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E d i t o r i a l

Milí čtenáři,

dostává se vám do rukou další číslo našeho maga-
zínu, opět nabité zajímavými články a s profesorem 
Milanem Zeleným na obálce.

Pan profesor vystoupil jako host na červnovém CAFIN 
DAY a jako ohlédnutí za jeho vystoupením přináší-
me v tomto čísle přepis rozhovoru, který s ním vedl 
Ladislav Profota.

Víte, jak vypadá „true“ controller? A že správná 
kalkulace může znít jako symfonie? Začtěte se nejen 
do Okénka Tomáše Nekvapila a porovnejte vaše před-
stavy o controllerech s Tomášovými. 

Pro ty, které zajímá často skloňované téma Big Dat, 
tu máme článek Bernarda Maara s přehledem 16 zá-
kladních pojmů Big Data terminologie. 

Zároveň navazujeme na pokračování článku o Supply 
Chain Financing a jeho perspektivách v České republice 
od Pavla Chlumského.

Na jaké akce se chystají naši členové? Jejich tipy si mů-
žete přečíst ve třech rozhovorech s novými členy CAFIN, 
Lenkou Doutnáčovou, Jiřím Lázničkou a Tomášem 
Honkou.

Z rozhovorů také doporučujeme nevynechat povídání 
s hlavním controllerem Pavlem Prouzou ze společnosti 
Continental.

I přestože je půlka léta za námi, užijte si zbývající mě-
síc a načerpejte nové síly do druhé poloviny roku.

Na podzim už pro vás celý CAFIN tým intenzivně připra-
vuje další ročník výjimečné konference IT pro FINANCE, 
která se bude konat 12. října a která je pro vás, členy, 
zcela zdarma, a také vás budeme informovat o výsled-
cích Platové studie 2017, na kterou jsme u nás v CAFINu 
obzvláště pyšní. 

Užijte si léto,

Lenka Písařovicová
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True controller 
Tomáš Nekvapil

Znáte nějakou jinou profesi, kde vám ani 
nejvyšší možný kariérní postup neumožní 
rozhodovat o věcech, které se kolem vás dějí? 
Profesi, jejímž častým údělem je přihlížet chyb-
ným krokům a následným ztrátám v tiché na-
ději, že tohle už snad někoho přiměje zamyslet 
se nad tím, co tak dlouho nahlas říkáte? Profesi, 
jejíž výstupy jsou vyžadovány s neochvějnou 
pravidelností, když se nic neděje, aby mohly 
být zcela opomenuty, jakmile jde do tuhého?

Takový finanční ředitel, vybaven služeb-
ním vozem vyšší střední třídy a reprefondem, 
z něhož by mohla vyžít čtyřčlenná rodina, 
chlapík nikoli všemi oblíbený, ale docela určitě 
respektovaný, skrytý často ve svém osobním 
cloudu a docela izolovaný od problémů všed-
ního dne – ten má panečku život, ten si to uměl 
zařídit, řekla by nejspíš moje babička. Potřásá 
si rukou s auditory a bankéři, skutečný kapitán 
na můstku lodi, v jejímž podpalubí umounění 
controlleři vlastním tělem ucpávají díry, o nichž 
se v lepším případě nikdo nedozví. A proč 
vlastně?

Potkávám je často a často jsem s nimi také 
pracoval. Proč být právě controllerem? Tuhle 
otázku nikdy nepřestanu klást, protože zcela 
jistě nemá jedinou univerzální odpověď. 
Osobní pohnutky controllerů mohou být různé: 
někdo se těšil, že bude ostatní kontrolovat, ně-
kdo jen tak vplul do profese s pěkně znějícím 
názvem a někdo byl přesunut z jiného místa. 
Každý z těch tří si mohl postupně zvyknout 
na docela tichou kancelář, pohodlnou židli a … 
seznam reportů, které má připravit na konci 
měsíce. Někdo přijmul nutné zlo jako povinnou 
etapu na cestě mířící k postu manažera. Jedni 
ani druzí nejsou controlleři v pravém slova 

smyslu – controlling pro ně není posláním. 
Na tom není nic špatného, právě naopak: svět, 
zejména ten korporátní, se bez nich neobejde. 
Skutečného controllera však odlišíte na první 
pohled: možná to dělá bojovný výraz v očích, 
možná za to může nějaká podivná roztěkanost. 
Pravý controller se podobá horolezci - dopředu 
volí cestu s vyšším stupněm obtížnosti a zvlášť 
nebezpečné překážky v něm probouzí určitý 
druh vzrušení. Žádná cvičná stěna, hrozba pádu 
činí pracovní úkoly v jejich očích atraktivními. 
Výsady a odznaky moci? Zbytečná přítěž – lehký 
alpský styl, rychle na vrchol, pokud možno 
bez přídavného kyslíku. Vyřešený problém 
je zdolaná hora, vlastně začátek příští cesty. 
A co je odměnou?

Jeden z mých bývalých kolegů to vysti-
hl docela přesně: po několika dnech tvrdé 
práce jsem se ho zeptal, jestli si při své snaze 
nepřipadá málo doceněný. „Víš, někdy to vidím 
přesně naopak – spíš že bych já měl firmě pla-
tit: když chce sochař vytvořit nějaké dílo, musí 
nejprve sehnat hlínu nebo kámen nebo bronz 
a určitě to nemá zadarmo. A já tady mám celou 
firmu k dispozici – aniž bych ji musel koupit 
nebo vybudovat…“

Pravý controller je horolezec, ale zároveň 
také tvůrce – tvůrce racionálního systému, 
ve kterém se podobně jako v umění zrcadlí 
moudrost poznání. Dobře poskládaná kalku-
lace může být pro někoho úchvatná stejně 
jako Mona Lisa nebo devátá symfonie. Hledáte 
do své společnosti controllera? Hledejte právě 
takového – naštěstí jich tu není málo.



4 V í c e  i n f o r m a c í  n a  n e w s . c a f i n . c z

Z k u š e n o s t i  z e  z a h r a n i č í

Big Data Terminology: 
16 Key Concepts Everyone 
Should Understand  
Bernard Marr

The phrase “Big Data” has been around for a while and we are 
at the stage where it has more impact every day, and it’s a trend that 
is showing no sign of slowing down. With that in mind, I am putting 
together a series of posts for those who might not be too familiar with 
the subject. As a companion to my guide, I’ve written a post explain-
ing the meaning of some of the jargon and buzzwords that have built 
up around this topic. So here goes. These definitions are for anyone who 
wants to know more about Big Data and of which they should have 
a general understanding.

As-a-Service Infrastructure

Data-as-a-service, software-as-a-service, 
platform-as-a-service, these all refer to the 
idea that rather than selling data, licences 
to use data, or platforms for running Big Data 
technology, it can be provided “as-a-service,” 
rather than as a distinct product. This reduc-
es the upfront capital investment necessary 
for customers to begin putting their data, 
or platforms, to work for them, as the provider 
bears all the costs of setting up and hosting 
the infrastructure. As a customer, as-a-service 
 infrastructure can greatly reduce the initial 
costs and setup time for getting Big Data initia-
tives up and running.

Data Science

Data science is the professional field that deals 
with turning data into value, such as new in-
sights or predictive models. It brings together 
expertise from fields including statistics, math-
ematics, computer science, communication 
as well as domain expertise such as business 
knowledge. The role of data scientist has 
recently been voted the number 1 job in the 

U.S., based on current demand and salary and 
career opportunities.

Data Mining

Data mining is the process of discovering in-
sights from data. In terms of Big Data, because 
it is so large, this is generally done by compu-
tational methods in an automated way using 
methods such as decision trees, clustering 
analysis and, most recently, machine learning. 
Think of this as using the brute mathematical 
power of computers to spot patterns in data 
that would not be visible due to the complexi-
ty of the dataset.

Hadoop

Hadoop is a framework for Big Data computing 
that has been released into the public domain 
as open-source software, so it can be freely 
used by anyone. It consists of several modules, 
all tailored for a different vital step of the Big 
Data process, from file storage (Hadoop File 
System, HDFS) to database (HBase) to carrying 
out data operations (Hadoop MapReduce, 
see below). Due to its power and flexibility, 
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it has become so popular that it has developed 
its own industry of retailers (selling tailored 
versions), support service providers and 
consultants.

Predictive Modelling

Simply, this is predicting what will happen 
next based on data about what has hap-
pened previously. In the age of Big Data, 
because there is more data around than ever 
before, predictions are becoming more and 
more accurate. Predictive modelling is a core 
component of most Big Data initiatives, which 
are formulated to help us choose the course 
of action that will lead to the most desirable 
outcome. The speed of modern computers 
and the volume of available data means that 
predictions can be made based on a huge 
number of variables, allowing an ever-increas-
ing number of variables to be assessed and 
leading to more successful results.

MapReduce

MapReduce is a computing procedure for 
working with large datasets. It was created 
in response to the difficulty of reading and 
analyzing really Big Data using conventional 
computing methodologies. As its name sug-
gests, it consists of two procedures: mapping 
(sorting information into the format needed 
for analysis—for example, sorting a list of peo-
ple according to their ages) and reducing 
(performing an operation, such as checking 
the age of everyone in the dataset to see who 
is over 21).

NoSQL

NoSQL refers to a database format that is de-
signed to hold more than data that is simply ar-
ranged into tables, rows and columns, as is the 
case in a conventional relational database. 
This database format has proven very popular 
in Big Data applications because Big Data is of-
ten messy, unstructured and does not easily fit 
into traditional database frameworks.

Python

Python is a programming language that has 
become very popular in the Big Data space due 

to its ability to work well with large, unstruc-
tured datasets. Python is easier for a data-sci-
ence beginner to learn than other languages 
such as R and more flexible.

Structured Data

Structured data is data that can be arranged 
neatly into charts and tables consisting of rows, 
columns or multi-dimensioned matrixes. This 
is traditionally the way that computers have 
stored data, and information in this format can 
be easily and simply processed and mined for 
insights. Data gathered from machines is often 
a good example of structured data, where 
various data points—speed, temperature, rate 
of failure, RPM, etc.—can be neatly recorded 
and tabulated for analysis.

Unstructured Data

Unstructured data is any data that cannot 
be easily put into conventional charts or tables. 
This can include video data, pictures, recorded 
sounds, text written in human languages and 
a great deal more. This data has traditionally 
been far harder to draw insight from using 
computers, which were generally designed 
to read and analyze structured information. 
However, since it has become apparent that 
a huge amount of value can be locked away 
in this unstructured data, great efforts have 
been made to create applications that are 
capable of understanding unstructured data—
for example, visual recognition and natural 
language processing.

R

R is another programming language com-
monly used in Big Data, and can be thought 
of as more specialized than Python, being 
geared towards statistics. Its strength lies in its 
powerful handling of structured data. Like 
Python, it has an active community of users 
who are constantly expanding and adding 
to its capabilities by creating new libraries and 
extensions.

Recommendation Engine

A recommendation engine is basically 
an algorithm, or collection of algorithms, 
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designed to match an entity (for example, 
a  customer) with something they are looking 
for. Recommendation engines used by the Like 
functionalities of Netflix or Amazon heavily 
rely on Big Data technology to gain an over-
view of their customers and, using predictive 
modelling, match them with products to buy 
or content to consume. The economic incenti-
ves offered by recommendation engines has 
been a driving force behind many commercial 
Big Data initiatives and developments over the 
last decade.

Real Time

Real time means “as it happens” and, in Big 
Data, specifically refers to a system or process 
that gives data-driven insights based on what 
is happening now. Recently, there has been 
a big push for the development of systems that 
are capable of processing and offering insights 
in real time (or near-real time), and advances 
in computing power, as well as development 
of techniques such as machine learning, have 
made it a reality in many applications.

Reporting

The crucial last step of many Big Data initia-
tives involves getting the right information 
to the people who need it to make decisions, 
at the right time. When this step is automated, 
analytics is applied to the insights themselves 
to ensure that they are communicated in a way 
that they will be understood and easy to act on. 
This usually involves creating multiple reports 
based on the same data or insights, but each 
report is intended for a different audience (for 

example, an in-depth technical analysis report 
for engineers and an overview of the impact 
on the bottom line for C-level executives).

Spark

Spark is another open-source framework like 
Hadoop, but more recently developed and 
more suited to handling cutting-edge Big Data 
tasks involving real time analytics and machine 
learning. Unlike Hadoop, Spark does not in-
clude its own file system, though it is designed 
to work with Hadoop’s HDFS or a number 
of other options. However, for certain data-re-
lated processes Spark is able to calculate at over 
100 times the speed of Hadoop, thanks to its 
in-memory processing capability. This means 
it is becoming an increasingly popular choice 
for projects involving deep learning, neural 
networks and other compute-intensive tasks.

Visualization

Humans find it very hard to understand and 
draw insights from large amounts of text or nu-
merical data. It can be done, but it takes time, 
and our concentration and attention is limited. 
For this reason, an effort is underway to de-
velop computer applications that are capable 
of rendering information in a visual form. For 
example, charts and graphics that highlight 
the most important insights that are the result 
of our Big Data projects. A subfield of reporting 
(see above), visualizing is now often an au-
tomated process, with visualizations that are 
customized by algorithm to be understandable 
to the people who need to act or take deci-
sions based on them.

Bernard Marr 
is an internationally best-selling business author, keynote speaker and strategic advisor to companies and gov-
ernments. He is one of the world’s most highly respected voices anywhere when it comes to data in business 
and has been recognized by LinkedIn as one of the world’s top 5 business influencers. In addition, he is a mem-
ber of the Data Informed Board of Advisers (http://data-informed.com/data-informed-board-advisers). You 
can join Bernard’s network simply – follow him on Twitter @bernardmarr.
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Dodavatelsko-odběratelské 
financování a jeho perspektivy 
v České republice  
(část 2/2) 
Pavel Chlumský

Efektivní řízení pracovního kapitálu je ve většině výrobních i nevýrob-
ních společností ve světě významnou prioritou finančního manage-
mentu. Navzdory tomu, že rozvinuté země světa v současnosti prožívají 
vcelku poklidné období konjunktury hýčkané historicky nejnižšími 
úrokovými sazbami a vysokými přebytky volné likvidity, problematika 
snižování finančních nákladů a redukce rizik v dodavatelsko-odběratel-
ských vztazích neztrácí na aktuálnosti – ba naopak. 

Tlak na redukci skladových zásob posouvá do-
dávky materiálu a zboží stále blíže k režimu „just 
in time“. Fakturační proces se dematerializuje 
přechodem na e-faktury a obecně elektronickou 
výměnu dokumentů. Komplexita dodavatelsko-
-odběratelských řetězců (tzv. supply chains), 
jejichž součástí se stávají i logistické společnosti, 

zvyšuje nároky na jejich stabilitu. Tyto a mnohé 
další individuální faktory postupně mění 
požadavky na finanční služby. Tradiční produk-
ty financování pracovního kapitálu, jako jsou 
kontokorentní a krátkodobé úvěry, popřípadě 
krátkodobé instrumenty kapitálového trhu jsou 
obzvlášť v západní Evropě a USA doplňovány 

Working capital financing instruments.
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produkty s přímou intervenční schopností 
do dodavatelsko-odběratelských řetězců. Podle 
statistik je v EU tímto způsobem financováno již 
přes 10 % objemu HDP Evropské unie.

Nový fenomén nebo „mnoho 
povyku pro nic“?
Na první pohled nic nového pod sluncem. 
Nespornou výhodou těchto technik financování 
je jejich vysoká koheze se skutečnými zbožový-
mi toky a fakturačním režimem mezi doda-
vateli a odběrateli. Další obrovskou výhodou 
těchto produktů ve spojení s elektronickou 
fakturací je jejich bezzásahový potenciál 
ze strany poskytovatele financování. V praxi 
to znamená, že po úspěšné registraci aktérů 
dodavatelsko-odběratelských vztahů v uživa-
telském rozhraní příslušné finanční instituce 
je dodávka likvidity a řízení kreditních rizik 
výlučně v rukou dodavatelů a odběratelů. Nic 
nepřebývá ani neschází.

V minulosti byla prvnímu průkopníkovi SCF – 
faktoringu – vyčítána poměrně vysoká pracnost 
spojená se zpracováním fyzických faktur. 
Faktoring byl navíc ve srovnání s bankovními 
úvěry dražší alternativou, kterou velmi často 
volily společnosti s obtížnějším přístupem 
k úvěrovému financování. Tahle doba je však 
dávno pryč. Faktoring je dnes cenově zcela 
emancipován, protože našel nové spojence 
především v elektronických fakturách a sám 
se modifikoval do dalších forem, v nichž 
je hlavním iniciátorem řízeného přísunu likvi-
dity do dodavatelsko-odběratelských řetězců 
ten, komu na jejich stabilitě nejvíce záleží – 
systémový odběratel.

Roli systémových odběratelů sehrávají 
v první řadě velké národní a mezinárodní spo-
lečnosti, které stojí na začátku dodavatelsko-
-odběratelského řetězce a vytvářejí rozsáhlou 
poptávku po zboží a službách. Typickými 
odvětvími systémových odběratelů jsou auto-
mobilový a letecký průmysl, telekomunikace, 
farmaceutický průmysl a v neposlední řadě 
maloobchodní řetězce.

Významným iniciátorem modifikovaných 
forem faktoringu je však i další, velmi svrcho-
vaná vrstva ekonomických subjektů – klíčových 
dodavatelů, kteří na druhé straně často vy-
tvářejí své vlastní sub-řetězce. Kromě již dříve 
uvedených odvětví sem patří spotřebitelský 
průmysl, chemie, logistika a skladování.

Reverzní faktoring / Confirming 
a Dynamické diskontování
Po dlouhá léta hlavní zástupce dodavatelsko-
-odběratelského financování – faktoring – v po-
slední době tahá za stále kratší konec provazu. 
Z jeho pozic jej vytlačují produkty, které jsou 
iniciovány odběratelem, byť v konečném dů-
sledku poskytují dodavatelům stejnou službu 
jako klasický faktoring. Na prvním místě je zde 
reverzní faktoring, který je některými poskyto-
vateli také nazýván confirming. Jeho přednosti 
jsou dále umocňovány spojením s elektronic-
kou fakturací. Celý transakční cyklus nejlépe 
představuje diagram na následující stránce.

