realizované (fakturované) a čisté. Dalšími
ukazateli je Základní ceníková cena, Fakturační
cena, Kondice, Bonusy, Fakturační sleva, Akční
sleva, dále Kurz měny a Tržní podíl.

Doporučení k implementaci

Doporučila jsem také způsob implementace iBNS ve společnosti Al-Namura,
s. r. o. ve třech formách plánu: finančního,

věcného a časového. Finanční plán je omezen
částkou 200 000 Kč, kterou společnost uvedla
v dotazníkovém šetření. Věcný plán se skládá
z jednotlivých kroků implementace iBNS
a časový plán je rozpracováním plánu věcného
do časového harmonogramu, který je vyjádřen
v podobě Ganttova diagramu, jenž uvádím
na následujícím obrázku č. 2.

Závěr
V rámci tohoto článku jsem popsala informační
systém BNS pro podporu rozhodování a navrhla po analýze trhu malých a středních podniků
v oblasti rychloobrátkového zboží konfiguraci modelů (zjednodušený systém iBNS) pro
středně velkou rychloobrátkovou společnost
Al-Namura, s. r. o., která byla vybrána na základě dotazníkového šetření, díky kterému
byly též zjištěny zvyklosti podniků při tvorbě
prodejních plánů a spokojenosti se stávajícím
informačním systémem pro podporu rozhodování. V případě, že se společnost rozhodne pro
implementaci dle návrhu, může díky ucelené
firemní navigaci, možnosti práce s větším
počtem verzí plánu a využití metod kontinuálního, klouzavého či variantního plánování
plánovat své prodeje dynamicky, efektivněji
a dosáhnout tak konkurenční výhody.

Obrázek 1: Dimenze a agregační úrovně navrženého iBNS.
Zdroj: Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží (2016).
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Obrázek 2: Ganttův diagram implementace navrženého iBNS.
Zdroj: Business intelligence v oblasti rychloobrátkového zboží (2016).
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Více firem bude sestavovat
konsolidovanou účetní závěrku
Radka Loja, Radek Jonáš
Novela zákona o účetnictví, která nabyla účinnosti
dnem 1. ledna 2016, přinesla snížení hraničních hodnot pro povinnost sestavení konsolidované účetní
závěrky. Má vaše skupina povinnost konsolidovat?

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní
závěrku má účetní jednotka, která je obchodní
společností a je ovládající osobou (mateřská).
Tato mateřská účetní jednotka nemusí
sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud
je zahrnuta do konsolidačního celku jiné
konsolidující účetní jednotky (vyšší mateřské),
která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku
podle práva členského státu Evropské unie,
za dodržení určitých podmínek stanovených
zákonem. Pokud je ovšem požadováno sestavení konsolidované účetní závěrky správními orgány nebo soudem pro jejich potřeby,
případně za účelem informování zaměstnanců
nebo jejich zástupců, potom ji sestavit musí.
Povinnost konsolidovat nemá malá skupina
účetních jednotek s výjimkou případů, kdy
je některá účetní jednotka ve skupině subjektem veřejného zájmu. Malá skupina účetních

„Povinnost sestavit konsolidovanou
účetní závěrku má účetní jednotka,
která je obchodní společností
a je ovládající osobou (mateřská).“
jednotek se sestává z konsolidující účetní jednotky (mateřské) a konsolidovaných účetních
jednotek (dceřiných) a na konsolidovaném
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„Povinnost konsolidovat nemá
malá skupina účetních jednotek
s výjimkou případů, kdy je některá
účetní jednotka ve skupině
subjektem veřejného zájmu.“
základě nepřekračuje k rozvahovému dni alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:
a) aktiva celkem 100 000 000 Kč,
b) čistý obrat 200 000 000 Kč,
c) průměrný počet zaměstnanců v průběhu
účetního období 50.
Dále lze ze zákona o účetnictví odvodit,
že do skupiny patří konsolidované účetní jednotky (dceřiné), které budou skutečně do konsolidace vstupovat, to znamená, po zohlednění
výjimek, které uvádí § 22a zákona o účetnictví.
Další důležité aspekty:
• Aktiva se zahrnují podle nové úpravy zákona
v netto stavu.
• Aktiva a obrat na konsolidovaném základě
vyjadřují, jak by byly tyto položky vykázány
v konsolidované účetní závěrce. To znamená, že skupina by nejdříve měla provést
konsolidaci, aby zjistila, zda má povinnost
konsolidovat.
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• Ročním úhrnem čistého obratu se rozumí
výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená
počtem započatých měsíců, po které trvalo
účetní období, a vynásobená 12.
• Průměrným počtem zaměstnanců se rozumí
průměrný přepočtený evidenční počet
zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.
• Za nesestavení konsolidované účetní závěrky
hrozí pokuta až do výše 3 % hodnoty konsolidovaných aktiv celkem, které může příslušný
orgán zjistit kvalifikovaným odhadem.
Doporučujeme, aby si každá mateřská účetní
jednotka ověřila, zda-li ji nevznikla povinnost
sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Co vám může pomoci
při sestavení konsolidované
účetní závěrky?
Můžete se inspirovat v knize „Konsolidovaná
účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech.“ Kniha je zaměřena prakticky a obsahuje
přibližně 20 % teorie a 80 % příkladů. Byla
recenzována předními odborníky na konsolidaci – Ing. Lubomírem Harnou a Ing. Alicí
Šrámkovou.
Chcete si namodelovat vaši situaci a použít
vlastní čísla? Můžete využít sadu příkladů připravených v MS Excelu s řešením.
Pro členy CAFIN je domluvena sleva 100 Kč –
stačí zadat kód KONSOLCAFIN. Níže naleznete
ukázkový příklad z této sady.
Praktické zkušenosti a doplňující informace
naleznete na www.konsol.cz, Konsolidujte
s radostí!