Vedle reverzního faktoringu zažívá v dnešní 
době vcelku výrazný rozvoj další produkt SCF 
– dynamické diskontování, které patří do ka-
tegorie tzv. early payment schemes. To se však 
zcela zásadně liší od popsaných faktoringových 
produktů. V jednoduché definici představuje 
dynamické diskontování zaplacení faktury do-
davatelem před datem její splatnosti se skon-
tem, které se dynamicky mění (typicky klesá) 
s blížícím se datem splatnosti faktury. Na rozdíl 
od faktoringu, kde financování zajišťuje faktor 
a obchodní závazek odběratele končí až v den 
splatnosti faktury jejím uhrazením, v přípa-
dě dynamického diskontovaní uhrazuje svůj 
obchodní závazek (výměnou za skonto) sám 
odběratel před původním datem splatnosti 
faktury a obě obchodní strany vyřazují tuto 

Supply chain diagram.
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O d b o r n ý  č l á n e k

Ing. Pavel Chlumský
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od začátku své profesní kariéry se věnuje korporátnímu 
bankovnictví a problematice financování podnikatelského sektoru. Druhou polovinu devadesátých let strávil 
v londýnské City v oblasti financování rozvíjejících se trhů Střední a Východní Evropy. Poté zastával vrcholové 
manažerské pozice v Živnostenské bance a v České spořitelně. Ve francouzské bankovní skupině Credit Agricole 
CIB působil na pozici generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Jako lektor a konzultant se vě-
nuje problematice financování v dodavatelsko-odběratelských vztazích, financování strategických projektů, 
prodejních dovedností, utváření a vedení týmu, sales managementu a CRM v korporátním bankovnictví.

položku z účetní evidence. Faktor je v tomto 
případě využíván pouze jako poskytovatel 
transakční platformy.

Nová doba, nové potřeby, 
nová řešení
Je samozřejmě možné se i nadále obracet 
na banky a finanční instituce s žádostmi 
o provozní úvěry. Jejich místo je nezpochyb-
nitelné a v budoucnosti pravděpodobně 

nenahraditelné. Cílem tohoto pojednání 
je však ukázat svět instrumentů provozního 
financování v širší perspektivě, kterou přinesly 
technologie a kterou si konec konců částečně 
vynutili sami dodavatelé a odběratelé změnou 
svého vlastního chování a vzájemných vztahů. 
Provozní kapitál společností má veliké množ-
ství zdrojů, které vůči sobě v různých situacích, 
v různých odvětvích a fázích hospodářského 
cyklu působí komplementárně. Je dobré o nich 
vědět a ve finančním řízení je vhodně využívat.

Odběratel

Dodavatel

Transakční aplikace
faktora

1. Objednávka

2. Dodávka a odeslání faktury

3. Validace faktury

5. Požadavek 
na dřívější úhradu

6. Odpočet skonta
a zaplacení dle požadavku dodavatele

4. Notifikace možnosti
dřívější úhrady

Přijetí e-faktury 
faktorem 

prostřednictvím 
EDI

Vystavení 
e-faktury 

dodavatelem
Dadavatel zasílá 

e-fakturu 
prostřednictvím 

EDI

Přijetí e-faktury 
odběratelem 

prostřednictvím 
EDI

e-faktura je 
přenesena do 

uživatelské 
aplikace faktora

Odběratel 
konfirmuje 

faktury 
k profinancování

Dodavatel volí 
požadovanou 

částku 
financování

Zálohová platba 
faktora

dodavateli

Proces dále 
pokračuje jako 

standardní faktoring

Prodej 
produktů 
a služeb

Vystavení 
faktury 

dodavatelem

Dodavatel 
zasílá kopii 

faktury 
faktorovi

Verifikace 
faktury 

a odběratelem

Zálohová platba 
faktora

dodavateli

Platba 
odběratelem při 

splatnosti 
faktury

Vyúčtování 
mezi 

dodavatelem 
a faktorem

Ukončení 
transakce

Standardní 
faktoring Reverzní 

faktoring 
a EDI faktura

Dynamic discounting diagram.

Factoring-confirming diagram.



Jan Mühlfeit

Věděli jste, že pozitivní přístup navyšuje 
produktivitu až o jednu třetinu?
„Pokud lidé dělají to, k čemu mají talent, co je jejich silnou stránkou, mohou být 
nejenom produktivnější a úspěšnější, ale i šťastnější.“ 

Stanislav Gálik

I na to se ve své knize Jak jsem stopoval letadlo autor ptá. 
„Bez ohledu na to, jak dobrý jste člověk, se vždycky najde někdo, kdo vás přes veškerou vaši snahu nebude mít rád.“ 

sleva
25 %
kód CAFIN2017

Odemykání lidského potenciálu je pro mne 
osobní mantrou, protože si myslím, že pokud 
lépe využijeme to nejlepší v nás, podaří 
se tak vytvořit lepší svět k našemu žití,“ říká 
Jan Mühlfeit, bývalý prezident evropského 
Microsoftu, globální stratég, mentor, kouč 
a autor knihy Pozitivní leader. 

Jan Mühlfeit do knihy Pozitivní leader shrnul 
své mnohaleté zkušenosti ve vedení lidí. 
Pomůže vám najít způsob, jak inspirovat 
vlastní tým, dosáhnout vytyčených výsledků, 
a přitom si zachovat rovnováhu mezi úspěchem 

a štěstím. Zjistíte, jak se zbavit stresu 
a negativismu a odemknout potenciál u sebe 
i u lidí, kteří vás obklopují. Společně s autorem 
tak: 

• budete pracovat se svými silnými stránkami
• vytyčíte si své poslání a vizi
• stanete se „generálním ředitelem vlastní 

energie“
• povedete sebe i svůj tým ke štěstí

O pozitivním přístupu ví své i Stanislav Gálik, 
podnikatel a inovátor, který musel zkrachovat, 
rozvést se a vyhořet, aby se dostal k téměř 

čtyřem desítkám bohatých a vlivných lidí 
z celého světa a napsal knihu o své bezva 
fi ntě, totiž projektu richhikingu, tedy autostopu 
(a „aerostopu“) bohatých.
„Podepsal jsem rozvodové papíry, odešel 
z práce a všechny své věci zabalil do několika 
krabic. S jedním kufrem jsem vyrazil na cestu, 
kde každá událost měla změnit můj směr. Kam 
se dostanete když stopujete s košilí a v kravatě? 
Proč bydlí milionáři v San Franciscu v garsonce? 
Proč jsou chudí lidé ti nejštědřejší? A o co tady 
na světě vlastně jde?“

A vy se dozvíte i to:

• Proč Dominik Hašek nejezdí svým Rolls 
Roycem?

• Jak autora knihy změní večírek Charlieho 
Sheena a jeho supermodelek v Hollywoodu?

• Co ho naučí jogín na Bali?
• A jak to dopadne s překrásnou Emmou, kterou 

potkal u vodopádu?

„Na své cestě jsem potkal lidi, kteří mě na celý 

život ovlivnili. S většinou z nich jsem strávil 
několik dní, bydlel v jejich domech, snídal 
s nimi a nechal si vyprávět jejich příběhy, životní 
zkušenosti. Třeba při rozhovoru s Ladislavem 
Špačkem, pro mě andělem seslaným z nebe, 
jsem si uvědomil něco, proti čemu jsem 
do té doby zbytečně bojoval: Bez ohledu na to, 
jak dobrý jste člověk, se vždycky najde někdo, 
kdo vás přes veškerou vaši snahu nebude mít 
rád. V Paříži jsem se zas od úspěšného hoteliéra 

Yannicka naučil, že odpočinek a zábava s přáteli 
nejsou ztráta času… Ve Státech jsem poznal 
i Rajeshe Settyho, který vlastní nějakých 
sedm osm fi rem v Silicon Valley a napsal asi 
čtrnáct knih. Ten mě svým příkladem učil 
vděčnosti a efektivní štědrosti, která není jen 
o penězích. Důležité není jen dávat, ale také 
vědět, co přesně dát. Někde pomůže spíš vaše 
zkušenost a dobrá rada,“ říká Stanislav Gálik.

Knihy Pozitivní leader, Jak jsem stopoval letadlo a další tituly o manažerských dovednostech, 
managementu a osobním rozvoji můžete koupit na www.albatrosmedia.cz se slevou 25 %, stačí 
při nákupu uplatnit kód CAFIN2017. Sleva je platná pouze v e-shopu www.albatrosmedia.cz do 31. 12. 2017. 
Slevu není možné kombinovat s jinými slevami či akčními nabídkami.
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Dnes odpovídá 
Tomáš Honka

V tomto čísle jsem vyzpovídali Tomáše, který je mezi našimi členy 
nováček. Během studií na Vysoké škole báňské v Ostravě začal pracovat 
jako účetní ve společnosti Hansen Electric, kde se postupně vypracoval 
až na ekonomického náměstka. Momentálně má před sebou jednu 
velkou pracovní výzvu. Jakou? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucím 
ekonomického útvaru?
Dobrý vedoucí ekonomického útvaru musí 
mít přehled o všech činnostech společnosti, 
aby ji chápal jako celek a nevěnoval se jen 
„financím“ bez vazby na konkrétní činnosti. 
Měl by být partnerem pro manažery ostatních 
útvarů a poskytovat jim potřebné informace. 
Měl by se účastnit rozhodování o investičních 
projektech a hlavně by měl mít hlavní slovo 
ohledně podoby a funkčnosti informačních 
systémů ve společnosti. 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon 
Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil 
si to až praxí?
Můj názor na studium na vysoké škole je, 
že člověk hlavně ukáže trpělivost, odhod-
lanost a schopnost zvládat stresové situace. 
Samozřejmě jsem se také naučil odborné 
dovednosti pro výkon své funkce, ale praxe 

mi ukázala, že nelze vše dělat podle definic 
v odborných knížkách. Jedna z dovedností, 
kterou jsem se musel naučit v praxi, je komuni-
kace s lidmi, kteří o vašem oboru mnoho neví, 
a potřebujete jim vysvětlit, že to, co po nich 
chcete, dává smysl a společnost posune správ-
ným směrem. V těchto případech se snažím 
držet hesla „KISS“ (Keep it stupid simple).

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Největší výzvu mám právě před sebou a tou 
je zavedení vnitřního a vnějšího controllingu 
ve společnosti. Ze začátku jsem netušil, jak 
je tento projekt obtížný, hlavně v komunikaci 
s ostatními manažery a přesvědčování, že cont-
rolling dává smysl a že to není zbytečná práce. 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Mým vzorem je náš pan generální ředitel. 
Je to energický a spravedlivý muž, který 
je ve svých 78 letech stále v čele společnos-
ti a inspiruje svým elánem všechny naše 
zaměstnance.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš 
soukromý život -projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace?
Vždy se snažím při rozhodování porovnávat 
více variant a vybrat nakonec tu, která má pro 
mě nejlepší poměr užitek / cena (čas).

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN 
je sledování kariérních cest v oblasti financí. 

„Jedna z dovedností, kterou 
jsem se musel naučit v praxi, 
je komunikace s lidmi, kteří o vašem 
oboru mnoho neví, a potřebujete 
jim vysvětlit, že to, co po nich 
chcete, dává smysl a společnost 
posune správným směrem.“
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Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké 
momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?
Bakalářský titul jsem získal na VŠE, obor pod-
niková ekonomika. Inženýrský titul jsem získal 
na VŠB Ostrava, obor podniková ekonomika. Při 
studiu na VŠB jsem již nastoupil do společnosti 
Hansen Electric, spol. s r. o., kde jsem začínal 
jako asistent v ekonomickém oddělení. První 
tři roky ve firmě jsem absolvoval kolečko mezi 
útvary. V roce 2016 jsem se stal vedoucím 
ekonomického útvaru. Klíčové pro mě bylo se-
známení se s prací na ostatních útvarech firmy. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
Chtěl bych rozvíjet své znalosti a zkušenos-
ti z oblastí financí a controllingu. Potkávat 
se s lidmi, kteří již v tomto oboru dosáhli 
velkých úspěchů a chtějí se podělit o své 
know-how.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč? 
Zúčastnil jsem se vzdělávacího cyklu Finanční 
controller a byl jsem velice spokojený. Všichni 

přednášející byli profesionálové ve svém oboru 
a prezentovali problematiku na příkladech 
z praxe.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se rád zúčast-
nil a proč? 
Mám v plánu se zúčastnit vzdělávacího cyklu 
Diplomovaný controller a určitě se chci také 
zúčastnit některé z akcí pořádaných asociací 
CAFIN. 

Ing. Tomáš Honka
Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a VŠB - TU v Ostravě obor Podniková ekonomika a ma-
nagement. Při studiu na VŠB - TU v Ostravě jsem začal pracovat ve společnosti Hansen Electric jako účetní. 
Po ukončení studia v roce 2015 jsem měl ve společnosti na starost controlling. Od roku 2017 zastávám ve spo-
lečnosti funkci Ekonomického náměstka.

„Mým vzorem je náš pan generální 
ředitel. Je to energický a spravedlivý 
muž, který je ve svých 78 letech 
stále v čele společnosti a inspiruje 
svým elánem všechny naše 
zaměstnance.“
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Dnes odpovídá 
Jiří Láznička 

Dalším naším členem, kterého jsem rádi vyzpovídali je finanční 
ředitel společnosti M a v e l, a. s. Jiří Láznička. Jiří se po zkušenostech 
na Ministerstvu zemědělství rozhodl pro další studium, a to až v daleké 
Austrálii. Po svém návratu nastoupil do společnosti M a v e l, a. s., 
se kterou je spojen do současnosti. V následujícím rozhovoru se mimo 
jiné dozvíte, co ho vedlo k tomu stát se členem CAFIN. 

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucí 
oddělení controllingu?
Obecně si pod osobou vedoucího pracovníka 
představuji člověka, který dokáže komuni-
kovat se svými kolegy, dokáže v nich najít 
skrytý potenciál a vystavět tým, který táhne 
za jeden provaz a může se na něj spolehnout. 
Co se týká oblasti controllingu, zde si myslím, 
že by si dobrý vedoucí měl u vedení společ-
nosti vybudovat důvěru a respekt, aby se mohl 
dostat do role „partnera“ a „prudiče“, jak o tom 
na inspirativní přednášce Controllingového 
fóra hovořil pan Nekvapil.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon 
Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil 
si to až praxí?
Domnívám se, že to je zejména aktivní pou-
žívání selského rozumu (a nikoliv obecných 
pouček) a schopnost rychle reagovat na měnící 
se podmínky. Neříkám, že jsem v tom dokona-
lý, ale mám pro to skvělé učitele. 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
V osobním životě jsem rozhodně hrdý na to, 
že jsem se rozhodl část svého života strávit 
v zahraničí, což byla zkušenost k nezapla-
cení. V profesním životě je to to, že jsem 
se po „restartu“ kariéry vypracoval v relativně 
krátké době do pozice finančního ředitele 
ve společnosti, která je pro mě zároveň srdeční 
záležitostí.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Velice si vážím své manželky, která má stále 
trpělivost snášet mé puntičkářství, a to, 
že zapomínám a nemám na nic čas. V rámci své 
profesní kariéry jsem potkal spoustu inspira-
tivních lidí, kterých si nesmírně vážím, na jejich 
vyjmenování by však nestačil prostor vymeze-
ný pro tento rozhovor.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Profesionální deformace se u mě rozhodně 
vyskytuje, a to taková, že spoustu rodinných 

„V osobním životě jsem rozhodně 
hrdý na to, že jsem se rozhodl část 
svého života strávit v zahraničí, 
což byla zkušenost k nezaplacení. 
V profesním životě je to to, že jsem 
se po „restartu“ kariéry vypracoval 
v relativně krátké době do pozice 
finančního ředitele ve společnosti, 
která je pro mě zároveň srdeční 
záležitostí.“
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rozhodnutí řeším pomocí excelových tabulek. 
Stejně tak si velice zakládám na dodržování 
nastavených procesů, ať už se jedná o průběh 
úklidu domácnosti, vaření či metody FIFO 
ve spižírně.

Jedním z předmětů zájmu CAFINu je sledová-
ní kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla 
Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momen-
ty zpětně hodnotíte jako klíčové?
V oblasti financí se má cesta začala rozvíjet ze-
jména po nástupu do společnosti M a v e l, a. s., 
kde jsem dostal volný prostor k nastavení 
reportingu a procesů ve finančním oddělení. 
Za klíčové momenty tak považuji nástup k sou-
časnému zaměstnavateli a dále jeho důvěru 
ve mě vloženou.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Nějakým záhadným způsobem se ke mně 
dostal katalog Controller Institutu, ve kterém 
byla informace o CAFINu. Po prostudování 
internetových stránek jsem dospěl k názoru, 
že by bylo přínosné stát se členem. Osobní 
očekávání vidím zejména v možnosti předává-
ní si zkušeností s podobně smýšlejícími lidmi 
a tím možnosti získat inspiraci pro další práci 
a rozšířit si obzory.

Na které akce CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Přestože jsem členem teprve od ledna tohoto 
roku, měl jsem možnost zúčastnit se téměř 

všech akcí zastřešovaných CAFINem. Nejvíce 
vzpomínám zejména na akce „Controllingové 
fórum“ a „CAFIN day“, kde jsem slyšel spoustu 
zajímavých přednášek a stejně tak potkal zají-
mavé lidi, o společenském programu nemluvě.

Kterých plánovaných akcí CAFIN nebo 
Controller Institutu byste se rád zúčastnil 
a proč?
Z plánovaných akcí bych se v letošním roce rád 
zúčastnil především konference IT pro FINANCE, 
což je oblast, která mě zajímá, a rád se v ní ne-
chám inspirovat. Samozřejmě se zajímám 
i o školení Controller institutu, ale pro jejich 
realizaci zatím nenastala vhodná doba.

Ing. Jiří Láznička 
V roce 2005 dokončil studium na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, obor 
Podnikání a administrativa. Po studiu nastoupil na Ministerstvo zemědělství, kde se podílel na implementaci 
a realizaci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. V roce 2008 se rozhodl „prodloužit si mládí“ 
a na podzim téhož roku odcestoval do Austrálie, kde mimo jiné vystudoval obor Business and Marketing 
na Australian Pacific College v Sydney. V roce 2011 uskutečnil, po těžkém rozhodování, návrat do vlasti a po ná-
ročnějším začátku nastoupil v únoru 2012 na pozici Controllera ve společnosti M a v e l, a. s., se kterou je spojen 
až do současnosti. Během působení v „Mavelu“ prošel pozicí Vedoucí oddělení controllingu a byl zároveň 
pověřen vedením úseku finance, pod který byla v roce 2016 přiřazena i oddělení IT a správy majetku. Od června 
2017 se stal finančním ředitelem společnosti.

„Přestože jsem členem teprve 
od ledna tohoto roku, měl jsem 
možnost zúčastnit se téměř všech 
akcí zastřešovaných CAFINem. 
Nejvíce vzpomínám zejména 
na akce „Controllingové fórum“ 
a „CAFIN day“, kde jsem slyšel 
spoustu zajímavých přednášek 
a stejně tak potkal zajímavé 
lidi, o společenském programu 
nemluvě.“
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Dnes odpovídá 
Lenka Doutnáčová

Další inspirativní rozhovor nám tentokrát poskytla paní Lenka 
Doutnáčová, která má za sebou zkušenosti z takových firem jako je Nokia 
nebo Makro, kde působila dlouhých 17 let. Jak se tyto firmy liší a jaký 
je její profesní vzor? Dočtete se v článku. 

Co podle vás znamená být dobrým finančním 
ředitelem? 
Dobrý finanční ředitel by měl být schopen 
orientovat se v datech, číst i mezi řádky. Ideální 
je být dobrý naslouchač, který informace získá-
vá a dokáže si je propojit a reagovat na ně dří-
ve, než se mu objeví ve výkazech. Samozřejmě 
musí dobře a jasně komunikovat především 
napříč společností, ale zároveň i se zákazníky, 
dodavateli i státními institucemi. 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste 
si to až v praxi? 
V praxi jsem se především naučila, že vše 
je o lidech. Že velmi důležitý je dobrý tým 
lidí, kteří mají rádi svou práci, dokážou jí dát 
něco víc, něco ze sebe, tým, kde si důvěřujete 
a vzájemně se na sebe můžete spolehnout. 
Jen s takovým týmem se dá něčeho opravdu 
dosáhnout.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní nevětší 
úspěch? Na co jste nejvíc hrdá? 
Za ty roky, co pracuji ve financích, toho bylo 
opravdu hodně. Myslím, že každá dobře a včas 
zvládnutá roční závěrka a následný audit 
se dají považovat za úspěch. Ale co mne vždy 
naplňuje hrdostí, je, když se podaří posunout 
controllery od rutinního reportingu k tomu 
pravému controllingu.

Máte (třeba jen v rámci své profese) nějaký 
vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto 
osobu? 
Velmi si dodnes vážím jednoho z generálních 
ředitelů Makra, kterým byl Javier Perez de Leza. 
Kromě toho, že je velký profesionál a odborník 
ve svém oboru, je především fascinující svou 
vnitřní energií a osobním nasazením, což bylo 
pro mne vždy hnacím motorem a inspirací. 

„Dobrý finanční ředitel by měl být 
schopen orientovat se v datech, číst 
i mezi řádky. Ideální je být dobrý 
naslouchač, který informace získává 
a dokáže si je propojit a reagovat 
na ně dříve, než se mu objeví 
ve výkazech.“

„Velmi si dodnes vážím jednoho 
z generálních ředitelů Makra, 
kterým byl Javier Perez de Leza. 
Kromě toho, že je velký profesionál 
a odborník ve svém oboru, 
je především fascinující svou vnitřní 
energií a osobním nasazením, což 
bylo pro mne vždy hnacím motorem 
a inspirací.“
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Má vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Ze začátku jsem si myslela, že ne, že mít exce-
lovou tabulku i s rozpočtem na vánoční dárky 
je normální a má ji určitě každý. Ale zjišťuji, 
že tomu tak není. Občas moje rodina trpí mým 
přehnaným plánováním a výčtem možných 
rizik, ať se jedná o cokoli. 

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 studiu jsem začala svou karieru v oblasti 
financí jako účetní ve společnosti 3M. Následně 
jsem již jako controller pracovala ve společnos-
ti Nokia. Posun od účtování ke controllingu byl 
pro mne zásadní, především možnost nejen 
v detailu vidět, ale i ovlivňovat chod společnos-
ti prostřednictvím čísel. Následovala společnost 
Makro, kde jsem pracovala skoro 17 let na růz-
ných controllingových, auditních a finančních 
pozicích. Jedním z klíčových momentů pro 
mne byla zahraniční zkušenost, kdy jsem rok 
vedla finanční oddělení ve společnosti METRO 

v Moskvě. Současná pozice ve společnosti DPD 
je především změnou v charakteru společnosti, 
od korporátů k dynamické, člověka respektující 
společnosti. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
Přístup k zajímavým informacím, novým pohle-
dům na aktuální témata a v neposlední řadě 
i inspirace pro každodenní práci. 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda 
vzpomínáte a proč? 
Osobně pro mne bylo velmi přínosné 
Controllingové fórum, které jsem tento rok 
doporučila svému controllingovému manaže-
rovi. Velmi užitečná byla i konzultace Tomáše 
Nekvapila při tvorbě konceptu controllingové-
ho řešení naší společnosti. 

Lenka Doutnáčová
Paní Lenka Doutnáčová svou první pracovní pozici účetní získala po ekonomické škole ve strojním a průmyslo-
vém podniku, 3M ČR spol. s r. o., kde pracovala dva roky. Následně nastoupila do společnosti Makro Cash and 
Carry ČR. Za sedm let spolupráce se vypracovala a získala praxi na pozicích – controlling department manager, 
head of finance and controlling, head of finance/operation controlling, head of internal audit. V současnosti 
paní Doutnáčová působí v přepravní společnosti DPD Praha s. r. o.

Děkuji za všechny tři 
inspirativní rozhovory.
Helena Sochrová
CAFIN
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Správná kalkulace 
je jako symfonie 
Tomáš Nekvapil

Dobrá kalkulace je jako umělecké dílo, napsal jsem s trochou nadsázky 
v úvodním Okénku tohoto čísla. A svému tvůrci poskytuje podobný 
pocit uspokojení, jaký má nad dokončenou prací malíř nebo skladatel 
symfonií. Nevěříte? Kdo už to někdy zažil, uvěří snadno. Prostřednictvím 
zdařilého kalkulačního vzorce vstupuje každá položka nákladů v pravou 
chvíli se správnou intenzitou do jednotlivých produktů, aby celková 
kompozice (třeba v podobě forecastu výsledovky) vystihovala naše 
vnímání reality tím nejlepším možným způsobem – právě tak, jako 
vstupují barvy do van Goghových Slunečnic nebo tóny do Novosvětské.1 

Zůstaneme-li u paralely s uměním, přeje dneš-
ní doba především funkcionalizmu – a možná 
dokonce určité formě minimalizmu. Na orna-
menty minulých dekád není při štíhlé produkci 
čas ani prostor. „Prostě vezmu kámen a osekám 
vše přebytečné…“, mám-li využít citát známého 
sochaře. Osekáte-li vše přebytečné z vašeho 
byznys modelu, zbydou vám jenom dvě věci: 
Tou první je správné využití a prodej přímo 
nakupovaných vstupů – ve výrobě jde zejmé-
na o materiálové položky. Druhým tématem 
je využití a prodej času, přesněji prodej časem 
měřené kapacity k realizaci potřebných čin-
ností vnitřních procesů firmy – ve výrobě pak 
především určitých technologických operací. 

Obě oblasti mají přitom svá specifika. 
Zatímco přímé vstupy můžete nakupovat 
just-in-time nebo přes sklad (jsou-li hmotné 
povahy), kapacita, není-li zajišťována outsour-
cingem, bude vždy pořizována v dávkách pře-
sahujících momentální potřebu, a v určité míře 
bude proto vždy také „skladována“ (nákupní 
dávkou je celkový počet jednotek nakoupené-
ho stroje nebo přijatého zaměstnance za celou 

dobu jeho předpokládaného využití). Nový 
stroj tak svou celkovou životností představuje 
zásobu disponibilních kapacitních jednotek, 
které budou postupně využity – lépe nebo 
hůře. Na rozdíl od hmotných vstupů, zůstávají-
cích na skladě k využití po dostatečně dlouhou 
dobu, je totiž kapacita „rychle se kazící zboží“ 
a průběžně expiruje: co z denního přídělu ne-
spotřebujete, nenávratně ztrácíte. Zdá se vám 
to příliš abstraktní? Máte-li v oblibě zjednodu-
šení, pak přímé vstupy odpovídají dominant-
ně, i když ne přesně, variabilním nákladům, 
zatímco kapacita v sobě absorbuje především 
náklady fixní. 

Pro kalkulaci má ale větší význam dělení 
vstupů na přímé a nepřímé – tak jako u nákla-
dů. Přímé vstupy (materiál, energie, výrobní 
outsourcing apod.) odkazují svým názvem 
k přímým nákladům, identifikovatelným více-
méně přesně až na úroveň konkrétních zaká-
zek. Disponibilní kapacitu můžeme zase chápat 
jako transformaci vstupů (lidské a strojní práce, 
materiálu, služeb a kapitálu) spotřebovaných 
nepřímo při údržbě, správě a řízení. V tomto 

1) Znám controllery, kteří jsou proto ochotni pracovat třeba zadarmo – sám k nim nejspíš patřím. Budiž ovšem 
také řečeno, že s uměním, které je zdarma, to nikdy dobře nedopadlo. A nejen controlleři, ale především 
jejich zaměstnavatelé by si tuto skutečnost měli uvědomit ještě dříve, než omamnému kouzlu tvorby v ja-
kémkoli projektu podlehnou (-:
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smyslu je kapacita vstupem sekundární pova-
hy, vytvořeným z nepřímých vstupů primár-
ních. Množství takto transformovaného vstupu 
může, ale nemusí být přímo identifikovatelné 
na konkrétní zakázku. 

Kalkulanti s výhodou využívají postupu, kdy 
z nepřímých nákladů primárních vstupů (jako 
jsou například měsíční mzda dělníka ve výrobě 
a další náklady na jeho pracovní poměr, ze své 
povahy víceméně fixní a nepřímé) vznikne 
přímý sekundární vstup (v našem příkladu 
spotřebovaná lidská práce), identifikovatelný 
přesně až na úroveň konkrétní zakázky. Pro 
takový postup se vžilo označení ABC: Activity 
Based Costing. Pojem „aktivita“ je vlastně 
obecným označením sekundárního vstupu 
(tedy disponibilní kapacity k realizaci činnos-
ti). Určitá část kapacity však může být opět 
spotřebována nepřímo (pokračujeme-li v pří-
kladu s lidskou prací, může jít o práci dělníka 
na údržbě výrobní haly) do jiné kapacity jako 
dalšího, v tomto případě už terciálního vstupu 
(v našem příkladu bude takovým vstupem 
kapacita výrobních prostor). Postup lze vícekrát 
opakovat, a to i cyklicky: Výrobní prostor může 
být využit přímým i nepřímým způsobem 
a částečně třeba i jako zázemí pro výrobní děl-
níky, což nás odkáže zpět na začátek příkladu, 
tedy k nákladům pracovního poměru. Přímo 
identifikovatelné spotřeby však v každém 
dalším cyklu o něco přibývá, až nakonec musí 
prakticky všechny primární vstupy skončit 
v přímo identifikovatelných aktivitách, alespoň 
pokud přistoupíme na tezi, že firma nebude 
spotřebovávat nic, co by v konečném důsledku 
nevytvořilo hodnotu akceptovanou jedním 
nebo více zákazníky, a v tomto smyslu tedy i za-
kázkově přiřaditelnou. 

Kompoziční teorii máme za sebou, přejděme 
k praxi. Při konstrukci kalkulačního vzorce zpra-
vidla vystačíme se třemi úrovněmi nákladových 
nápočtů. Řečeno terminologií informatiků, jde 
o třívrstvou architekturu (nepočítám vrstvu 
pro náklady přímých vstupů, které se vlastně 
nekalkulují, ale pouze alokují, na základě 
fakticky doložené spotřeby). Poznamenejme, 
že postupné uplatňování nákladů v kalkulaci 
probíhá směrem opačným, než jak jsou číslová-
ny, tedy od třetí vrstvy k první:

• V první vrstvě kalkulačního vzorce (bez-
prostředně nad přímými náklady zakázky) 
by měly být umístěny náklady sekundárních 

aktivit přímo vstupujících do procesu 
zakázky – napočtené ve formě jednotková 
sazba krát evidovaný počet jednotek kapaci-
ty, využité pro příslušnou zakázku. Příkladem 
mohou být náklady výrobních pracovišť nebo 
– v úplně jiné oblasti - náklady členů týmu, 
realizujících u zákazníka IT projekt „na klíč“.

• Druhá vrstva je určena pro náklady specia-
lizovaných obslužných činností napojených 
pouze na aktivity první vrstvy (pro výrobu 
např. údržba strojů, výroba přípravků, 
kontrola kvality, pro IT projekt třeba provoz 
interní znalostní báze). Tyto náklady by měly 
vhodnou formou vnitropodnikového převo-
du (účetně nebo pouze v kalkulaci) napoč-
teny („rozpuštěny“) do jednotkových sazeb 
aktivit první vrstvy.

• Třetí vrstva zahrnuje náklady obecných 
(všemi využívaných) obslužných činností 
(správa prostor, správa lidských zdrojů, řízení 
obchodní společnosti apod.). Tyto náklady 
by měly být vhodnou formou vnitropod-
nikového převodu (účetně nebo pouze 
v kalkulaci) napočteny („rozpuštěny“) do ná-
kladů všech firemních aktivit. Díky existenci 
výše zmíněného zacyklení bude vhodným 
nástrojem pro takové rozpuštění nákladová 
matice.

Typickou metodou, užívanou pro nápočet 
nepřímých nákladů v první vrstvě, je tzv. 
TD („time-driven“) ABC, tedy ocenění spotře-
bované kapacity aktivit sazbami, vyjadřujícími 
nepřímé náklady, které připadají na sekundu, 
minutu, hodinu nebo den trvání aktivity (jed-
notkou je čas). Bohužel, v řadě případů naráží-
me na zcela fatální chybu, která výsledný efekt 
této jednoduché a velmi účinné metody zcela 
znehodnocuje. Pokud časovou sazbu stano-
víme také z fixních nákladů (vedle nákladů 
variabilních), a to jejich podílem na jednotku 
skutečně využité kapacity (namísto celkové 
kapacity disponibilní), budou sazby jednot-
livých aktivit nerovnoměrně zvýšeny v závis-
losti na tom, kolik se daří z celkové kapacity 
reálně využít (náklady fixní povahy totiž při 
nevyužití kapacity samy od sebe „nezmizí“ 
a tímto postupem je nesprávně přiřadíme k ob-
dobí, kdy je kapacita využita). To má nejméně 
tři nežádoucí důsledky:

• Aktivity s nízkou utilizací – a může jít třeba 
o nové a progresivní technologie krátce 
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138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 € 
028,857 €

008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €

138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 € 
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €
386,875 €
028,857 €
008,000 €
001,000 €
024,000 €
138,050 €
386,875 €
28,8572 €

po jejich zavedení – jsou kalkulačně zdražo-
vány, takže možnost jejich využití dále klesá 
– roztáčí se tzv. smrtící spirála. 

• Sazby spočítané podílem na využitou kapa-
citu budou silně kolísat v závislosti na tom, 
jaká je momentální utilizace příslušné aktivi-
ty. Tento faktor většinou zcela zastíní ostatní 
manažersky významné příznaky neefektivity, 
které by controlleři prostřednictvím aktuální 
hodnoty sazeb mohli monitorovat. 

• Nadbytečná kapacita je většinou (nikoli 
ovšem vždy) výsledkem chybného rozhod-
nutí v minulosti – jde o utopený náklad 
(„sunk cost“) bez příčinné vazby ke konkrétní 
aktivitě v současnosti. Zdražuje-li taková 
položka náklady konkrétní aktivity, pak zcela 
ignorujeme její nahodilý charakter.

Věcně správným postupem je dělit fixní nákla-
dy celkovou disponibilní kapacitou (ta je stá-
le stejná, sazby nebudou kolísat), následně 
sečíst za firmu celkem částky nepokrytých 
fixních nákladů (které logicky musí vzniknout 
při uplatnění snížených časových sazeb všude 
tam, kde disponibilní kapacita není zcela vyu-
žita) a výsledek rozpustit průměrnou dávkou 
do všech produktů, podobně jako to klasická 
kalkulace dělá se správní režií. Řečeno 
zjednodušeně: nevyužitou kapacitu musí firma 
vykoupit sama od sebe za správnou cenu a vni-
tropodnikový náklad, který jí takto vznikne, 
sníží profitabilitu všech tržeb rovnoměrně. 

Pokračování příště …

Kalkulace  
na vlastní  
kůži
Středa 6. 9. 2017, Praha, 
Computer Help –  
počítačová učebna,  
Praha 2 

JEN 1/2 CENA

5.500 Kč + DPH

NOVINKA

Otevíráme podzimní sezónu vzdělávání 
v Controller Institutu

Více se dozvíte také na semináři „Kalkulace na vlastní kůži“. Podrobnější informace k semináři 
najdete na www.controlling.cz.
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Příjemci investiční pobídky 
a dokumentace k převodním 
cenám 
Lenka Lopatová

Fakturujete firmám ve skupině nebo spojeným osobám a přitom jste 
příjemcem investiční pobídky? Z praxe máme zkušenost, že v případě 
kontroly ze strany správce daně se právě v těchto případech vyskytnou 
problémy, které by Vás (až do chvíle přijetí výzvy ze strany finančního 
úřadu) ani nenapadly. Rádi bychom Vás na ně upozornili a doplnili také 
několik rad z praxe.

Pokud jste v režimu čerpání investiční pobídky, 
je velmi důležité, abyste neudělali chybu ve vý-
počtu základu daně a při nastavení převodních 
cen již několik let před samotným čerpáním 
slevy na dani. Ze samotného principu výpočtu 
slevy vyplývá, že při jejím stanovení se vychází 
ze základů daně zjištěných za zdaňovací 
období předcházející období jejího čerpání. 
A protože u příjemců investičních pobídek 
se doba doměření daně prodlužuje v závislosti 
na době čerpání pobídky, pak je jasné, že chyba 
ve výpočtu se Vám projeví několikanásobně!

Proto se také správce daně při kontrolách 
příjemců investičních pobídek zaměřuje 
na to, jestli jste neměli za jedno období vyšší 
zisk než za období další. Nezapomeňte také 
na to, že délka lhůty, ve které může správce 
daně dodatečně doměřit daňovou povinnost, 
se u příjemců investičních pobídek prodlužuje 
v závislosti na době čerpání pobídky… tedy 
klidně o 10 a více let.

Jestliže nebudete mít dostatečně dobře 
připravenou dokumentaci k převodním 
cenám, můžete čelit složitému dokazování, 
v rámci kterého bude správce daně požadovat 
racionální ekonomické zdůvodnění možných 
výkyvů výsledků hospodaření před započetím 
čerpání slevy, popřípadě po ukončení čerpání. 
Důvodem takovéhoto postupu správce daně 
jsou stále častější kontrolní zjištění, která 
nasvědčují neoprávněné daňové optimalizaci 
v této oblasti. V době, kdy si začnete důkazy 

a argumenty zajišťovat až v momentě kontroly, 
se s nejvyšší pravděpodobností dostanete 
do situace, kdy se Vám bude těžko něco proka-
zovat (data nejsou po mnoha letech k nalezení, 
autor excelové tabulky již ve firmě nepracuje, 
některé z firem ve skupině byly prodány atp.).

Řešením dané situace je se na takovouto 
kontrolu správce daně v dostatečném před-
stihu připravit a svoji cenovou strategii řádně 
zdokumentovat. O dokumentaci k převod-
ním cenám toho již bylo napsáno mnoho. 