Příklad: Konsolidace zahraniční
dceřiné účetní jednotky
Dne 1. 1. 2016 účetní jednotka M pořídila 80 %
podíl v účetní jednotce D za 3 000 tis. Kč. Účetní
jednotka D působí na Slovensku a její měna
je €. Konsolidační rozdíl odpisuje na 10 let.
Kurz k 1. 1. 2016 byl 1€ = 27,025 CZK, kurz
k 31. 12. 2016 byl 1€ = 28,031 CZK a kurz
k 31. 12. 2017 byl 1€ = 26,093. Účetní hodnota čistých aktiv k datu akvizice odpovídala
reálným hodnotám. Sestavte konsolidovanou
rozvahu k 31. 12. 2016.

„Za nesestavení konsolidované
účetní závěrky hrozí pokuta
až do výše 3 % hodnoty
konsolidovaných aktiv celkem.“

M
tis. CZK

Rozvaha
Hmotný majetek

1 650

Finanční majetek

3 000

Oběžná aktiva

D
tis. €
113

600

143

Aktiva

5 250

255

Základní kapitál

-1 500

-60

VH min. let

-975

-23

VHBO

-1 500

-30

Vlastní kapitál

-3 975

-113

Cizí zdroje

-1 275

-143

Pasiva

-5 250

-255

Individuální rozvahy k 31. 12. 2016:

Popis řešení:
1) Přepočet vlastního kapitálu k datu akvizice:
Vlastní kapitál přepočteme kurzem k datu
akvizice 1. 1. 2016:
Vlastní
kapitál
k datu
akvizice

D
1. 1. 2017
tis. €

Kurz

D
1. 1. 2016
tis. CZK

Základní
kapitál

-60

27,025

-1 622

VH min. let

-23

27,025

-608

Vlastní
kapitál

-83

-2 229

2) Konsolidační rozdíl a jeho odpis:
KR = 3 000 - 80 % × 2 229 = 1 217;
roční odpis KR = 1 217 / 10 = 122
3) Přepočteme rozvahu účetní jednotky
D k 31. 12. 2016:
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Rozvaha

D tis. €

Hmotný majetek

Kurz

113

28,031

Oběžná aktiva

143

28,031

Aktiva

255

Základní kapitál

-60

D tis. CZK
3 153

Finanční majetek
3 995
7 148
27,025

Kapitálové fondy

-1 622
-83

VH min. let

-23

27,025

-608

VHBO

-30

28,031

-842

Vlastní kapitál

-113

Cizí zdroje

-143

Pasiva

-255

V rozvaze vyjádřené v € se rovnají celková aktiva a pasiva. Jednotlivé položky však
přepočítáváme různými kurzy, tak se nejprve
v přepočtené rozvaze na CZK přestanou rovnat
celková aktiva a pasiva (aktiva 7 148, pasiva
7 065). Celková aktiva a pasiva se dorovnají dopočtem položky „kurzové rozdíly“, ve výši -83,
kterou vykážeme v kapitálových fondech.

-3 153
28,031

-3 995
-7 148

Následně bychom provedli běžné konsolidační úpravy a dostali bychom konsolidovanou
rozvahu k 31. 12. 2016. (V celém příkladu jsou
samozřejmě popsány i tyto výpočty a uvedena
výsledná konsolidovaná rozvaha).
Kompletní příklad s detailním vysvětlením jednotlivých kroků naleznete
na www.konsol.cz.