„Jestliže nebudete mít dostatečně 
dobře připravenou dokumentaci 
k převodním cenám, můžete čelit 
složitému dokazování, v rámci 
kterého bude správce daně 
požadovat racionální ekonomické 
zdůvodnění možných výkyvů 
výsledků hospodaření před 
započetím čerpání slevy, popřípadě 
po ukončení čerpání.“
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Ing. Lenka Lopatová
Lenka působí v Moore Stephens od roku 2015. Má více než 15 let zkušeností v oblasti účetnictví a daní a spe-
cializuje se na problematiku převodních cen. Ve své předchozí praxi na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj 
se jako metodička 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. Hovoří anglicky a německy.

Co však autoři často opomíjejí, je skutečnost, 
že k tomu, aby dokumentace mohla být sesta-
vena, je zapotřebí mít nastaven účetní sytém 
tak, aby poskytl potřebná data! Zejména si mu-
síte zajistit veškeré účetní doklady a důkazy 
od firem ve skupině – zodpovědnost totiž leží 
na jednateli kontrolované společnosti a fakt, 
že po mnoha letech již nejste schopni někte-
ré informace získat, není pro správce daně 
relevantní.

Jedním z příkladů, kdy může správce daně 
zpochybnit systém nastavení převodních cen 
u příjemce investiční pobídky, je poskytování 
vnitroskupinových služeb. 

Řada společností ve skupině dnes využívá 
možností center sdílených služeb, které napří-
klad v jedné zemi zajišťují IT služby, v jiné zemi 
vedou controlling a v další mají na starosti 
lidské zdroje. Přiřazení nákladů souvisejících 
s poskytováním těchto služeb je založeno 
na alokaci. My se bohužel často setkáváme 
se složitými tabulkami bez doložení odpovída-
jících účetních záznamů a dokladů. Při našem 
dotazu na logiku a vysvětlení těchto tabulek 
se často navíc dozvíme, že jim nikdo nerozumí 
a autor již ve firmě nepracuje – pro finanční 
úřad je pak jednoduché podklady zpochybnit. 
Přitom základním podkladem pro takovou 
tabulku musí být funkční a riziková analýza, 
dle jejíchž výsledků se náklady rozpočítávají! 
Navíc v případech čerpání investičních pobídek 
se správce daně snaží paradoxně zisk snížit 
(oproti standardním kontrolám, kde se snaží 

zisk doměřit) a tím zabránit neoprávněnému 
čerpání pobídek.

Jako další příklad možného zpochybnění 
nastavení převodních cen můžeme uvést tzv. 
smluvního výrobce, tedy výrobní závod v rámci 
skupiny, který rozšířil výrobu produkce dodáva-
né převážně mateřské společnosti. Pokud v dů-
sledku rozšíření výroby, které bylo podpořeno 
investiční pobídkou, dojde nejen k výraznému 
nárůstu obratu, ale také k výrazné změně čisté 
provozní marže, správce daně okamžitě začne 
pochybovat o správném nastavení převodních 
cen v transakcích s mateřskou společností. 
Výrobní společnost přitom realizuje celou řadu 
transakcí s nezávislými subjekty, které mohou 
výsledky hospodaření ovlivnit. Rovněž způsob, 
jakým má financována svá aktiva potřebná 
k výrobě, není bez významu. Bylo by proto 
velkým zjednodušením hodnotit výsledky 
společnosti pouze na základě absolutní výše 
dosaženého hospodářského výsledku v daném 
období. V kontextu převodních cen tak na stále 
větším významu nabývá manažerské hodnoce-
ní výsledků, díky kterému můžete analyzovat 
mimo jiné například úspory z nákupů vstupů 
potřebných pro výrobu.

Dokumentace převodních cen má být Vaším 
logickým a praktickým průvodcem a ochrán-
cem před správcem daně. Aby byla správně 
sestavena, měli byste ji zpracovat ve spolupráci 
s odborníky, kteří mají potřebné znalosti nejen 
z oblasti převodních cen, ale také v oblasti 
měření výkonnosti firem.
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Happy person makes 
the difference 
Pavel Prouza 

Celou svou kariéru působí ve společnosti Continental. Začínal jako 
controller v Brandýse nad Labem a v současné době je vedoucím 
controllingu pro Commercial Specialty Tires v Hannoveru. Ovšem osud 
Pavla Prouzu zavál také do zaoceánských poboček.

V roce 2003 jste nastoupil do Continentalu. 
Napadlo Vás v té době, že v této firmě strá-
víte 13 let? Byl Continental Vaší „vysněnou 
firmou“? 
Ono je to se mnou a Continentalem trochu 
přes koleno. Tehdy v roce 2003 jsem nastoupil 
do společnosti Siemens VDO, v té době jedno-
ho z významných dodavatelů pro automobi-
lový průmysl. O Continentalu jsem měl pouze 
malou potuchu jako o výrobci pneumatik. Ale 
v roce 2007 Continental koupil společnost 
Siemens VDO a tím jsem se stal součástí Conti. 
Ze začátku akvizice jsem kvůli větší proslulosti 
společnosti Siemens oproti Continentalu měl 
pochyby, jak se celý integrační proces povede. 
Vcelku rychle jsem si ověřil, že Continental 
je velmi otevřenou firmou s výrazně efektiv-
nější strukturou, a tedy že to bude dobré pro-
středí pro můj budoucí rozvoj – takže ano, dnes 
rád řeknu, že Continental je mou „vysněnou 
firmou“, a to především díky lidem, se kterými 
jsem měl nebo mám možnost v Conti pracovat 
a učit se.

Myslím, že v dnešní době není příliš obvyklé, 
aby člověk strávil tolik let v jedné firmě. Jak 
je na tom Česká republika s fluktuací zaměst-
nanců v porovnání s Německem či Amerikou? 
Já si myslím, že pokud finanční ohodnocení 
je v relaci s okolím a uvnitř firmy (což je základ-
ní předpoklad pro nízkou fluktuaci), tak fluk-
tuace je výsledkem firemní kultury: jak se lidé 
cítí ve společnosti a do jaké míry se identifikují 

se strategií a strategickými cíli společnosti 
a věří jim. V tomto ohledu není mezi Českem, 
Německem nebo Amerikou žádný rozdíl. 

A jací jsou Američané, Němci a Mexičané jako 
šéfové a kolegové? 
Ti, co jsem poznal, skvělí! Samozřejmě 
se přenášejí kulturní rozdíly mezi jednotlivými 
zeměmi do komunikace a stylu řízení ve firmě. 
Mexičané uznávají mnohem více autoritu 
šéfa a očekávají mnohem větší propojenost 
mezi soukromím a firemním životem na rozdíl 
od Američanů nebo Němců, ale všude jsem 
si ověřil, že platí „Happy person makes the 
difference“.

Manažeři často odcházejí do jiných firem, 
protože hledají další výzvy. Nabízí pro Vás 
Continental ještě dostatek příležitostí? 
Ano. Continental je velká mezinárodní spo-
lečnost s poměrně různorodým produktovým 
portfoliem Automotive & Rubber business 
a já bych do budoucna rád zkusil i něco jiného 
než finance nebo controlling. Continental tuto 
možnost změny kariéry nabízí i podporuje.

Co pro Vás bylo zatím tou největší pracovní 
výzvou? 
Největší pracovní výzva zřejmě byla restruktu-
ralizace ztrátového businessu v USA a Mexiku 
v době krize. Považuji to asi i za největší 
pracovní úspěch, především proto, jakým způ-
sobem a jednotou se to zvládlo. Teď je tento 
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business č. 1 na Americkém trhu – s double 
digit profitabilitou. 

Lišil se nějak přístup ke controllingu v jed-
notlivých zemích? 
Neřekl bych ani tak v různých zemích, to spíše 
postupem času se mění přístup ke controllingu. 
Rozhodně více a více digitalizace a konzultace 
na základě finančních ukazatelů bude hrát 
prim v controllingu než samotné generová-
ní jednotlivých finančních reportů. Já vidím 
controllera jako navigátora businessu a ne jako 
generátora finančních ukazatelů společnosti 
(od toho jsou systémy). Controller by měl být 
ostatními členy teamu „wanted partner for 
business decisions“ a toto není dle mé zku-
šenosti o rozdílech v přístupu ke controllingu 
v jednotlivých zemích, ale o přístupu controlle-
ra a managementu samotného.

V současné době žijete v Hannoveru. Hodláte 
se zde usadit nebo máte ještě v plánu 
se za prací dále stěhovat? 
Obě varianty jsou možné, naše děti jsou stále 
malé, a tak se spíše ještě někam přesuneme. 
Do Hannoveru se klidně pak znovu vrátíme.

Hannover je známý pro svůj obrovský park. 
Zajdete tam někdy na procházku nebo 
si zaběhat?
My zrovna vedle jednoho velkého parku 
„Tiergarten“ bydlíme a docela často tam 
i zajdeme. Hannover je jako město pro rodiny 
a sport perfektně vybavený a docela jednodu-
še se tu žije.

Na závěr rozhovoru prozraďte našim čtená-
řům, máte nějaké motto, kterým se řídíte, 
případně vzor, který Vás inspiruje? 
Mé motto je „Happy person makes the diferen-
ce“. Shodou okolností zhruba před rokem jsem 
byl na firemní akci, kde měl přednášku pro-
fesor Kevin Kaiser z ISEAD univerzity o „Value 
creation – Blue line managementem“. On de-
finuje Value creation = Happiness a do tohoto 
konceptu mé motto poměrně dobře zapadá. 
Určitě všem doporučuji jeho knihu The Blue 
Line Imperative.

Ing. Pavel Prouza, MBA
Po studiích na České zemědělské univerzitě v oboru veřejné správy a regionálního rozvoje a na Czech 
Management Institute v Praze svou parketu nalezl v controllingu. Přes kratší zastávku v Siemensu VDO se brzy 
dostal, jak říká, do vysněné firmy v Continentalu, kde strávil již 13 let. Mezitím stihl zvládnout úspěšnou zaoce-
ánskou misi, jež spočívala v restrukturalizaci ztrátového businessu v USA a Mexiku. Od roku 2014 působí na po-
zici hlavního controllera Continentalu pro Commercial Specialty Tires přímo v sídle společnosti v Hannoveru, 
kde žije i s rodinou.

Děkuji za  
inspirativní rozhovor.
Olga Cechlová
CAFIN
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Děkuji za  
inspirativní rozhovor.
Olga Cechlová
CAFIN

Poisťovacie podvody 
sa netýkajú len poisťovne, 
ale aj každého poistenca 
Branislav Kozmer

říká Branislav Kozmer, riaditeľ odboru interného auditu Allianz – 
Slovenská poisťovňa, a. s. Tváriť sa, že poisťovacie podvody neexistujú, 
resp. že tento typ kriminality sa poisťovni úspešne vyhýba, pretože 
poisťovňa úspešne implementovala rozsiahly program na boj 
proti poisťovacím podvodom, ktorého súčasťou je okrem iného 
aj zamestnávanie bývalých pracovníkov policajného zboru, resp. 
implementovanie analytického nástroja na odhaľovanie podvodov, 
by podľa môjho názoru a skúsenosti nebolo správne. 

Donedávna jednotlivé poisťovne nerady 
poskytovali údaje o poisťovacích podvodoch. 
Báli sa, že utrpí predovšetkým imidž poisťov-
ne, resp. zvyšuje sa reputačné riziko. Situácia 
sa však mení a tento fenomén už vymizol z po-
isťovacieho trhu. Dnes poisťovne na pravidel-
nej báze vydávajú tlačové správy alebo robia 
tlačové konferencie o tomto druhu kriminality, 
avšak len veľmi málo sa na nich hovorí o tých 
druhoch podvodoch, do ktorých je zaintereso-
vaný aj zamestnanec poisťovne, alebo finančný 
agent, pretože tým priznáva o nefungovaní 
či zlyhávaní vnútorného kontrolného systému 
tej ktorej danej poisťovne.

Jednoznačne možno tvrdiť, že poisťova-
cie podvody ovplyvňujú výšku poistného 
na jednotlivých produktov a majú veľký dopad 
aj na poistné plnenie. 

Poisťovacie podvody je ťažké odhaliť a ešte 
ťažšie je ich dokázať. Ide o latentný druh 
kriminality, nevidno ju, netečie pri nej žiadna 
krv (samozrejme okrem prípadov, keď si napr. 
uzatvoríte úrazové poistenia vo viacerých 
poisťovniach a následne v snahe získať poistné 
plnenie pristúpite k samopoškodeniu apod.) 
a v podstate mnohým ľuďom neprekáža, 
aj keď sa o nej dozvedia. Málokto si však 
uvedomí, že ovplyvňuje aj jeho peňaženku. 
Výška vyplatených poistných náhrad sa totiž 
premieta do ceny nových poistných zmlúv. 
A tak keď dosvedčíte známemu, ktorý nemá 

havarijné poistenie, že práve vy ste mu auto 
oškreli, on ušetrí pár tisícok, ale prispejete 
mu na ne aj vy sám. 

Odhaľovanie poisťovacích podvodov by malo 
byť nie len v záujme akcionárov, ktorým poisťo-
vacie podvody ukrajujú zisk a dividendy, avšak 
týka sa aj všetkých klientov poisťovní, pretože 
to ovplyvňuje výšku ich poistného.

Bohužiaľ ľudia majú k poisťovacím pod-
vodom zvláštny prístup a istým spôsobom 
ich tolerujú. Ľudia majú buď obavu nahlásiť 
takýto prípad, alebo im to je úplne ľahostajné. 
Verejnosť často nevníma poisťovacie podvo-
dy negatívne. Páchateľ sa nimi neraz chváli 
a v očiach mnohých je hrdina, lebo sa mu poda-
rilo obtiahnuť poisťovňu, do ktorej už niekoľko 
rokov vkladal peniaze a nemal žiadnu poistnú 
udalosť, teda žiadnym spôsobom nevyužil 
služby poisťovne.

Podľa mojej skúsenosti uvedené ustano-
venia Trestného zákona, žiadnym spôsobom 

„Ide o latentný druh kriminality, 
nevidno ju, netečie pri nej žiadna 
krv“
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poistencov avšak aj zamestnancov poisťovni 
neodrádza od ich spáchania. 

Samotný Trestný zákon rozlišuje, hoci ich 
takto nepomenováva, dva druhy poisťovacích 
podvodov – externý a interný podvod. Externý 
podvod, pri ktorom zvyčajne klient vyláka 
poistné plnenie na ktoré nemá nárok. Interný 
podvod, pri ktorom zamestnanec, alebo iná 
osoba oprávnená konať za poisťovňu napo-
máha získať poistné plnenie tomu o kom vie, 
že nespĺňa podmienky na jeho vyplatenie. 

Aj z tohto dôvodu v našej spoločnosti exis-
tujú dva útvary, ktoré sa zaoberajú šetrením 
poisťovacích podvodov. Jedno sa zaoberá pod-
vodmi spáchanými klientmi (to sú tie o ktorých 
sa hovorí v tých tlačových správach) a druhé 
podvodmi zamestnancov ako aj sprostredkova-
teľmi poistenia, ktoré je u nás súčasťou činností 
vykonávajúcich interným auditom. 

Dovoľte, aby som vám priblížil interný audit 
v Allianz – Slovenskej poisťovni, a. s. a jeho 

V Trestnom zákone Slovenskej 
republiky v § 223 je poisťovací podvod 
definovaný ako: 

1. Kto vyláka od iného poistné plnenie 
tým, že ho uvedie do omylu v otázke 
splnenia podmienok na jeho poskyt-
nutie, a tak mu spôsobí malú škodu, 
potrestá sa odňatím slobody na jeden 
rok až päť rokov. 

2. Odňatím slobody na dva roky až päť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak ako za-
mestnanec, člen, zástupca alebo iná 
osoba oprávnená konať za toho, kto 
poistné plnenie poskytuje, napomáha 
získať poistné plnenie tomu, o kom 
vie, že nespĺňa podmienky určené 
na jeho poskytnutie.

Odňatím slobody na desať rokov až pät-
násť rokov sa páchateľ potrestá, ak spá-
cha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ak 

a. a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 
b. ako člen nebezpečného zoskupenia, 

alebo
c. za krízovej situácie.

rolu pri odhaľovaní, prešetrovaní a prevencii 
poisťovacích podvodov.

Odbor interného auditu pozostáva z odde-
lenia interného auditu a oddelenia forenzné-
ho auditu a špeciálnych činností. S ohľadom 
na princíp nezávislosti je odbor interného 
auditu organizačne oddelený od ostatných 
riadiacich úrovní spoločnosti pri plnení svojich 
povinností. Odbor interného auditu je priamo 
podriadený prezidentovi spoločnosti. 

V súvislosti s vnútorným kontrolným sys-
témom našej spoločnosti je podľa poriadku 
Zásady riadenia a systém internej kontroly ASP 
v platnom znení uplatňovaný model tzv. Troch 
línií obrany (Three-Lines-of-Defense), v rámci 
ktorého predstavuje interný audit „posled-
nú/tretiu líniu obrany“. Tretia línia obrany 
zabezpečuje nezávislé overenie činností prvej 
a druhej línie obrany.

Jej aktivity zahŕňajú najmä:
• nezávislé ohodnotenie účinnosti a efek-

tívnosti vnútorného kontrolného systému 
poisťovne, vrátane činností vykonávaných 
na prvej a druhej línii a

• predkladanie správ predstavenstvu 
spoločnosti.

Oddelenie interného auditu má zaradenú 
v audit universe samostatne oblasť šetrenia 
podvodov, pretože „FRAUD RISK“ je v našej 
spoločnosti považované za TO P RIZIKO. S týmto 
typom rizika sú spojené okrem iného operačné 
straty, ktoré sú na základe splnenia potrebných 
kritérií hlásené na Odbor riadenia rizík.

Je tomu tak okrem iného z dôvodu, že pois-
ťovacie podvody podľa odhadov odborníkov 
zvyšujú cenu poistenia približne o dvadsať 
percent. Taký je európsky priemer. Odhady 
na Slovensku sú okolo pätnásť až dvadsať per-
cent. Teda každá 5 až 6 poistná udalosť pred-
stavuje potenciálne riziko podvodu = kvan-
tifikovaný odhad pravdepodobnosti výskytu 
daného rizika. Tomuto ale možno predchádzať, 
alebo aspoň zmierniť vhodne nastaveným 
riadiacim a kontrolným systémom. O tomto 
type operačných strát máme rozsiahlu diskuziu 
s odborom riadenia rizík, ktorý všetky údaje 
zbiera, vyhodnocuje a reportuje.

Súčasťou činnosti oddelenia interného 
auditu je preto, okrem iného, mať na pamäti 
pri tvorbe „Audit planning memo“ ako aj sa-
motného „work programu“ výskyt odhalených 
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podvodov, analýza príčin týchto podvodov 
a odporučení na zlepšenie riadiaceho a kont-
rolného systému. Samozrejme tvorba týchto 
dokumentov, resp. samotný výkon auditov 
so zameraním na podvody, alebo auditov 
pokrývajúce činnosti s odhaleným nie úplne 
dobre nastaveným riadiacim a vnútorným kon-
trolným systémom idú obe oddelenia v ruka 
v ruke.

V zmysle Medzinárodných štandardov pre 
profesijnú prax interného auditu č. 1210.A2 in-
terní audítori musia mať dostatočné znalosti, 
aby mohli ohodnotiť riziko podvodu a spôsob 
akým je toto riziko riadené v rámci spoločnos-
ti, ale neočakáva sa od nich taká kvalifikácia 
aká je požadovaná od osoby, ktorej hlavná 
zodpovednosť je odhaľovanie a vyšetrovanie 
podvodov. 

V zmysle 1220.A1 Interní auditori musia pri 
uplatňovaní náležitej profesionálnej starostli-
vosti vziať okrem iného v úvahu pravdepodob-
nosť výskytu významných chyb podvodu alebo 
odchýlok.

V zmysle 2120.A2 interný audit musí hodno-
tiť možnosť výskytu podvodu a spôsob, akým 
spoločnosť riadi riziko podvodov. 

Z toho dôvodu na pravidelnej báze mini-
málne dva krát za rok organizujeme spoločné 
školenie oboch týchto oddelení za účelom 
potrebného vzdelávania a zdokonaľovania 
sa okrem iného audítorov práve v oblasti odha-
ľovania podvodov.

Pojem „forenzný“ znamená týkajúci sa prá-
va. Forenzný audit je vykonávaný s cieľom 
potvrdiť, alebo vyvrátiť podozrenia z nekalých 
praktík, je zameraný na odhalenie podvodov, 
sprenevier a obdobných protiprávnych stavov 
alebo konaní vo vnútri spoločnosti. Inak pove-
dané – je to nástroj na detekciu podvodov.

Oddelenie forenzného auditu a špeciál-
nych činností vykonáva šetrenie podozrení 
na interné podvody a činnosti poškodzujúce 
záujmy a dobré meno spoločnosti, t. j. činnosti 
páchané osobami konajúcimi za našu spoloč-
nosť – zamestnanec, fin. agent.

Podvod v našom chápaní je širší pojem než 
v chápaní legislatívnom:
• podvod je akýkoľvek úmyselný čin, ktorý 

vedie k získaniu neoprávnených výhod pre 
jednotlivcov či organizáciu

• môže i nemusí byť trestným činom (napr. 
manipulácia s finančnými výkazmi) s rozma-
nitou vymáhateľnosťou

• okrem trestných má i etické dopady a môže 
ohroziť reputáciu spoločnosti.

Na rozdiel od kolegov z interného auditu, kto-
rých úlohou je analyzovanie procesov, úlohou 
forenzného auditu je skúmať, či niekto úmy-
selne obišiel predpisy a tak spáchal podvod, 
zozbierať a analyzovať relevantné skutočnosti 
s cieľom:
• preveriť podozrenia z trestnej činnosti,
• popísať jej priebeh,
• preveriť vzťahy a pripraviť dokumentáciu, 

ktorá by mala byť podnetom pre možné 
začatie trestného konania orgánmi činnými 
v trestnom konaní.

• zabrániť ďalším škodám,
• ukončiť, resp. zabrániť opakovaným 

konaniam.

Avšak čo sa týka objemu prostriedkov, 
ktoré sú predmetom konania je samo-
zrejme likvidácia poistných udalostí, 
kde pokušenie likvidátora, cez ktorého 
každý deň vyplácané poistné udalosti 
jednoznačne vyhráva. V poslednom čase 
sme identifikovali nielen „samostatných 
bežcov“ ale aj „organizované skupiny“, 
ktoré boli napojené aj na externé osoby 
fungujúce v tomto systéme takmer dva 
roky. 

Samozrejme poisťovacie podvody sa vô-
bec nevyhýbajú správe poistných zmlúv, 
správe platieb a underwritingu.

„Forenzný audítor prezentuje 
fakty, nie názory alebo domnienky, 
našim cieľom nie je za každú cenu 
„vyrábať“ vinníkov, ale je snahou 
objektívne a nezávisle veci 
prešetriť.“
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Šetrenie štandardne zahŕňa preverenie vnútor-
ných smerníc spoločnosti, procesov, postupov 
a platnej legislatívy, kontrolu dokumentá-
cie a elektronických záznamov. V priebehu 
šetrenia zhromažďujeme a vyhodnocujeme 
informácie týkajúce sa podozrenia. Vedieme 
pohovory so zamestnancami, prípadne s tre-
tími stranami so vzťahom k preverovaným 
subjektom. Na základe vyhodnotenia zhro-
maždených dôkazných materiálov a zistení na-
vrhujeme opatrenia na odstránenie zistených 
slabých miest kontrolného systému.

Výsledkom forenzného auditu môže byť 
aj záver, že k spáchaniu trestného činu nedošlo. 
Forenzný audítor prezentuje fakty, nie názory 
alebo domnienky, našim cieľom nie je za každú 
cenu „vyrábať“ vinníkov, ale je snahou objek-
tívne a nezávisle veci prešetriť.

Najviac podozrivých prípadov, ktoré šetríme 
je samozrejme z oblasti finančného sprostred-
kovania poistenia, kde ide predovšetkým 
získať neoprávnene získateľskú províziu, resp. 
províziu za starostlivosť (následnú províziu), 
ale v tejto oblasti sa v čoraz väčšej miere ob-
javujú podvodné konanie sprostredkovateľov 
poistenia na účelové navyšovanie produkcie, 

ktorých cieľom je získavanie rôznych bonifi-
kačných bonusov či udržanie si potrebnej výšky 
provízie.

Záverom by som chcel uviesť, že v našej 
spoločnosti máme za to, že bez vzájomnej 
úzkej spolupráce kolegov oddelenia z interné-
ho auditu (preverovanie odhalených zlyhaní 
procesov či individuálnych pochybení, príprava 
analýz, zabezpečovanie podkladov, odovzdá-
vanie zistení auditov) a kolegov z oddelenia 
forenzného auditu a špeciálnych činností 
(výsledky vykonaných individuálnych šetrení, 
z, identifikované porušenia zákonov, smerníc 
spoločnosti sú nápomocné kolegom pri zosta-
vovaní a výkone auditov) v boji proti interným 
poisťovacím podvodom by naša spoločnosť 
pravdepodobne ťahala voči ich páchateľom 
za kratší koniec, resp. by nedosahovala také 
výsledky. 

Oveľa podrobnejšie informácie o odhaľovaní 
podvodov ale aj o výkone auditov na danú 
oblasť sa budete mať možnosť dozvedieť tak 
v mojom príspevku ako aj od iných kolegov 
v Anti-Fraud Academy aneb podvody nás živí, 
na ktorú vás týmto srdečne pozývam a teším 
sa na stretnutie s vami.

JUDr. Branislav Kozmer
Skúsenosti s interným auditom má od roku 2006, kedy nastúpil na pozíciu riaditeľa interného auditu v Allianz – 
Slovenská poisťovňa, a. s. Predtým pôsobil v danej spoločnosti od roku 1997 na Právnom odbore. Odbor 
interného auditu v spoločnosti zodpovedá za výkon interného auditu a za výkon šetrenia interných podvodov 
zamestnancov spoločnosti ako aj finančných sprostredkovateľov poistenia. Pri výkone šetrení interných podvo-
dov spolupracuje s Compliance funkciou v spoločnosti. Je predsedom sekcie pre boj s poisťovacími podvodmi 
na Slovenskej asociácii poisťovní. 

Tento článek byl poskytnut Českým institutem interních auditorů, děkujeme.
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Globalizace má tu nevýhodu, 
že je omezená 
prof. Milan Zelený

Jedním z vrcholů programu CAFIN DAY 2017 byla bezesporu účast 
významného hosta, prof. Milana Zeleného. Na následujících řádcích 
přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího z obsahu jeho vystoupení.

V úvodu pan profesor s úsměvem přešel připo-
menutí svého jména v souvislosti s prezident-
skou kandidaturou. Jisté ovšem je, že k sou-
časnému vývoji zejména hospodářské politiky 
státu by měl řadu užitečných připomínek. Vadí 
mu zejména skutečnost, jak malý podíl na HDP 
země mají podniky s českým kapitálem – v této 
souvislosti zdůraznil náš host rozdíl mezi main-
streamovým ukazatelem HDP a hrubým národ-
ním produktem (HNP – celková peněžní hodnota 
statků a služeb vytvořená za dané období občany 
daného státu), při jehož sledování bychom 
zřejmě dospěli ke zcela jinému hodnocení své 
aktuální pozice. Právě na úspěšné společnosti 
v českých rukou se profesor Zelený zaměřuje 
při své poradenské činnosti – jmenován byl 
příklad podniku FOSFA Poštorná. V následující 
části svého vystoupení odpovídal profesor 
na dotazy moderátora akce, Ladislava Profoty, 
týkající se role Evropské unie v ekonomické 
i obecně politické rovině:

„Jak byste podporoval rozvoj podnikání? 
Evropská unie se snaží podporovat podniká-
ní dotacemi. Na mnoha místech páchají ale 
dotace škody a nerovnosti…“
Prof. Zelený: „Šéf Fosfy, pan Baťka, říkal, že do-
tace ve své firmě zakázal a nazval je rakovinou 
podnikání. 

Dotace jsou úřednický projekt. A v podsta-
tě nejzajímavější na dotacích je, že spousta 
úředníků je jezdí kontrolovat a hledají chybu 
za chybou, aby mohli ty dotace zase stáhnout 
zpátky. Je to takový kolotoč peněz, které 
pro to podnikání moc umu, sebevědomí 

a znalostí nepřidávají. Slyšel jsem, že mají 
skončit. Evropská unie se nedohodla, jak je roz-
dělovat, což by bylo celkem kladné, pokud 
by k tomu došlo“. 

„Vy jste řekl, že dotace jsou úřednický pro-
jekt. Padlo i jméno Evropské unie. Jak tedy 
vidíte Evropskou unii samotnou?“
Prof. Zelený: „Já jsem skeptik vzhledem k Unii 
z toho důvodu, že já si pamatuji, když vzni-
kala. Vím také, jaké byly hlavní důvody. Bylo 
to oslabit národní stát. Evropa měla špatné 
zkušenosti s národním státem. Dvě světové vál-
ky a tak dále… Ta myšlenka oslabit národní stát 
je samozřejmě v pořádku, protože příliš silný 
nacionalismus právě vede k těmto konfliktním 
situacím. Ale jsou dva způsoby, jak oslabit ten 
národní stát. Jeden je, že přesunete pravomoci 
národního státu nahoru. To znamená k něja-
kému superstátu, k nějaké evropské vládě, ale 
pak existuje ještě jedna cesta. Že pravomoci 
rozmělníte směrem dolů, to znamená, že posí-
líte regiony a lokality. To je švýcarský model.
Na začátku se v EU mluvilo o unii regionů 
a to potom ztichlo. Někdy v 90. letech padlo 
rozhodnutí jít nahoru a vytvářet vedoucí poli-
tickou superstrukturu. Teď namísto národního 
státu máme strukturu, která řídí nebo se snaží 
řídit národní státy. A jak vidíte, tak to nedělá 
dobrotu, protože národní státy se nebudou 
tak snadno podřizovat. Kdyby bylo po mém, 
já bych spíš podporoval tu druhou cestu toho 
posilování regionů a lokalit. Jak to dopad-
ne, to já nevím. To se dá těžko odhadnout. 
Je to dneska čistě politický projekt a politici 
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a silná úřednická vrstva rozhoduje o dění. 
V dnešním komplikovaném světě to nedělá 
dobrotu.“ 

„To znamená, že ta budoucnost může být 
taková, že by mohla EU existovat, ale s kom-
petencemi, které jsou posunuty směrem 
k regionům?“
Prof. Zelený: „Ono dříve se tomu neříkalo 
EU, ale Evropské hospodářské společenství 
a to bylo dobré. Bylo založené na výhodách, 
které byly dojednávány nikoli politiky a diplo-
maty, ale podniky. Jediné, co bych ještě rád 
viděl, je posílení NATO. Máte silnou ekonomiku 
a silnou obranu a ten zbytek těch pravomocí 
v rukou regionálních a lokálních ekonomik. Ale 
to se ztratilo. Dneska už to nikdo nemůže vzkří-
sit. EHS a NATO by úplně stačilo. Měli bychom 
o 50 % méně bolení hlavy, než máme dneska.“ 

V další části vystoupení se téma rozhovoru 
zaměřilo na akademickou sféru. Zajímavé 
bylo srovnání přístupu studentů v různých 
zemích. Profesor Zelený, který učil na třech 
kontinentech, v Evropě, Americe a Číně, uve-
dl pozoruhodnou vlastní zkušenost: 
„Když jsem začal učit v Číně, tak jsem byl 
zaražen tím, že studenti měli ohromný hlad 
po znalostech. Došlo to tak daleko, že když 
jsem prostě neměl čas a přišel jsem s tím, 
že přednáška odpadne, tak najednou zvedli 
ruce a ptali se, jak to, že nemám čas a že mo-
hou přijít i v sobotu. Já jsem říkal, že v sobotu 
mám schůzku s rektorem a to bude důležité 
a oni, že přijdou v neděli ráno. Já se těšil 

na víkend a namísto toho jsem musel naklusat 
v neděli v sedm ráno a dokončit témata, se kte-
rými počítali. Když jsem podobnou věc oznámil 
na americké univerzitě, na Columbia, tak tam 
to bylo přijato s rozpaky. Ti studenti se styděli, 
že to přijímají, že to odpadá, ale byli v klidu. 
Když jsem přišel do Zlína, tak jsem se taky 
dostal do této situace. Tam to bylo přijato 
s potleskem…“

Následující postřeh pana profesora byl záro-
veň kritickou připomínkou:
„Když jsem učil na různých univerzitách 
v různých zemích, setkával jsem se se způ-
soby myšlení a knihami a materiály, které 
byly pro mě nové. Pak nastala globalizace. 
Globalizace znamená, že se podniky začaly 
přesouvat do oblastí s nižší cenou pracovní síly 
a tím se začal svět rozmělňovat v tom smyslu, 
že se po světě začaly učit tytéž věci. Jak v Číně, 
tak v Americe se učí ze stejných učebnic. Učí 
se stejné doktríny, hlavně ekonomické a spole-
čensko-politické. Došlo k vyrovnání a ti studen-
ti se také začali více a více podobat. Ty rozdíly, 
které jsem zmiňoval, už nejsou tak markantní. 
Dneska by mi zatleskali i v Americe i v Číně. 
Došlo ke zpodobnění toho, co se svět učí. 
Světové učení se stalo monokulturou. A jak 
víte, monokultura není zrovna to nejlep-
ší, co komplikované situace vyžadují. Když 
se vám do monokultury dostane škůdce nebo 
problém, tak vám padne to celé žlutě kve-
toucí pole, a proto ten svět potřebuje opak. 
Potřebuje, aby každá škola učila něco trošku 
jiného. Abychom měli diverzitu. Abychom 
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byli jako příroda. Příroda nesnáší monokul-
turu. Ničí ji. Funguje po miliardy let, právě 
proto, že má diverzitu. Až nám zmizí diver-
zita z myšlení a ze znalostí, tak potom, když 
se stane něco nepředvídatelného, tak nevíme, 
co máme dělat. Možná cítíte v dnešním světě 
velikou míru bezradnosti. Ať se obrátíme, kam 
se obrátíme, všichni se učili stejné věci. Všichni 
mají stejný pohled, keynesiánský nebo mo-
netaristický. Intervence státu do ekonomiky. 
To všechno je monokulturní. To máme všude. 
To dělají Američané, hned to dělá Evropa 
i Japonsko. Protože nemají nic jiného. Já jsem 
velký zastánce diverzity. 

Já si myslím, že ideální by bylo, kdyby univer-
zity dostaly svobodu a nebyly podřízené akre-
ditačním komisím, které říkají, tohle nemůžete 
dělat, protože to nikdo nedělá. Vy musíte dělat 
to, co dělají všichni. Aby ta společnost měla 
zásobník různých typů myšlení, které se můžou 
hodit, když nastanou těžké časy.“

Na globalizaci samotnou má profesor Zelený 
originální a kritický názor, který se nerozpa-
koval přítomným objasnit takto:
„Globalizace má tu nevýhodu, že je omeze-
ná. Ten odchod do zahraničí sám o sobě vede 
k tomu, že se láce začne zvedat. Globalizace 
začne upadat. To je fáze, ve které se nachází-
me. Vyrobili jsme na druhém konci světa a pak 
to vezli v lodích. Naše děti si budou myslet, 
že jsme se zbláznili. Když jsme vozili po světě 
hotové výrobky místo toho, abychom vyráběli 
co nejblíže zákazníkovi. Samy o sobě to jsou 
automatické systémy. Globalizace nutně skončí 
a vymizí z našich životů.
Po globalizaci přejde důraz na regionální 
a lokální systémy. Dnes ty technologie vidíte 
sami, jak jsou úžasné. Malé, flexibilní. Máte 
tiskárnu na stole. Lokální firmy budou vybave-
ny schopnostmi poskytovat potřebné produkty 
pro tu lokální komunitu. V tomto smyslu budou 
autonomní a méně závislé na okolí. Budou zá-
vislé na okolí z hlediska znalostí. Třeba ten di-
gitální zápis, který je nutný jako vstup, můžete 
klidně prodávat po světě. Světové hospodářství 
bude existovat, ale nebudeme převážet auta 
a traktory. Nejblíže k tomu má Švýcarsko. Tím, 
že se dokázalo ubránit druhé světové válce, 
nepropadlo centralismu a udrželo sebeřídící 
kantony. Mají silné samosprávy a každý ten 
kanton má dokonce svoji ústavu. Co vzniklo 
ve středověku, tak to přetrvalo průmyslovou 

fázi. Nevzdali se toho a dnes jsou nad věcí. 
Tam přesně ten svět směřuje. Do těch malých 
flexibilních sebeřídících samospráv.“