Ing. Bc. Radka Loja
Radka Loja je lektorkou, koučkou a terapeutkou. Přednáší pro různé vzdělávací společnosti a její přednášky
jsou založeny na moderních poznatcích z psychologie. Při koučinku a přednáškách využívá praktické znalosti práce s podvědomím, metody pozitivního programování mysli, vizualizaci a další mentální techniky.
Vystudovala ČVUT – fakultu elektrotechnickou. Nyní dokončuje studia jednooborové psychologie na FF UPOL.
Několik let pracovala v nadnárodních auditorských společnostech PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen
(Ernst&Young). V současné době dokončuje společně s kolegyní publikaci s názvem „Praktický manuál na použití hlavy“, která vyjde počátkem roku 2017. Více informací o knize a tématech rozvoje osobnosti naleznete
na www.radkaloja.cz.

Ing. Radek Jonáš
Radek je v současné době vedoucím ekonomického oddělení společnosti STORMWARE, výrobce ekonomického
systému POHODA, a zároveň již více než 10 let prostřednictvím stránek www.strateg.cz provozuje svoji konzultantskou praxi v oblasti strategického a finančního řízení. Je spoluautorem knih Informatika v cestovním ruchu,
Využití počítačů v cestovním ruchu a Účtujeme v POHODĚ podvojné účetnictví. Vystudoval Ekonomicko-správní
fakultu Masarykovy univerzity Brno, obor obchodní podnikání a Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické Praha, obor management podnikové sféry a veřejných služeb. Jeho biografie je zařazena v prestižní
encyklopedii Who is… (v České republice).
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Implementace akčních plánů
BEPS do české daňové legislativy
Lenka Lopatová
Ministerstvo financí ČR vydalo dne 22. dubna 2016 v reakci na evropskou
směrnici ATAD dokument, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o implementaci jednotlivých akčních plánů BEBS do české legislativy. Níže jsou zmíněny některé z konkrétních akčních plánů, které svoji realizaci v české
legislativě již mají nebo v blízké době mít budou.

Akční plán 2:
Neutralizace efektů hybridních
schémat (dvojího nezdanění)
Případů kvalifikačních konfliktů, kdy rozdílné
posouzení daňových subjektů účastnících
se přeshraniční transakce či rozdílné posouzení
podstaty transakce vede ke dvojímu nezdanění
je celá řada. Jako příklad lze uvést platbu, která
je v jednom smluvním státě posouzena jako
daňově uznatelný úrok zatímco ve druhém
smluvním státě daňově osvobozena jakožto
vyplacená dividenda.

„Mateřská společnost nemůže
uplatnit osvobození přijatých
dividend v případě, že tyto u dceřiné
společnosti mohou snížit její základ
daně.“
S účinností od 1. 5. 2016 je v České republice
aplikováno pravidlo, podle kterého mateřská společnost nemůže uplatnit osvobození
přijatých dividend v případě, že tyto u dceřiné
společnosti mohou snížit její základ daně. V důsledku navržené novely bude tato omezující

podmínka osvobození rozšířena i na prodej
podílu v dceřiné společnosti.

Akční plán 3:
Zavedení efektivních pravidel
pro zdaňování ovládaných
zahraničních společností
(CFC pravidla)
CFC pravidla stanoví, že zisky ovládané dceřiné
společnosti se sídlem v zemi s nižší úrovní
zdanění mohou být zdaněny u mateřské
společnosti jako by se jednalo o zisky této mateřské společnosti. Limitem pro aplikaci těchto
pravidel je 50 % podíl na dceřiné společnosti.
V České republice není přiznán nárok na osvobození příjmů z dividend a příjmů z převodu
podílu přijatých mateřskou společností, pokud
dceřiná společnost:
• má sídlo ve státě mimo EU, se kterým není
uzavřena smlouva o zamezení dvojího
zdanění
• podléhá dani z příjmů, jejíž sazba je nižší než
12 %
Pro aplikaci tohoto omezení postačuje, aby
mateřská společnost držela 10 % podíl na dceřiné společnosti.
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Akční plán 4:
Omezení odečitatelnosti úroků
Dle vnitrostátních předpisů většiny evropských
států je odečitatelnost úroků omezena pouze
na úroky hrazené spojené osobě, přičemž
limit tohoto omezení je stanoven s ohledem
na poměr mezi dluhem a vlastním kapitálem.
V České republice je tento limit stanoven
poměrem 4:1.
Pravidlo navržené OECD by se týkalo i úroků
placených nespojeným osobám. Limit daňové
uznatelnosti by měl být stanoven na základě
poměru úroku ku EBITDA (10 – 30 %). Nové
pravidlo by tak postihlo větší počet firem,
na jeho plnění by měla vliv nejen výše dluhu,
ale i změny v úrokové sazbě.
V době ekonomického růstu jakým nyní
Česká republika prohází, je otázkou, jaký vliv
by toto nové pravidlo mělo na ochotu podniků
investovat do nových projektů.