Jako určitý protiklad současného globální-
ho podnikání a zároveň inspiraci pro české 
podnikatele vidí profesor baťovský model, 
jehož studiu se také dlouhodobě věnoval. 
V této souvislosti zmínil také Baťův způsob 
vzdělávání, podnikatelskou univerzitu, kde 
si „studenti nečtou o podnikání, ale podni-
kají“. K otázce využití Baťových myšlenek 
podotkl náš host následující:
„Baťové byli jedni z nejúspěšnějších podniků 
na světě vůbec v té době. Během krize oni 
vzkvétali. Proč se Baťovský přístup v zemi 
původu neujímá? Když jsem se vrátil z USA 
v 90. roce, byl jsem přesvědčen, že jediné, 
co potřebujeme, je napojit se na baťovské 
tradice. To jsem byl naivní. Absolutně jsem 
to nepřečetl. Pak jsem se uvědomil, proč jsou 
takové potíže. Baťové byli soukromou firmou. 
Nedovolili, aby se na burze dělaly machinace 
s jejich akciemi. Baťové nevyváželi boty, ale 
celá produktivní města, která vyvážela boty, 
a to nejblíže zákazníkovi. Oni nechodili za lev-
nou pracovní sílou, aby dovezli boty z Číny zpět 
do Čech. Vytvořili město, dnes bychom řekli 
digitální město nebo znalostní město. Dokázali 
dát práci, ubytování, lékaře, zábavu. Postavili 
jich po světě 70. Já jsem před dvěma lety byl 
v Brazílii s šéfy českých podniků a šli jsme 
se na jedno podívat. V Brazílii jich je sedm. 
Do dnes jsou plně funkční. Všechny krásně 
navržené, jednoduše. Všude samé pomníky 
a plakety. Baťa, Baťa. Byl pro ně nezapome-
nutelný. Byli jsme ohromení. Jak někdo z Čech 
šel do brazilské džungle a neměl nic jiného 
na práci než postavit sedm měst. Žádný z těch 
šéfů si neuměl představit, jak by na to šli. Jak 
se staví město, aby to byl produktivní celek. 
Já se snažím podniky propojit tak, abychom 
získali sebevědomí a schopnost postavit město 
s moderními prostředky. Účel je, abychom 
vyváželi tyto celky do oblastí, co nejblíže zá-
kazníkovi. Dnes máme neuvěřitelné technolo-
gie. My nemusíme mít jeden produkt. Můžeme 
mít tiskárnu, která může jít z jednoho produktu 
na druhý během vteřin. Jde o to, jestli se poda-
ří, abychom místo blatníků a traktorů vyvezli 
něco, co má přidanou hodnotu. My tyhle odka-
zy máme v Čechách, jak na tu podnikatelskou 
univerzitu, tak na ta města a vyrábíme blatníky. 
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Navíc to vyrábí firmy, které nám nepatří. Tohle 
je problém. Já to můžu udělat s lidmi, které 
jsem si tady vybral. Už to k tomu směřuje 
a určitě ještě za mého života se dožiju toho, 
že budeme stavět tyhle věci, ale že bychom 
na univerzitách a ve školách učili, jak řešit pro-
blémy tohoto typu, tak to říci nemůžu.“

V závěru reagoval host CAFIN DAYS 2017 také 
na podněty účastníků. Z nejzajímavějších 
uvádíme:

„Vy jste říkal, že je relevantní mít vlastní 
podnik, který vlastní lidi z daného státu, 
regionu. My jsme v Hospodářské komo-
ře v kraji Vysočina v loňském roce dělali 
rozsáhlý výzkum na 210 podniků větších 
než 50 zaměstnanců, což je v našem regionu 
re7lativně dobrý projekt. Snažili jsme se tam 
popsat vztah firem, které jsou vlastněné 
vlastníky žijícími v našem regionu a jejich 
vztah do různých oblastí našeho regionu, 
do školství, nejen učňovského, ale i středo-
školského i vysokoškolského, vztah k obcím 
a aktivitám na strukturu nákladů. Musím 
potvrdit to, co jste říkal. Je to měřitelný vliv, 
kdo ten podnik vlastní. Když ho vlastní lidi 
z regionu, tak ten podnik je jiný, než když 
ho vlastní někdo ze zahraničí…“ 
Prof. Zelený: „To je skutečně tak. Vlastnictví 
je jedna z nejdůležitějších funkcí, a proto 
bylo velmi zdrcující, když v 90. letech Klaus 
prosazoval prodej a říkal, že je to vlastně 
jedno, komu to patří. A lidi tomu uvěřili, 
že je to jedno. Není to jedno. Vlastnictví bylo 
zanedbané ve studiu podniku a managementu 
a i ekonomiky. Vlastnictví je základ. Všechny 
neúspěšnější ekonomiky zdůrazňují roli 
vlastnictví. Když si to vezmeme historicky, tak 
to není tak dlouhá doba, co jsme to zanedbali, 
a budeme se z toho těžko dostávat. Vy neučíte 
ty role vlastnictví, neučíte funkce. Co bude 
subdodavatel dělat? Jeho nemůže zajímat, 
jak se hledají trhy, jak se jedná se spotřebiteli. 

Dnes se tomuto druhu výroby říká výroba 
jako služba. To je služba. Poskytujete výrobní 
činnosti.“ 

„Kde vezmete mladé začínající podnikatele? 
Když děti dnešních padesátníků, čtyřicátníků 
nechtějí podnikat. Radši se nechají někde 
zaměstnat…“
Prof. Zelený: „To je vina těch dětí? Já vám, řeknu 
proč. Ubrousku, prostři se, hrnečku, vař. Hloupý 
Honza jde do světa. Kde byl a co tam dělal, 
není součástí pohádky. On řekne: ´Mámo, 
už jdu.´ Ona: ´Ano, Honzíčku, buchty napeču.´ 
Nejchytřejší pohádková bytost je stará babka, 
která nese na zádech nůši s dřívím. To je zdroj 
moudrosti a ona nese to dříví do lesa, ne z lesa. 
Pak se divíte, kde jsou ti podnikatelé. Ty mladé 
mozky by měly být trénovány už od školky 
starat se samy o sebe, jak řešit problémy. 
Ne řešit problémy, které už byly vyřešeny. Řešit 
problémy, které nikdo nikdy nevyřešil. Udělat 
tým. Vědět, co je spolupráce. Tohle neděláme. 
Vy se ptáte, jak bych to dělal. Tak, jak jsem 
teď popsal. Už od školky by se děti učily, jak 
přemýšlet, jak řešit problémy, jak být nezávislý, 
jak pracovat v týmu, jak rozpoznat plagiát, jak 
poznat lež na internetu. Jak dát dohromady 
tým, aby z nich nebyli Hloupí Honzové. Pomůže 
mi ta mediální sféra? Nepomůže. Naopak lidi 
vymyslí ještě dražší pohádky, ještě výpravnější. 
Pak na to koukají jen čtyřicetiletí a padesátiletí. 
Nemyslím to tak, jak to říkám. Jen to dra-
matizuji, abychom si uvědomili, proboha, 
co děláme. Pokřikuje se, že jedním z nejslav-
nějších výtvorů naší filmové a televizní tvorby 
je takzvaná česká pohádka. K čemu to je? Komu 
to co dá?“

Děkuji za velmi  
inspirativní rozhovor.
Ladislav Profota

Prof. Ing. Milan Zelený, Ph. D
je exulant, světoběžník, profesor, Čech, Američan, autor, sedlák, českobratrský „beran“ a „Svobodný Pán“ 
z Kluckých Chvalovic a na Smrčanech, globální profesor, zahradník, systémový vědec, ekonom, Newyorčan, 
Žižkovák, slávista, poradce, kouč, ronin, hledač, matematik, biolog, otec, syn, milenec a přítel, historik, voják, 
čtenář, „bývalý“ fotbalista, basketbalista, softbalista a tanečník, vyprávěč, trémista, suverén a samotář, milov-
ník všeho autentického a originálního, nepřítel všeho masového a nepůvodního; prostý, skromný, náročný, 
nostalgik i vizionář.



Nadace ZET pro rozvoj národního a mezinárodního 
 podnikatelství v transformujících ekonomikách 

Nadace ZET vítá asociaci vzájemně výhodné spolupráce se spřízněnými podniky, vzdělávacími institucemi a místní i regionální samosprávy měst a obcí. Účelem efektivního 
pracovního propojení a sdílení je posílení všech zúčastněných stran – čím úspěšnější bude jednotlivec, instituce nebo region, tím silnější bude Nadace ZET a tím efek-
tivnější bude její podpora a pomoc v podnikatelském, vzdělávacím a společensko-kulturním rozkvětu místních a regionálních ekonomik. Prezident John F. Kennedy řekl: 
„Změna je zákonem života. Ti, kdož se dívají pouze na minulost nebo přítomnost, zcela určitě zmeškají budoucnost.“ Nadace ZET se snaží promítat a akcelerovat tento fakt 
do realizovaných činů.

Podrobnější informace o strategických oblastech a projektech Nadace ZET získají zájemci na www.zetfoundation.com.

1. ZET Town Network
Ve smyslu zkušeností Baťových měst bude 
koordinována tvorba komplexních, integrova-
ných produkčních celků, často jen částečně 
dokončených, pro export do ekonomicky 
ohrožených oblastí. Tzn. umístění výroby 
co nejblíže ke konečnému spotřebiteli 
a obnovení autonomní lokální komunity. Tím 
dojde k omezení vynucené vnější i vnitřní 
migrace při použití moderních technologií. 
Zároveň bude vytvářen energeticko-solární 
komplex distribuované autonomní energetiky. 

2. ZET Tech – Share centers
Podpora tvorby sdílených technologických 
center za účelem vzdělávání a výuky součas-
ných podnikových potřeb ve směru použití 
a vylepšování moderních technologií. Cílem 
je zkvalitnění života a rozkvět lokálních, 
regionálních a autonomních ekonomik 
i komunit. Konsorcium podniků tak umožní 
studium a užití i těch nejnovějších a finančně 
nejnákladnějších technologií ke zvýšení 
spolupráce a konkurenceschopnosti podniků 
a institucí uvnitř ZET.

3. ZET Cubator Startup
Rozvíjí vzdělávání podnikatelských talentů 
na podnikatelských univerzitách a inovačních 
centrech. Inovační inkubátory a startupy 
se zahraniční účastí nejen obnoví a posílí 
podnikatelský odkaz českých Baťů, ale pový-
ší je na současnou technologii a znalosti. 

4. ZET Camps
Tábory pro mladé znevýhodněné nebo 
handicapované lidi za účelem probuzení 
jejich talentů, povzbuzení chuti do života 
a nastavení cílevědomých, etických 
a kreativních návyků a schopností a to již 
v nejranějším efektivním věku, kdy se utváří 
jejich charakter, schopnosti a životní cíle. 
Zdůrazňujeme podnikatelství, spolupráci, 
angličtinu a hledání vlastní cesty. 

5. Entrepreneurial ZET Impulse
Specifický podnikatelský koridor [Ostrava-
Zlín-Brno-Břeclav-Bratislava] představující 
síť spolupracujících podnikatelských uni-
verzit sdružující tuzemské i zahraniční 
talenty za účelem vytváření specifických 
zadání, jako např. zakládání nových podniků, 
integrovaných produktivních měst a originál-
ních startupů – tj. obnovení tradic, odkazů 
a schopností toho nejlepšího v nás ve světě 
kolem nás tak, jak to vyžaduje dnešní doba. 

6. ZET Authority
Možnost podpory akreditační nadstavby 
v oblasti podnikatelského vzdělávání, pro 
státní i soukromé univerzity. Spolupráce 
státních a soukromých institucí je kritická 
pro nastavení inovačních, podnikatelských 
a strategických návyků. Malé a střední 
podniky jsou základem rozvoje nové re-loka-
lizované ekonomiky. Svoboda a nezávislost 
soukromých institucí musí být zajištěna. 

7. ZET Organizace
Představuje podnikovou organizaci pro 
21. století založenou na třech autonomních, 
paralelních a posuvných modulech PPF 
(Past, Present, Future), umožňující současné 
pokrytí příležitostí předchozích, současných 
a budoucích. Při akceleraci hospodářské, 
technologické a politické změny umožňuje 
PPF dlouhodobé podnikové přežití ve smyslu 
následné udržitelnosti.

8. ZET Solutions
Adresuje problém nárůstu počtu a intenzity 
konfliktů ve společnosti i v podnikání, při 
současném snižování lidských schopností 
řešit konflikty. Tradiční řešení stávající 
konflikty neodstraňují, ale naopak vyvolávají 
nové. Např. tzv. trumpismus řeší konflikty 
přímým soubojem protichůdných stran při 
hledání tzv. kompromisu. Oproti kompromisu, 
který je nevýhodný pro obě strany, předkládá 
Nadace ZET tzv. rozpouštění konfliktu cestou 
vyhledávání prominentní alternativy, která 
oběma stranám zajišťuje lepší pozici než 
tradiční kompromis. 

9. ZET Univerzita
V éře výrazně akcelerující změny jsou 
sebevzdělávání a samostudium nezbytnými 
doplňky tradičního školního a univerzitního 
vzdělávání. Namísto pasivně přijímaných 
informací bude kladen důraz na znalosti. 
Vědět ještě neznamená umět. Převládat 
budou konkrétní zadání dosud neřešených 
problémů a jejich týmová zvládnutí.

Strategické oblasti projektů Nadace ZET

Profesor systémů řízení a přední český ekonom se světovou působností Milan Zelený založil se svými spolupracovníky 
Nadaci ZET. Jejím smyslem je za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firem v transformujících se ekonomikách 

vytvářet a následně podporovat podnikatelství při rozvoji národního, regionálního a místního vlastnictví, rozhodování, 
autonomie a soběstačnosti.
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Řízení sebe sama 
Honza Vojtko

Moc rád učím time management. Určitě jste o něm někdy slyšeli. Někdo 
si myslí, že má time management v malíčku, a někdo, resp. si troufám 
říct, že většina z nás, kdyby se někdo zeptal, by se sklopenýma očima 
přiznala, že by na něm potřebovala trochu „zamakat“. 

Jenže co to vůbec je za téma? Většina lidí 
si myslí, že je to o řízení času. Což je vlastně do-
cela nesmysl, jak mi jednou na kurzu v IT firmě 
vysvětlili chlapci, kteří vystudovali „Matfyz“, 
že sorry jako, ale nemůžete nás učit řídit čas, 
ten si tak trochu plyne sám a je to fyzikální 
veličina, takže co tu vlastně vůbec děláme? 
A měli chlapci pravdu, je to tak trochu od nás 
arogantní myslet si, že můžeme řídit čas. Ten 
time management, který se v současnosti učí 
a o kterém se píše, je tzv. time management 
IV. generace. A zde vyvstává další otázka, jaké 
že generace? A proč zrovna čtvrté a ne páté 
nebo třetí? Co to zase je za nesmysl od lidí, 
kteří nemají moc co na práci, tak raději učí?

Odpověď na první otázku je snadná. Moderní 
time management přestal učit, jak si máte 
plánovat čas, jak využívat diář a kdy máte vstá-
vat. Toho je plný internet, na to nepotřebujete 
chodit a platit si kurz. Nehledě na to, že když 
jste někde zaměstnaní, pak vám čas v podstatě 
řídí vaše firma, a když máte vlastní firmu, pak 
vám ho zase řídí vaši klienti. To, co se učí a proč 
si to lidé platí, je téma tzv. sebeřízení v čase, kte-
rý vám byl dán. A není to téma určené jen mana-
žerům a manažerkám, i když u nich je to v sou-
časné době jeden z předpokladů správného 
a úspěšného vedení lidí i procesů. Je to téma 
platné pro všechny. Proto ta IV. generace. 

Ta první ukotvená za časů Forda a jeho 
závodů, byl a v podstatě jen o tom, co dělat. 
Ta druhá, rychle nahradivší tu prvou, přidala 
už nejen co, ale i kdy. Ta třetí generace přidala 
jak (moc hezky o tom mluví ve svém slavném 
TED videu Simon Sinek, který to vše nazval 

„golden circles“). Jenže pak přišla devadesátá 
léta minulého století, která otevřela Pandořinu 
skříňku emoční inteligence. Ta začala vypl-
ňovat mezery, které vznikaly v řízení firem 
a společností. Lidé v řídících pozicích si začali 
všímat, že mít správně naplánovaný diář 
nestačí, resp. není zárukou úspěchu. Že i když 
máte mnoho škol a k tomu MBA, ale přitom 
o sobě nic nevíte nebo nechcete vědět a vaše 
emoce ve vás a vůči lidem, se kterými žijete, 
lítají od čerta k ďáblu, to vám moc úspěchu 
a štěstí nepřinese. Proto bylo na čase postoupit 
dál a dát dohromady tzv. time management 
IV. generace, který na to co, kdy a jak trochu 
kašle a veskrze se věnuje tématům sebepozná-
ní, sebeřízení a sebevedení a mnoho dalším 
začínajícím na slovo „sebe“.

A najednou se na kurzech s tímto tématem 
začaly objevovat otázky typu: víte, jaký je váš 
smysl, resp. účel? Ano, bavíme se o „tom“ smys-
lu, jakože života. Kam jdete? Na čem tento účel 
stavíte? Jaké jsou vaše vzorce chování a myšle-
ní? Kde se vzaly? A jaké vlastně máte hodnoty? 
A daří se vám je naplňovat? Jakou máte vizi? 
(a ano, je mi jasné, že toto slovo, je v českých 
a moravských luzích a hájích velmi zprofano-
vané, proto si jej můžete nahradit slovy, jaký 
je váš „sen s termínem“ . Jenže bez jasně stano-
vené vize těžko můžete vést nejenom sebe, ale 
i druhé lidi (od své rodiny, kamarády, pro své 
kolegy a kolegyně ve firmách). Tušíte, co vás 
vlastně blokuje? A když to tušíte, víte, co s tím? 
Jak se těchto blokád zbavit nebo je překonat? 
A v neposlední řadě, jaké jsou vaše cíle a strate-
gie, které vám pomohou naplnit vaší vizi? 
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Ano, možná máte při čtení těchto řádků 
pocit, že to jsou zase „žvásty“, kterými se někdo 
dokáže živit. Jenže ruku na srdce, položili jste 
si někdy výše zmíněné otázky? Jaké jste dostali 
odpovědi? 

Existuje jeden výzkum, který hledal příčiny, 
proč někteří z nás chodí pozdě na schůzky a také 
plní až po termínech úkoly, které jim byly dány. 
Ta hlavní příčina výzkumníky docela zaskočila. 
Jasně že tam zazněly příčiny ve smyslu, že se li-
dem nechce čekat, proto raději chodí pozdě, 
nebo si někde sami v sobě řekli, že je lepší pro 
můj status ředitele, když si na mě lidi počkají, 
ať vidí, kdo jsem, nebo to prostě měli naučené 
z rodiny. Jenže úplně nejčastější příčinou, proč 

lidé někam chodí pozdě, bylo prostě a jednodu-
še to, že tam nechtěli být. Jejich vnitřní motivace 
byla na nule. Proto je dobré vědět, jestli to, 
co děláte a s kým to děláte, má pro vás smysl. 
A je jedno, jestli je váš smysl v tom zabezpečit 
rodinu nebo objevit lék na rakovinu. 

Je váš, a to se počítá. 
A nakonec mám pro vás ještě jednu otázku, 

která by vám mohla pěkně nastavit zrcadlo 
v tom, jestli děláte to, co dělat máte. Ta otázka 
zní: „Co byste chtěli dělat, kdybyste neměli 
strach?“

Pokud je na ní odpověď v rozporu s tím 
co děláte, možná je čas na time management 
čtvrté generace. 

Kdo je Honza Vojtko
Honza se neustále učí. Prošel si všemi možnými cestami vzdělávání, od vyučení po vysokoškolské vzdělání, 
které si teď neustále rozšiřuje o jeden výcvik za druhým. Stihl vystudovat na magistra na poli vzdělávání dospě-
lých se specializací na psychologii. Má za sebou výcviky v koučování, od ryze strukturovaného results coaching 
systemu po intuitivni a skupinové. Kromě vzdělávání dospělých ve všech možných formách se věnuje párové 
terapii, ve které využívá principy kognitivně behaviorální terapie a bodyterapie. Pár let je na volné noze a vě-
nuje se podnikání, před tím ale byl samozřejmě zaměstnaný na všemožných pozicích od interní komunikace 
přes marketingovou, až po management útvaru learning and development. Kromě toho píše knížky pro děti, 
články pro dospělé a natáčí videa. Občas ho můžete slyšet i někde v rádiu. Svoji práci miluje.

Kde se s Honzou můžete potkat?

Jak prezentovat manažerské informace
21. 9. 2017, 15. 3. 2018

Rozumím číslům, rozumím i lidem
26. 9. 2017

Manažerské tréninky

Více informací na www.controlling.cz
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Novela zákona o zaměstnanosti 
a souvisejících zákonů  
Marek Balšánek

Změny v činnostech agentur práce i nové povinnosti v oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dne 29. 7. 2017 nabude 
účinnosti zákon č. 206/2017 Sb., kterým dojde mimo jiné ke změně 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. V následujícím 
textu se vám pokusím přiblížit nejzásadnější změny, které tato novela 
přináší.

V zákoně o zaměstnanosti dochází k pod-
statným změnám v jeho částech upravují-
cích činnost tzv. agentur práce, které zákon 
zjednodušeně definuje jako právnické nebo 
fyzické osoby mající povolení k příslušné formě 
zprostředkování zaměstnání. 

Agentury práce, které provozují nebo 
hodlají provozovat svoji činnost zaměstnává-
ním fyzických osob za účelem výkonu jejich 
práce pro třetí osoby (tzv. Uživatele), budou 
muset dle nové úpravy složit na zvláštní účet 
generálního ředitelství Úřadu práce kauci 
ve výši 500.000 Kč. Současné agentury, které 
již povolení mají, budou muset kauci uhradit 
do tří měsíců od účinnosti novely. Noví zájemci 

poté, co splní veškeré podmínky pro udělení 
povolení ke zprostředkovávání zaměstnání 
a generální ředitelství Úřadu práce je ke slo-
žení kauce vyzve. S ohledem na výši kauce 
není jistě nijak překvapující, že se tato změna 
setkala s vlnou nevole. Zákonodárce však její 
existenci obhajuje a slibuje si od ní posílení 
důvěryhodnosti agenturního zaměstnávání 
a eliminaci vzniku účelových agentur práce. 

Další změna se dotýká podmínek pro výkon 
funkce odpovědného zástupce agentury práce. 
Odpovědný zástupce bude muset po novu 
vykonávat svou činnost v pracovním poměru 
k agentuře se sjednanou pracovní dobou mini-
málně 20 hodin týdně. Tato povinnost se však 
nebude vztahovat na osoby, které budou sou-
časně u příslušné agentury vykonávat funkci 

„Agentury práce, které provozují 
nebo hodlají provozovat svoji 
činnost zaměstnáváním fyzických 
osob za účelem výkonu jejich práce 
pro třetí osoby (tzv. Uživatele), 
budou muset dle nové úpravy 
složit na zvláštní účet generálního 
ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 
500.000 Kč.“

„Další změna se dotýká podmínek 
pro výkon funkce odpovědného 
zástupce agentury práce. 
Odpovědný zástupce bude muset 
po novu vykonávat svou činnost 
v pracovním poměru k agentuře 
se sjednanou pracovní dobou 
minimálně 20 hodin týdně.“
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Mgr. Marek Balšánek
Marek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia působil jako advokát-
ní koncipient v renomované advokátní kanceláři a od roku 2016 zastává v Accace pozici Junior Associate. 
Zaměřuje se zejména na právo obchodních společností a pracovněprávní problematiku. 

statutárního orgánu. Současné agentury práce 
budou muset své vztahy se svými odpovědný-
mi zástupci uvést do souladu s novým zněním 
zákona do tří měsíců od účinnosti novely.

V rámci novely dojde taktéž k rozšíření 
důvodů, pro které bude možné agentuře 
práce odejmout povolení ke zprostředkování 
zaměstnání. Napříště tak může agentura práce 
o povolení přijít, pokud po dobu 2 let nepřidělí 
žádného zaměstnance k uživateli nebo pokud 

porušuje povinnosti stanovené pro přidělování 
zaměstnanců k uživatelům dle zákoníku práce.

Změny dopadnou také na zaměstnavatele za-
městnávající více než 50 % zaměstnanců se zdra-
votním postižením. Tito budou moci po novu 
poskytovat pro účely náhradního plnění 
povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením k odběru své výrobky nebo služby 
třetím osobám pouze za předpokladu, že údaje 
o obdrženém protiplnění za poskytnuté výrob-
ky či služby vloží do speciální evidence vedené 
Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dílčí proměnou prošla taktéž úprava tzv. spo-
lečensky účelného pracovního místa. Příspěvek 
na jeho zřízení může být nyní poskytován 
až po dobu 24 měsíců na rozdíl od původních 
12 měsíců.

Do zákona o inspekci práce je novelou 
vložena nová kategorie deliktů směřujících proti 
ochraně soukromí a osobnostních práv zaměst-
nanců. Pokutami až do výše 1.000.000 Kč tak 
může být penalizován zaměstnavatel, který 
např. neoprávněně narušuje soukromí svých 
zaměstnanců na pracovišti sledovacími pro-
středky nebo který od zaměstnance vyžaduje 
informace, jež bezprostředně nesouvisejí 
s výkonem práce a se základním pracovněpráv-
ním vztahem.

Mimo výše uvedené oblasti se novela 
dotkne také úpravy nekolidujícího zaměstnání 
uchazeče o zaměstnání a procesu zveřejňování 
údajů o platebně neschopném zaměstnavateli. 
V těchto oblastech se však jedná o dílčí technic-
ké změny.

„Změny dopadnou také 
na zaměstnavatele zaměstnávající 
více než 50 % zaměstnanců 
se zdravotním postižením. Tito 
budou moci po novu poskytovat 
pro účely náhradního plnění 
povinnosti zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením k odběru 
své výrobky nebo služby třetím 
osobám pouze za předpokladu, 
že údaje o obdrženém protiplnění 
za poskytnuté výrobky či služby vloží 
do speciální evidence“
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Ethics and Professional 
Skills essential for finance 
professionals  
Katka Benešová

Ethics plays a crucial role in everything that accountants do. Members 
of the public and clients trust professionals in all fields to commit 
to a high standard of ethical behaviour and a willingness to ‘do the right 
thing.’ 

Given the complexity of many financial transac-
tions as well as the importance of best practice 
to business and society, professional bodies 
such as ACCA (the Association of Chartered 
Certified Accountants) have a particular 
responsibility to uphold and lead on ethical 
issues. 

The ACCA Code of Ethics and Conduct (the 
Code) is binding on all our members and 
students, as well as any partner (or direc-
tor) in an ACCA practice. It’s based on the 
International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA) Code, and the fundamen-
tal principles that we set out are the same 
as IESBA’s.

In order to stay vigilant to omissions, errors 
and deliberate accounting violations, all pro-
fessional accountants will need to develop and 
balance necessary professional quotients to fit 
their role and stage of career. A key quotient 
is technical skills and ethics (TEQ): The skills 
and abilities to perform activities consistently 
to a defined standard while maintaining the 
highest standards of integrity, independence 
and scepticism.

Finance professionals must think and behave 
with integrity, independence and professional 
scepticism. They must also demonstrate this 
to stakeholders including regulators, investors, 
colleagues, and entities that are the subject 
of audit and assurance engagements. Vigilance 
is also needed in observing and applying local 

and international laws, regulations and stan-
dards relating to engagements for the audit 
and assurance of historical financial state-
ments and other subject matters – such as ISAs, 
federal company laws, and regulations on data 
protection. 

Through maintaining high standards of qual-
ity in the practice of audit and other assurance, 
and in practice management, finance pro-
fessional can ensure there is quality control. 
Additionally, assessing and responding to risks 
of material misstatement within appropriate 
legal framework can aid in detection and 
reporting error and fraud.

There are wider business issues when 
it comes to ethics and ethics underpins every-
thing professional accountants do. An eth-
ical dilemma may be resolved by applying 
a conceptual framework. However, in order 
to achieve this, we first need to understand 
fundamental ethical principles so we can 
ensure there’s minimal risk of them being 
undermined. 

An honest appraisal of the threats to those 
principles requires the application of personal 
ethics. That’s why the ACCA Rulebook isn’t just 
a list of rules, but instead sets out a framework 
that helps us to resolve or avoid ethical dilem-
mas in a way that shouldn’t conflict with our 
personal ethics.

In the global fight against corruption in all 
its forms, it is vitally important that potential 
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whistle-blowers have a clear view of not only 
the avenues available for speaking up, but also 
the full path ahead of them as they go through 
the whistleblowing journey. 

This isn’t just the right thing to do, it’s also 
best for the business. If employees feel that 
wrongdoing will be dealt with promptly, fairly 
and in a transparent manner, they are far less 
likely to make the issue a public one. 

In order to foster a successful speak up ar-
rangement, organisations need to consider 
how the arrangement interacts with cultural is-
sues. Whilst cultural challenges are surmount-
able, this might take a little more time and ef-
fort using suitable strategies to address issues 
such as regional differences and language.

Additionally, it’s highly worth businesses 
considering the use of an external indepen-
dent channel that sits alongside their internal 
conduits. It may feel counter-intuitive to set 
up channels that are external and possibly 
more formal when you are trying to build trust 
internally. However, if people use independent 
external channels and have a positive experi-
ence, the trust developed from the experience 
can transfer to others, including internal chan-
nels that they may use in the future.

Now more than ever, how an organisation 
does business is just as important as the results 
they achieve. It’s no secret that many of the 
great reputational disasters of recent years 
have been made worse by attempts to sweep 
them under the rug. If effective speak-up ar-
rangements are implemented throughout cor-
porate governance, public sector accountability 
and professional responsibility, it will create 
robust risk management, which is in an organi-
sation’s highest interest.

ACCA recognises the importance of ethics and 
have enhanced our module covering this area. 
Our new Ethics and Professional Skills module 
focuses on developing vitally important ethical 
behaviour and judgement to ensure finance 
professionals are equipped with the skills 
needed to support exam success at Strategic 
Professional level.

Through this module, participants will 
be able to do a comprehensive and interactive 
assessment about ethics and professionalism 
through a case study. Through the case study, 
participants will take on the role of an accoun-
tant and face challenges that have to be identi-
fied and explored. The assessment will enable 
participants to provide solutions and effective 
ways of delivering these to ensure the best 
possible outcome for the business. ACCA were 
the first to introduce a compulsory ethics mod-
ule in 2007.

Comprising of seven interactive units, the 
module provides the well-rounded skills em-
ployers need and covers: Ethics and profession-
alism, Personal effectiveness 

 Innovation and scepticism implementation, 
Commercial awareness, analysis, evalua-
tion and problem solving, Leadership and 
team-working, Communication skills and the 
final assessment.

On successful completion of the assessment, 
a certificate will be awarded.

The current Professional Ethics module will 
be available until 30 October 2017 and re-
placed by the new Ethics and Professional Skills 
module on 31 October 2017. Full information 
about the updates to the ACCA Qualification 
can be found here: www.accaglobal.com/
thefuture

Ing. Katka Benešová 
Head of ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) for the Czech Republic, Slovakia and Hungary. 
She is responsible for building business relationships and grow the ACCA market in the assigned region. She 
has been involved in finance professional training and people talent development for over 15 years while 
working for ATC International and Arthur Andersen. She is an CIPD member (Chartered Institute of Personnel 
& Development). Katka is also a founding member of the ABSL Czech Republic (Association of Business Service 
Leaders) as well as co-founder and a board member of the CFO Club in Slovakia.
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Zákaz souběhu funkcí 
potvrzen… 
Jana Kopáčková

Letité diskuze o tom, zda mohou osoby působící pro české společnosti 
a družstva (dále jen „společnosti“) v pozici statutárního orgánu 
vykonávat svou funkci na základě pracovní smlouvy, dospěly do finále: 
Nejvyšší soud definitivně potvrdil, že zmínění funkcionáři nemohou 
mít se společností, ve které působí v pozici statutárního orgánu, platně 
uzavřenou pracovní smlouvu na žádnou činnost, která jakkoliv souvisí 
s obchodním vedením společnosti.

Jestliže některé společnosti během unavují-
cích právních diskuzí vzdor rizikům uzavřely 
se svými statutárními orgány pracovní smlouvu 
s druhem práce, která nějak souvisí s obchod-
ním vedením společnosti (např. ředitel, gene-
rální ředitel apod.), je tato smlouva neplatná. 
Plnění, kterých se statutárním orgánům na zá-
kladě této smlouvy dostalo, mohou být nyní 
společnostmi požadována zpět, a to v rozsahu, 
v jakém nejsou promlčena.

Takže stačí, když společnosti nevznesou vůči 
svým jednatelům či členům představenstva 
nárok na vydání částek vyplacených na základě 
neplatné smlouvy, a je vše v pořádku? Ve vzta-
hu k jednatelům a členům představenstva 
teoreticky ano. Ovšem tím ještě věc nekončí 
– jestliže společnost poskytovala statutárním 
orgánům nějaká plnění na základě absolutně 
neplatné pracovní smlouvy, aniž by tato plnění 
byla přiznána ve smlouvě o výkonu funkce 
schválené valnou hromadou společnosti, nebo 
aniž by každé dílčí plnění bylo schváleno samo-
statným usnesením valné hromady, nelze vy-
loučit riziko, že na takové platby bude správce 
daně nahlížet jako na daňově neúčinné výdaje.

Co s tím? Napravit plnění poskytovaná chyb-
ně v minulosti by bylo možné tím, že valná hro-
mada společnosti svým rozhodnutím schválí 
(byť dodatečně) všechna plnění, jichž se jejímu 
statutárnímu orgánu v minulosti dostávalo 
na základě neplatné smlouvy. U akciových spo-
lečností a u družstev k tomu bude ještě nutné 

vyjádření kontrolních orgánů (tj. dozorčích rad 
a kontrolních komisí).

Tento krok dodatečně zhojí vadnou praxi 
a zažehná riziko, že by snad jednatelé či členo-
vé představenstva museli společnosti cokoliv 
vracet. Co se týče daňové uznatelnosti, hojivý 
efekt rozhodně není stoprocentní: pokud 
nejsou minulé platby ve prospěch statutárních 
orgánů podložené alespoň historickým zápi-
sem z valné hromady o tom, že statutárnímu 
orgánu lze za výkon funkce každoročně vyplatit 
odměnu až do nějaké konkrétní maximální 
výše, není možné vyloučit, že schválení všech 
historicky vyplacených odměn teprve jedním 
sběrným usnesením valné hromady přijatým 
až na základě nového rozhodnutí Nejvyššího 
soudu nebude pro správce daně dostatečně 
přesvědčivé, aby je uznal daňově účinnými.

I přesto lze rozhodnutí valné hromady 
ve výše popsaném duchu jedině doporučit – 
rozhodně lepší, než situaci vůbec neřešit.

Co ještě čerstvé rozhodnutí Nejvyššího soudu 
přinese do praxe? Vyplývá z něj snad, že na čle-
ny statutárních orgánů nelze aplikovat výhody, 
které nabízí zákoník práce zaměstnancům? Bez 
obav – tak tomu není: chce-li však společnost 
svému statutárnímu orgánu poskytovat v době 
výkonu funkce výhody a ochranu vyplývající 
ze zákoníku práce pro zaměstnance, musí 
se na to jít tak trochu oklikou: podřídit smlouvu 
s jednatelem či členem představenstva jen 
tak bez dalšího zákoníku práce sice možné 
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není, nicméně konkrétní ustanovení zákoníku 
práce, která si smluvní strany přejí aplikovat 
i na angažmá statutárního orgánu ve společ-
nosti, mohou být výslovně dojednána v textu 
smlouvy o výkonu funkce. Na základě takového 
ujednání bude samozřejmě dojednaný režim 

pro obě smluvní strany závazný a zákoník práce 
se tak prosadí nepřímo.

Nezapomeňte tedy prověřit, jaká že smlouva 
vlastně ošetřuje výkon funkce statutárního 
orgánu pro Vaši společnost a případně zjednat 
nápravu. Budeme Vám rádi k dispozici.

JUDr. Jana Kopáčková
Jana je advokátkou specializující se na oblast obchodního práva, korporátních projektů, restrukturalizací 
a pracovního práva. Svým klientům radí také s další civilněprávní agendou. Ve své praxi se věnuje zejména po-
radenství pro zahraničními společníky zřízené společnosti v České republice a pro německy mluvící klientelu. 
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Vánočnísetkání
pro naše členy

7. 12. 2017, Kaiserštejnský palác 
Malostranské náměstí 23/37, 110 00 Praha 1

Host: Jan Mühlfeit

Další informace na www.cafin.cz

Jan  
Mühlfeit



42 V í c e  i n f o r m a c í  n a  n e w s . c a f i n . c z

S l o v n í k

Finanční reporting

Účetnictví je někdy považováno za jazyk finan-
cí. Potom můžeme finanční reporting prohlásit 
za nástroj komunikace finančních informací, 
které mohou být podkladem k investičním, 
úvěrovým dalším podnikatelským rozhod-
nutím. Tato komunikace zahrnuje prezentaci 
finančních výkazů, což jsou souhrnné výstupy 
založené na účetních datech, ať již pro subjekty 
stojící vně podniku nebo uvnitř něho.

Finanční výkazy zahrnují základní výkazy 
jako výsledovky, rozvahy, výkazy o změnách 
v kapitálu či výkazy o peněžních tocích (pro 
kompletní výčet těchto výkazů viz pojem 
finanční výkazy). Nad rámec základních výkazů 
je za součást finančního reportingu považo-
váno i dodatečné výkaznictví, jako například 
tiskové zprávy, auditorské zprávy, reporty pro 
dohledové instituce nad finančním trhem 
(např. SEC v USA) apod.

Řada finančních výkazů (a často i konkrétních 
účtů a podkladových dat, na kterých jsou vý-
kazy založeny) je předmětem regulace a stan-
dardizace ze strany organizací jako je Rada 
pro mezinárodní účetní standardy (IASB), Rada 
pro Standardy finančního výkaznictví (FASB) 
či Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).