Akční plán 5:
Efektivnější čelení škodlivým
daňovým praktikám
Za účelem omezení škodlivého efektu jednostranných závazných posouzení převodních
cen byla do zákona o mezinárodní spolupráci
začleněna ustanovení týkající se automatické
výměny předběžných daňových rozhodnutí
a předběžných posouzení převodních cen.

Akční plán 8 – 10:
Přizpůsobení převodních cen
ekonomické aktivitě
Česká republika má základní zásadu tržního
odstupu zakotvenou v zákoně o dani z příjmu
a základní standardy týkající se převodních
cen interpretuje prostřednictvím metodických
pokynů.
S účinností od 1. 1. 2015 (poprvé za rok
2014) je povinností společně s daňovým přiznáním vyplnit také přílohu týkající se transakcí
se spojenými osobami. Data získaná z přílohy
využívá česká daňová správa při výběru rizikových subjektů do kontroly. Jedním z rizikových
kritérií je výše licenčních poplatků hrazená
mimo státy EU.
Česká republika v současné chvíli nemá
ve svých daňových předpisech žádné ustanovení, které by zamezilo přesunu aktiv, jakými
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jsou duševní vlastnictví nebo patenty, do zemí
s výhodnějším daňovým režimem. Ze smluvních výrobců či výrobců ve mzdě se v České
republice v posledních letech stali plnohodnotní výrobci, kteří začínají investovat do vědy
a výzkumu.
Je otázkou, zda by se zdanění při odchodu
nemělo aplikovat také při změně funkčního profilu, kdy jsou do zemí s nižší daňovou

„Povinnost podat správci daně
oznámení obsahující zprávu
podle zemí se bude vztahovat
na nadnárodní skupiny
s konsolidovaným ročním obratem
přesahujícím 750 mil. EUR.“
sazbou přesouvány části produkčního řetězce
rutinního charakteru. Motivací pro takovýto
přesun nemusí být nižší daňová sazba, ale
snaha o úsporu výrobních nákladů z titulu
levnější pracovní síly. Problematika přesunu
hodnotných aktiv a jejich zdanění do zahraničí,
s ohledem na rostoucí mzdy a nedostatek pracovních sil může v České republice brzy nabýt
na významu.
V průběhu daňových kontrol je stále častěji
aplikováno obecné pravidlo přednosti obsahu
nad formou zakotvené v daňovém řádu.
Transakce mezi spojenými osobami jsou ověřovány spíše s ohledem na skutečně vykonávané
ekonomické aktivity než na smluvní uspořádání mezi účastníky transakce.

Akční plán 13:
country-by-country reporting
Implementace směrnice DAC4 bude provedena
novelou zákona o mezinárodní spolupráci při
správě daní a poplatků, jejíž účinnost se předpokládá od 5. července 2017.
Povinnost podat správci daně oznámení
obsahující zprávu podle zemí se bude vztahovat na nadnárodní skupiny s konsolidovaným ročním obratem přesahujícím 750 mil.
EUR, a to poprvé za účetní období začínající 1. 1. 2016 a pozdější. Lhůta pro podání
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oznámení bude 12 měsíců od konce vykazovaného účetního období.
Povinnost podat zprávu bude mít:
• nejvyšší mateřská entita
• zastupující členská entita
• česká členská entita, a to pouze v případě
zveřejněného systémového selhání automatické výměny informací
Zpráva se bude podávat na standardizovaném formuláři, který bude mít 3 části a bude
obsahovat:
• Souhrnné informace o skupině ve vztahu
ke každému státu
• Výnosy
• Výsledek hospodaření před zdaněním
• Zaplacená daň
• Splatná daň
• Základní kapitál
• Kumulovaný výsledek hospodaření
• Počet zaměstnanců
• Hodnota aktiv
• Informace o členských entitách a jimi vyvíjených činnostech
• Specifikace zdroje údajů

Za porušení povinnosti podat zprávu bude
moci být české nejvyšší mateřské entitě uložena pokuta do 3 000 000 Kč.
Zprávy předložené členskými entitami
budou předmětem automatické výměny
informací.

Akční plán 14:
Zefektivnění mechanismu řešení
případu dohodou
V roce 2015 bylo v řešení dohodou podle
smluv o zamezení dvojího zdanění nebo podle
Arbitrážní konvence celkem 20 případů. Zatím
žádný z řešených případů nebyl předložen
poradní komisi.
Česká republika měla k 24. 8. 2016 uzavřeno 86 platných smluv o zamezení dvojího
zdanění a re-negociuje stávající smlouvy
tak, aby vyhovovaly novým požadavkům.
Avšak ani jedna ze stávajících smluv neobsahuje čl. 25 odst. 5 týkající se arbitráže, která
by zaručovala dosažení dohody a zamezila
dvojímu zdanění v případě úpravy převodních
cen. Česká republika bude sledovat zkušenosti
s arbitráží, zatím s jejich zavedením nepočítá.

Ing. Lenka Lopatová
Lenka působí v Moore Stephens od roku 2015. Má více než 15 let zkušeností v oblasti účetnictví a daní a specializuje se na problematiku převodních cen. Ve své předchozí praxi na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj
se jako metodik několik let věnovala právě převodním cenám a mezinárodnímu zdaňování. Kromě toho byla
zodpovědná za přímou spolupráci s bavorskou a se saskou daňovou správou. Má praxi z daňových kontrol
zaměřených na přeshraniční obchody.

Půldenní workshop pro finanční manažery.
Nezapomeňte s sebou vzít vaše personalisty.

Workshop

Jak lépe řídit personální náklady?
Co se dozvíte?
• Jak řídit významnou položku v celkových nákladech firmy, kterou
personální náklady zcela jistě jsou
• Nástroj jako kvalitní podpora personálních procesů
a ukázka možností jak
• řídit efektivitu investic do lidského kapitálu
30. března 2017, Praha
• zvýšit produktivitu práce
Pro osobní, firemní
• snížit fluktuaci
a VIP členy ZDARMA.
• dostat personální náklady pod kontrolu
Ostatní 500 Kč bez DPH.
• Jak vyčíslit finanční přínosy takového řešení
Více informací na www.cafin.cz
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Opravné položky
k nepromlčeným pohledávkám
Pavlína Orlová
Opravné položky k pohledávkám z hlediska účetního představují
přechodné snížení hodnoty pohledávky, u které existuje určité riziko,
že daná pohledávka nebude splacena. Účetní opravné položky se zpravidla tvoří podle délky období, po které jsou po splatnosti s přihlédnutím
k aktuální schopnosti dlužníka dostát svým závazkům.

Zákonné opravné položky se řídí zákonem
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů (dále jen „zákon o rezervách“). Tyto opravné položky slouží ke krytí
ztrát z budoucího odpisu nesplacené pohledávky, případně ke krytí rozdílu mezi jmenovitou
hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou
sjednanou při postoupení. Tvořit zákonné
opravné položky k pohledávkám není povinné,
naopak představuje právo daňového poplatníka snížit při splnění všech zákonných podmínek
stanovených zákonem o rezervách základ daně
z příjmů.
Obecná pravidla tvorby zákonných opravných
položek:
• zákonné opravné položky mohou vytvářet
jen poplatníci, kteří vedou účetnictví (právnické i fyzické osoby) nebo vedou daňovou
evidenci
• pohledávka, ke které má být tvořena
opravná položka, s výjimkou pohledávek
za dlužníky v insolvenčním řízení, musí být
po splatnosti,
• pohledávka musí právně existovat a být
nepromlčená,
• zákonnou opravnou položku nemůže věřitel
vytvářet v případě, že má vůči dlužníkovi
splatný dluh a neprovedl vzájemný zápočet,
• uplynula zákonná doba od splatnosti.
Zatímco k pohledávkám splatným do konce
roku 2014 bylo možné tvořit opravné
položky jen v případě, že bylo o těchto
pohledávkách účtováno do výnosů, od roku
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2015 je umožněno tvořit zákonné opravné
položky k pohledávkám, které při své vzniku
nebyly ve výnosech zachyceny, avšak byly
zahrnuty do základu daně a řádně zdaněny,
například v případě, že pohledávky byly zaúčtované jako snížení nákladů, či rozvahově
v rámci oprav minulých účetních období.
Opravné položky k pohledávkám naopak
nelze podle zákona o rezervách tvořit k pohledávkám vzniklým například z titulu cenných
papírů, úvěrů, zápůjček, ručení, záloh, smluvních pokut a úroků z prodlení, penále a jiných
sankcí, k pohledávkám nabytým bezúplatně,
ani k souboru pohledávek.
Opravné položky se zruší ve stejném období,
ve kterém pominou důvody pro jejich tvorbu.
Například se jedná o okamžik promlčení
pohledávky, postoupení, uhrazení, ukončení
či přerušení činnosti poplatníka apod.

Promlčení pohledávky
S ohledem na novou úpravu promlčecí doby
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „nový občanský zákoník“) je třeba
pohledávky rozdělit na pohledávky vzniklé
před platností nového občanského zákoníku
a pohledávky vzniklé a splatné po 1. 1. 2014.
Do konce roku 2013 existovala pro pohledávky
mezi obchodními subjekty v zásadě čtyřletá
promlčecí lhůta, přičemž maximální doba promlčení byla stanovena na 10 let. Podle nového
občanského zákoníku činí délka promlčecí
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lhůty tři roky, přičemž si strany smluvního
vztahu mohou sjednat lhůtu kratší i delší, min.
jeden rok, maximálně 15 let.

Postoupení pohledávky
Podle zákona o daních z příjmů je daňově
uznatelným výdajem jmenovitá hodnota
pohledávky při jejím postoupení, avšak pouze
do výše příjmů plynoucích z jejího postoupení,
které lze navýšit o hodnotu opravné položky
vytvořené dle zákona o rezervách.

Opravné položky
k nepromlčeným pohledávkám
za dlužníky v insolvenčním řízení
(§ 8 zákona o rezervách)
V prvním kroku je třeba zjistit, zda u našeho
dlužníka bylo či nebylo insolvenční řízení
zahájeno, a pokud ano, je nutné pohledávky
včas u insolvenčního soudu přihlásit. V případě
povolení reorganizace u dlužníka je třeba
prověřit, zda dlužník naši pohledávku správně
uvedl v seznamu dluhů.
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, kteří
nejsou osobou spojenou s poplatníkem dle zákona o daních z příjmů, lze tvořit jednorázově
až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených
pohledávek přihlášených ve stanovené lhůtě
u soudu.
Opravné položky je třeba rozpustit v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení
nebo v případě popření pohledávky ze strany
insolvenčního správce, případně věřitele
či dlužníka.

Opravné položky
k nepromlčeným pohledávkám
splatným po 31. 12. 1994
(§ 8a zákona o rezervách)
Vzhledem k tomu, že zákon o rezervách zaznamenal v minulosti několik významných změn,
je nutné sledovat nejen datum vzniku pohledávky, ale i datum splatnosti, aby bylo možné
zjistit, které znění zákona o rezervách je pro
tvorbu příslušné opravné položky rozhodné.
Z tohoto důvodu je třeba rozdělit evidenci
pohledávek do následujících okruhů:

1. Pohledávky vzniklé do konce roku
2013
U pohledávek vzniklých do konce roku 2013
se postupuje podle zákonné úpravy platné
k 31. 12. 2013, kdy platila postupná tvorba
opravných položek dle časových pásem v rozmezí od 20 % do 100 %.
Pokud rozvahová hodnota nepromlčené pohledávky v okamžiku svého vzniku nepřesáhla
200 000 Kč a bylo o ní účtováno ve výnosech
(či nebyla osvobozena od daně z příjmů)
a uplynulo-li od konce sjednané splatnosti
pohledávky více než 6 měsíců, bylo možné
k této pohledávce tvořit zákonné opravné
položky až do výše 20 % neuhrazené rozvahové
hodnoty pohledávky.
Vyšší opravné položky bylo možné tvořit
jen v případě, že bylo u pohledávek zahájeno
rozhodčí, soudní nebo správní řízení a pokud
se věřitel těchto řízení řádně účastnil:
• 12 měsíců – do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
• 18 měsíců – do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
• 24 měsíců – do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
• 30 měsíců – do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
• 36 měsíců – do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.
Zvláštní režim měly pohledávky s rozvahovou
hodnotou vyšší než 200 000 Kč, kde bylo nutné
před jakoukoliv tvorbou zákonných opravných
položek zahájit rozhodčí, soudní nebo správní
řízení.

2. Úprava od 1. 1. 2014
Od 1. 1. 2014 se zákonné opravné položky
tvořily ve výši 50 % po 18 měsících a 100 %
po 36 měsících.
U pohledávek nabytých postoupením s rozvahovou hodnotou v okamžiku jejich vzniku
vyšší než 200 000 Kč je možné tvořit zákonné
opravné položky jen v případě, že je zahájeno
rozhodčí, soudní nebo správní řízení.
Při tomto znění zákona mohlo docházet k paradoxním situacím, kdy zákon
umožnil tvorbu zákonné opravné položky
po 36 měsících po splatnosti, avšak zároveň
se na pohledávky vzniklé po 1. 1. 2014 již
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vztahovala tříletá promlčecí lhůta, po jejímž
uplynutí je nutné natvořené opravné položky
k datu promlčení rozpustit. Tuto paradoxní
situaci se pokusila vyřešit další novela zákona
o rezervách účinná od 1. 1. 2015, jež zkracuje
lhůtu pro tvorbu zákonných opravných položek
z 36 měsíců na 30 měsíců.

3. Úprava od 1. 1. 2015
Dle novely zákona o rezervách účinného
od 1. 1. 2015 byla zkrácena lhůta umožňující
tvorbu 100 % daňové opravné položky z 36 měsíců na 30 měsíců. V souladu s přechodnými
ustanoveními je možné tento postup uplatnit
i u pohledávek splatných od 1. 1. 2014.

Opravné položky k pohledávkám
z titulu ručení za celní dluh
V souladu § 8b zákona o rezervách mohou
opravné položky dle § 8 a § 8a k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (tj. zajištění
celního dluhu) vytvářet poplatníci, kteří vedou
účetnictví a kteří podle celního zákona ručí
za celní dluh. Tyto opravné položky lze vytvářet
jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající

úhradě celního dluhu, provedené ve lhůtě
splatnosti určené celními orgány.

Opravné položky
k nevýznamným pohledávkám
Pokud není možné tvořit zákonné opravné položky podle předcházejících ustanovení zákona
o rezervách, může vytvořit opravnou položku
až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství za splnění
následujících podmínek:
• Nejedná se o pohledávku odepsanou
na vrub výsledku hospodaření, za členy
obchodní korporace z titulu upsaného vlastního kapitálu, ani nejde o pohledávku mezi
spojenými osobami dle zákona o daních
z příjmů
• Rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku svého vzniku nepřesáhla
částku 30 000 Kč
• Od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců
• Celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi nepřesáhne za období, za které se podává daňové
přiznání, částku 30 000 Kč.

Ing. Pavlína Orlová
Pavlína je daňovým poradcem v České republice s více než patnáctiletou praxí v daňovém poradenství.
Po ukončení studií na VŠE působila v předních daňových kancelářích, v současné době zastává pozici Senior
Tax Consultant ve společnosti Accace s. r. o. Pavlína získala zkušenosti především v rámci konzultační činnosti
v oblasti daně z příjmů, a to jak právnických, tak fyzických osob. Dále se zaměřuje na projekty v oblasti daně
z přidané hodnoty nebo na majetkové daně. Zabývá se také publikační činností.
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Slovník

Slovník
Pracovní kapitál /
Working Capital
Pracovní kapitál

Working Capital

Jedná se o aktiva, která jsou k dispozici pro
provádění dennodenních činností v podniku.
Vyjadřuje se jako rozdíl mezi oběžným
majetkem a neúročenými (běžnými) závazky.
Rozdíl obou složek vyjadřuje trvalou vázanost
oběžného majetku, který – pokud nebude
redukován rozsah činnosti – nelze používat
k úhradě závazků, a který by tedy měl být
financován odměnu vyžadujícími zdroji krytí,
tedy kapitálem vlastníků a úročenými cizími
zdroji.
Modifikací pracovního kapitálu je tzv. čistý
pracovní kapitál, kterým se rozumí výše oběžného majetku bez finančních prostředků, snížená o neúročené závazky. S lehkou nadsázkou
lze hovořit o aktivech (ekonomických zdrojích),
které jsou třikrát nepříjemné.

It is the capital available for conducting the
day-to-day operations of an organisation.
It is usually expressed as the difference
between current assets and current liabilities, which don’t bear interest. It indicates
an amount of permanently tied current assets
– if not reduced the volume of activity – which
cannot be used to cover the liabilities, and
which should therefore be financed by interest
bearing sources (interest-bearing liabilities
and owner's equity).
A modification of working capital is called
net working capital, which means the amount
of current assets without financial resources,
less non-interest bearing liabilities. With
a slight exaggeration it can be stated that this
king of assets (economic resources) is “three
times annoying”.

• Nezakládají potenciál výdělkové schopnosti,
který je vykazován spíše v dlouhodobé části
aktiv rozvahy.
• Nedá se jimi platit – nejsou totiž v peněžní
formě.
• Hodně stojí, protože jsou kryty zpravidla
dlouhodobými zdroji financování, které
bývají poměrně drahé.
Řízení čistého pracovního kapitálu je tedy
hledání optima ve vztahu k rozsahu podnikání.
Zatímco řízení efektivnosti směřuje spíše k minimalizaci čistého pracovního kapitálu, cílem
řízení solventnosti je zase určit jeho bezpečnou
(a tedy spíše vyšší) úroveň, zajišťující jistotu při
splácení závazků v termínech splatnosti.

• They do not establish earnings potential;
assets that do so are reported rather in the
long-term part of the balance sheet.
• You cannot pay with them – it is not cash.
• They cost quite much, because they are usually covered by long-term financing sources,
which are relatively expensive.
Net working capital management means
trying to find the optimum in relation to the
scope of business. While effectiveness management tends to minimize net working capital,
solvency management tends to determine its
safe (and therefore rather higher) level, which
will provide ability to pay the liabilities prior
or on the maturity.
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Zajímavosti
Ceny bytů rostou mnohem rychleji než příjmy
Hypotéky sice zlevňují, ale v kalkulacích a načasování pořízení vlastního bydlení hraje
klíčovou roli samotná nemovitost. Poptávka převyšuje nabídku, ceny nemovitostí stoupají
a kvalitní nemovitosti z trhu rychle mizí.
Oproti loňskému roku jsou nyní byty o 144 000 Kč dražší. Největší meziroční cenový nárůst vykazuje Liberecký a Středočeský kraj, Zlínský kraj a Vysočina, kde ceny vzrostly oproti stejnému období
loňského roku o více než 20 %. Na celorepublikové úrovni rostou ceny o 7 %. Pomalejší nárůst
vykazuje jen Praha, Jihočeský a Plzeňský kraj.
Hypotéky jsou extrémně levné a změny v úrokových sazbách už nejsou tak výrazné jako v minulosti. V kalkulacích a načasování pořízení vlastního bydlení nyní hraje klíčovou roli pořizovací cena
a samotná nemovitost. Na trhu je velký převis poptávky nad nabídkou a bydlení podle vlastních
představ není jednoduché.
Zdroj: Finance.cz

Počet podnikatelů v Česku letos stoupl o 20.000 na 996.000
Z evidence České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že počet podnikatelů v Česku, kteří
si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, stoupl za tři čtvrtletí roku 2016
o 20.000 na 996.000.
Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze a v krajích Středočeském a Jihomoravském. Ze všech
osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) stoupl o 12.000 na 591.000 počet těch, kteří mají
samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, stoupl o 2.000
na 406.000. Vlivem zavedení elektronické evidence tržeb (EET) se očekává úbytek počtu živnostníků v řádech tisíců. Nejohroženějšími obory jsou pohostinství, maloobchod a řemesla. V žádném
jiném státě Evropské unie přitom nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku.
Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více
než 95 % a jsou největším zaměstnavatelem. Pracuje u nich více než třetina všech zaměstnanců.
Zdroj: ceskenoviny.cz

Těžba ropy v zemích OPEC v říjnu dosáhla nového rekordu
Podle agentury Reuters členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v říjnu dál zvyšovali těžbu, která dosáhla nového rekordu. Říjnovou produkci odhadla na 33,82 milionu barelů
denně, zatímco v září ji stanovila na 33,69 milionu.
OPEC se v září nečekaně dohodl na snížení těžby na 32,5 milionu až 33 milionů barelů denně.
Pokud záměr uvede do praxe, půjde o první snížení těžby za osm let. Podrobnosti chce OPEC dojednat na svém listopadovém zasedání. Zpráva o dalším zvýšení těžby podle expertů jen podtrhne skepsi ohledně toho, zda se OPEC bude nakonec schopen dohodnout na omezení těžby, jehož
cílem je podpořit růst cen ropy. Ropa začala prudce zlevňovat v polovině roku 2014, kdy se barel
prodával za více než 100 dolarů. K propadu cen přispěl rozmach těžby z břidlicových hornin v USA,
díky němuž se výrazně snížila závislost Spojených států na dovozu ropy. Nízké ceny ropy způsobují potíže zemím, které jsou závislé na příjmech z prodeje této suroviny, hlavně Saúdské Arábii,
Venezuele či Rusku.
Zdroj: ceskenoviny.cz

44

Více informací na news.cafin.cz

20. Controllingové
fórum
25. – 26. května 2017, Hotel SEN

Líbilo se vám
na ročníku 2016:
• Sdílení zkušeností, nové kontakty,
nové podněty k přemýšlení…
• Kvalita, vysoká úroveň, zajímavé,
přínosné, zábavné…
• Velmi dobře zvolená témata i lidé
z firem…

“

• Jedinečné setkání controllerů
a manažerů…

„

• Přehled přístupů ke controllingu
z různých odvětví…

Ing. Lenka Písařovicová

Ing. Lenka Kovaříková

lenka.pisarovicova@controlling.cz
Tel.: +420 226 211 690
GSM: +420 733 757 600

lenka.kovarikova@controlling.cz
Tel.: +420 224 314 410
GSM: +420 733 757 584

www.controllingoveforum.cz
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