Různé regule, standardy a obecně uznávané 
zásady účetnictví pomáhají zajistit, aby byli 
„všichni na jedné lodi“ v tom smyslu, že mají 
k dispozici srovnatelná a nezkreslená data. 
Například to, zda je účetnictví vedeno na pe-
něžní či akruální bázi může mít podstatný 
vliv na řadu podnikatelských a investičních 
rozhodnutí.

Různí uživatelé používají finanční výkazy pro 
různé účely, resp. aby na jejich základě činili 
různá rozhodnutí. Manažeři činí podnikatelská 
rozhodnutí, což znamená, že potřebují takové 
podklady, které mají parametry, aby mohly 
sloužit jako kvalitní informační podpora pro ří-
zení firmy z pozice managementu. Investorům 
zase informace usnadní rozhodnutí o tom, 
zda prodat, nakoupit či držet akcie konkrétní-
ho podniku. Další veliká skupina osob, které 
využívají účetní výkazy, jsou věřitelé. Ti užívají 
výkazy pro posouzení rizika, které zapůjčením 
peněz firmě podstupují.

V důsledku toho, že tradiční finanční měřítka 
selhávají při zachycení řady efektů ze strate-
gických podnikatelských rozhodnutí, je třeba 
finanční reporting vidět pouze jako součást 
komplexnějšího podnikového reportingu, 
který zahrnuje jak finanční tak i nefinanční 
reporting.

Slovník 
Podnikatelský plán / 
Business Plan



43

S l o v n í k

Financial reporting

Sometimes accounting is considered for the 
language of finance, financial reporting can 
be considered for the communication of finan-
cial information useful for making investment, 
credit, and other business decisions. Such 
communications include general purpose 
financial statements. Financial Statements are 
summaries of accounts, whether to internal 
or external parties, to provide information for 
interested bodies.

Financial statements include basic statements 
such as income statements, balance sheets, 
equity reports, cash flow reports, and notes 
to these statements (for complete list of these 
statements see term Financial Statements). 
Additionally, items such as SEC filings, press 
releases and auditor’s reports, etc. are also 
included in financial reporting.

Many financial reports, or the accounts and 
data they represent, are subject to various 
regulations and standards from organizations 
such as the International Accounting Standards 
Board (IASB), the Financial Accounting 
Standards Board (FASB) and Securities and 
Exchange Commission (SEC).

The various regulations, standards, and 
Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP) helps to make sure “we’re all on the 
same page”, which means everyone has 
comparable and unbiased data). For example, 
knowing about the use of cash-based account-
ing versus accrual based accounting could 
impact some very serious business or invest-
ment decisions.

Different users use financial reports for differ-
ent purposes. Managers use financial reports 
to make business decisions, which imply they 
need reports which can be considered for 
high-quality information support for man-
agement control. Investors would use this 
information to help make a decision about 
whether they will buy, sell, or hold onto 
a particular company’s stock. Another large 
group of people who use financial reports are 
creditors. A creditor would use financial reports 
to determine their risk in loaning money 
to a particular company.

Many strategic business effects cannot be cap-
tured by traditional financial measures, which 
is why financial reporting is only a part of more 
complex business reporting, which includes 
financial reporting as well as non-financial 
reporting. 
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Zajímavosti
České zdravotnické startupy, 
o kterých ještě uslyšíte
Česko je průkopníkem internetu věcí. Možná 
jste slyšeli např. o chytrém routeru Turris, 
který zároveň pomáhá při mapování kyber-
hrozeb, nebo domácím zabezpečovacím zaří-
zení Angee. Další dva zdravotnické projekty 
dokonce chrání lidský život.

Prvním z nich je náramek a aplikace Záchranka. 
Původně se jednalo o mobilní aplikaci, která 
pomocí stlačení jediného tlačítka přivolá 
záchrannou službu a zároveň jí odešle vaše GPS 
souřadnice i základní osobní a zdravotní údaje. 
Slouží také neslyšícím, kteří v aplikaci mohou 
kontaktovat záchranku pomocí textových 
zpráv. Nově vznikl i náramek, který má podob-
né funkce jako aplikace. Má posloužit hlavně 
starším a chronicky nemocným pacientům. 
Druhým projektem je Mindpax. Jedná se o apli-
kaci a gadget, které dokážou výrazně zkvalitnit 
život pacientům trpícím bipolární afektivní 
poruchou, onemocněním dříve známým jako 
maniodepresivní psychóza. Kouzlo Mindpaxu 
tkví v nasazení speciálně vyvinutého náramku 
MindG, který měří fyzickou aktivitu a kvalitu 
spánku. Naměřená data dokáže algoritmicky 
zanalyzovat tak, aby předpověděl relapsy, při 
nichž roste např. riziko spáchání sebevraždy. 
Lékař může pacientovi na dálku doporučit 
změnu dávkování léků nebo doporučit jiný 
postup a vyhnout se tak častým hospitalizacím. 
Mindpax je zatím v pilotním provozu.

Zdroj: Forbes.cz

Robotizace zničí až polovinu 
pracovních míst v Česku
Digitalizace a robotizace průmyslu vy-
volá radikální změnu organizace práce. 
Zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se, 
že v Česku jich ubude až 53 %. Na konferenci 
„Směrem k práci 4.0“ to řekl ředitel odboru 
poradců předsedy vlády Vladimír Špidla. 

Některé profese zaniknou, jiné se přemění. 
Více lidí bude potřeba ve službách. Primárním 

úkolem bude zvládnout sociální a společenské 
důsledky těchto změn. Špidla digitalizaci při-
rovnal k průmyslové revoluci, s níž se tehdejší 
společnost vyrovnávala desítky let. V Česku 
by mohla podle studie ministerstva práce a so-
ciálních věcí v příštích dvou desetiletích po ná-
stupu robotů zaniknout asi desetina pracovních 
míst. Je to přes 400 tisíc postů. Kvůli stárnutí 
společnosti ale zhruba stejný počet pracovních 
sil ubude. Úřad připravil plán opatření pro 
nejbližší roky. Počítá třeba s posouzením mož-
ností zavedení volna na vzdělávání, daňového 
zvýhodnění míst ve službách či půjček na se-
bezaměstnání. Podle ministerstva práce bude 
nutné posílit další vzdělávání a kvůli stárnutí 
i zdravotní a sociální služby. 

Zdroj: E15

Na veřejné zakázky šlo 
o sto miliard méně, může 
jít o systémový problém 
ekonomiky
Přes veřejné zakázky loni proteklo méně 
peněz. Vyplývá to z výroční zprávy o stavu 
veřejných zakázek, kterou vzala na vědomí 
vláda. 

Přes veřejné zakázky v loňském roce se roz-
dělilo 486 miliard korun. Znamená to 10,31 % 
HDP, což je nejnižší hodnota od roku 2006. 
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 
upozorňuje, že pokles velikosti trhu veřejných 
zakázek v loňském roce činil téměř sto miliard 
korun. V roce 2015 bylo přes veřejné zakázky 
proinvestováno hodně i díky snaze dočer-
pat evropské fondy z předchozího období. 
Trend by se ale podle ministryně mohl otočit. 
Důvodem má být nový zákon o zadávání 
veřejných zakázek, který zrychlí zadávací řízení 
a zjednoduší investiční proces. Zákon začal pla-
tit v loňském roce. Podle ekonoma společnosti 
Deloitte jsou výkyvy v objemech veřejných 
zakázek do velké míry způsobeny nerovno-
měrným čerpáním dotací z evropských fondů. 
Tento byrokratický faktor hospodářského cyklu 
podle něj není zdravý. Politika státu by měla 
naopak vyrovnávat hospodářský cyklus. 
Ukazuje to na systémový problém.

Zdroj: E15
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Výzkum systémů 
podporujících strategickou 
výkonnost podniku
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Cíle výzkumu
Předmětem výzkumu byly systémy podpory 
strategické výkonnosti podniku, které dále 
označuje pouze zkratka „StratSystém". 
StratSystém tvoří všechny nástroje použí-
vané k podpoře prosazení (implementace) 
dlouhodobého směřování daného podniku. 
Formalizované příklady StratSystémů 
zahrnují různé metodiky doporučované 
odbornou literaturou k měření výkonnosti 
(např. Balanced Scorecard, Performance 
Prism, Performance Pyramid, Tableau 

de Board apod.), ale také interní politiky 
či pravidla a nástroje pro jejich prosazování. 
Jako příklady neformálních StratSystémů lze 
uvést společné hodnoty sdílené zaměstnan-
ci, jemné předivo jejich vztahů a další prvky 
podnikové kultury. 

Cílem výzkumu bylo zasadit StratSystém 
do vnějšího i vnitřního kontextu, tedy zjistit 
kde, kdy, jaké StratSystémy se používají 
a s jakým efektem. 

Executive summary
Prezentované výsledky se opírají o data 
z internetového dotazníkového šetře-
ní mezi 150 tuzemskými podniky, které 
zaměstnávaly alespoň 50 zaměstnanců 
a působily v některém z tržních odvětví 
národního hospodářství s výjimkou země-
dělství. Nástrojem pro porovnání efektivity 
StratSystémů se stalo rozdělení odpovědí 
respondentů do čtyř shluků podle toho, jak 
respondenti vnímali výkonnost svých pod-
niků ve srovnání s odvětvovým průměrem. 
Hlavní zjištění rozebíraná ve větším detailu 
níže jsou následující:

• Shlukování odhalilo dvě dvojice shluků 
s nadprůměrnou (shluky A a B) a prů-
měrnou až podprůměrnou výkonností 
(shluky C a D). Současně se přitom odkryl 
první významný externí faktor, kterým 
byla velikost podniku, kdy jak ve dvojici 
nadprůměrně úspěšných, tak ve dvojici 
podprůměrně výkonných podniků se jevi-
la výkonnost shluků s převahou středních 
podniků lepší než u shluků s převahou 
velkých podniků.

• Dalším specifickým faktorem opakovaně 
vystupujícím v následných analýzách 
se ukázalo zahraniční vlastnictví velkých 

tuzemských podniků. Ty se v nadprů-
měrné míře koncentrovaly ve shlu-
ku B. Respondenti z tohoto shluku uvádě-
li, že jejich podniky častěji sledují strategii 
prospektorství, čemuž odpovídá i vyšší 
vnímaná dynamika změn technologie. 
Strategické a rozvojové aktivity ovšem 
patrně zůstávají hodně centralizovány 
na ústředí v zahraničí, čemuž odpovídá 
zjištění, že tuzemské dceřiné společnosti 
vykazovaly omezenou a na ně delegova-
nou pravomoc rozhodovat o investicích, 
stejně jako měření rozvoje bylo pod 
průměrem jinak nadprůměrné úrovně 
jimi aplikovaného nefinančního měření. 
Tyto podniky při uplatňování z centra 
určené strategie spoléhají na formalizaci 
a nástroje business intelligence spíše než 
na sdílené hodnoty a měkké sociokulturní 
faktory. Logicky také vykazují horší vztahy 
se zaměstnanci a dodavateli. 

• Vzájemné srovnání odpovědí z jednot-
livých shluků potvrdilo většinu faktorů 
předjímaných literaturou. Excelentní 
podniky (shluk A) ve větší míře zapojují 
do měření své výkonnosti nefinanční 
měřítka, propojují je se svou operativou, 
neopomíjejí význam jak formalizovaných 
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nástrojů (včetně jasné komunikace hranic 
pro podstupovaná rizika), tak též méně 
formálních sociokulturních faktorů a tý-
mové práce.

• Kromě očekávatelných závěrů přinesl 
výzkum i některé překvapivé výsledky. 
Srovnání odpovědí mezi shluky nein-
dikovalo žádnou diferencující úlohu 
odměňování s jedinou výjimkou většího 
důrazu na nefinanční odměňování v po-
době uznání a kariérního růstu u exce-
lentních podniků. 

• Druhý překvapivý závěr se pojil s pří-
mým zkoumáním efektu StratSystémů. 
Konkrétně šlo o tzv. interaktivní použití 
StratSystémů, které doplňuje zpětnova-
zební diagnostické použití o dopředný 
pohled usnadňující nalezení nových 

příležitostí, či včasné odhalení rizik. Tento 
způsob použití považuje odborná literatu-
ra za typickou charakteristiku rozvinutých 
StratSystémů, ovšem v této studii se pojila 
zřetelněji s podprůměrně výkonným 
shlukem D. Vysvětlením může být, že tyto 
podniky se v době dotazování nacházely 
ve stadiu přehodnocování své strategie, 
a proto o to pozitivněji hodnotily přínos 
svých StratSystémů pro formulaci nové 
strategie, zatímco podniky z ostatních 
shluků aplikovaly své relativně úspěšné 
strategie bez velkého přehodnocování 
a s tím spojené informační potřeby do-
předných informací.

• Stejně jako s každým výzkumem i s touto 
studií se pojí řada limitů a omezení, které 
jsou diskutovány v závěrečné kapitole. 

1. Motivace výzkumu 
Úspěšné prosazování podnikové strategie 
patří mezi živá témata světové literatury 
minimálně od 60. let minulého století, kam 
přibližně sahají počátky zkoumání strate-
gického řízení. Již relativně první výzkumy 
dospěly k závěru, že informace pouze finanč-
ního charakteru jsou pro účely strategického 
řízení nedostatečné a musejí být doplněny 
nefinančními informacemi, což vedlo k vze-
stupu „nové“ disciplíny označované jako mě-
ření výkonnosti (performance measurement) 
(Eccles, 1991). Od izolovaných měření vedl 
další krůček k návrhu celých systémů měřítek 
pro strategické řízení. Mezi nejznámější 
a komerčně nejúspěšnější patří tzv. Balanced 
Scorecard (Kaplan & Norton, 1992). Ten jeho 
autoři spojení s americkou Harvard Business 
School postupně rozpracovali ve svých pěti 
návazných knihách od nástroje pro měření 
až do uceleného systému řízení (manage-
mentu) podniku (Kaplan & Norton, 2008).

Načrtnutý vývoj se odrazil i v oblasti tzv. 
manažerského účetnictví a controllingu, jež 

se soustředí na zkoumání vnitropodnikových 
informačních nástrojů. I zde lze zachytit 
postupný odklon pozornosti od relativně 
pasivního měření výkonnosti (performance 
measurement) k jejímu aktivnímu řízení 
(performance management) (Melnyk, Bititci, 
Platts, Tobias, & Andersen, 2014). Kromě 
toho stále větší váhu získává samostatný 
proud akademické literatury, který se již 
prvoplánově soustředil na širší záběr, než 
jakým je pouze manažerské účetnictví, 
a to na manažerské řídicí systémy (mana-
gement control systems) (Bedford & Malmi, 
2015; Malmi & Brown, 2008; Simons, 1995). 
Poslední vývojové stadium výzkumu pak 
představuje zkoumání kontextu těchto sys-
témů a hledání tzv. kontingenčních faktorů 
jejich nasazení (Bedford, Malmi, & Sandelin, 
2016; Chenhall, 2006; Otley, 2016). Žádný 
podobný komplexní výzkum však dosud 
nebyl realizován v České republice.
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StratSystém
(systém podporující strategickou výkonnost)

Externí 
faktory

Nefinanční 
měření

Nástroje 
řízení rizik

Odměňování Efekty 
StratSystému

Zvolená 
strategie

Propojení 
strat-oper.

BI/ICT 
podpora

Socio-
kultur. 
faktory

Výkonnost 
podniku

2. Logika výzkumu

Za účelem naplnění cíle zasadit StratSystém 
do vnějšího i vnitřního kontextu byl zkon-
struován dotazník. Ten ve valné míře repli-
koval baterie otázek použitých v zahraničí 
(USA, Austrálie, SRN), což umožňuje násled-
né porovnání. Logika výzkumu je zachycena 
následujícím schématem. 

Při představení výsledků výzkumu bude-
me v dalších kapitolách sledovat obdélní-
ky uvedené ve schématu. Začneme však 
od konce očekávaných kauzálních vztahů, 
tj. od výkonnosti. Podle ní budou podniky 
nejprve rozděleny do čtyř shluků a teprve 
poté komparovány jednotlivé charakteristi-
ky jejich StratSystémů.

1) Konkrétně byla ke shlukování použita metoda TwoStep Clustering obsažená v softwaru IBM SPSS 
v.23 . Čtyři shluky byly zvoleny proto, aby se mohla projevit každá ze čtyř dimenzí výkonnosti, které 
byly předtím identifikovány analýzou hlavních komponent (principal component analysis) jako 
faktory s vlastními čísly většími než jedna (Kaiserovo pravidlo).

3. Shluky podniků podle výkonnosti 

Výkonnost podniků byla hodnocena 
respondenty v baterii otázek žádající 
srovnání tříleté výkonnosti jejich podniku 
s odvětvovým průměrem. Podle podobnosti 
svých odpovědí byly podniky rozděleny 
pomocí shlukové analýzy1 do čtyř shluků 
A, B, C a D. Rozložení odpovědí za každý 
shluk prezentují následující grafy, v nichž 

je vždy barevně procentní rozložení od-
povědí z daného shluku a přerušovanou 
čarou je analogicky zobrazen histogram 
relativních četností za celý soubor odpovědí. 
Svislá čára označuje neutrální postoj (střed 
nabízené škály). Společné návětí, stupnice 
a podotázky jsou uvedeny nad grafy. 



© C A F I N 5

1a Růst fyzických objemů prodaných výrobků/služeb. 

1b Růst tržeb a podílu na trhu. 

2a Dobré vztahy se zaměstnanci a jejich spokojenost. 

2b Spolehlivost dodávek výrobků/služeb zákazníkům. 

2c Dobré vztahy s dodavateli. 

3a Efektivita provozu (např. produktivita, výrobní časy). 

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Ve srovnání s odvětvovým průměrem, jak hodnotíte výkonnost podniku 
za poslední 3 roky v následujících oblastech? 
(-3 = hluboko pod průměrem odvětví ... +3 = vysoko nad průměrem odvětví)
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3b Úspěšnost při snižování nákladů. 

4a Nárůst tržní hodnoty (shareholder value). 

4b Rentabilita aktiv (ROA). 

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Ze srovnání barevných a čárkovaných his-
togramů si lze učinit plastickou představu, 
v čem byly odpovědi daného shluku speci-
fické oproti celému vzorku. Lze tak shrnout 
základní charakteristiky:

• Shluk A „Excelentně výkonné podni-
ky“ (55 podniků) – respondenti se cítili 
nad průměrem svých odvětví ve všech 
měřených dimenzích výkonnosti (1-pro-
dejní, 2-vztahová, 3-provozní, 4-finanční 
zhodnocení kapitálu). Společný definující 
znak shluku je tlak na Shareholder value 
provázený růstem jak fyzických objemů, 
tak tržeb, zatímco v oblasti efektivity 
provozu a nákladů se shluk víceméně 
blíží průměru. Charakteristické jsou pro 
podniky z tohoto shluku též nadprůměr-
né vztahy s jejich stakeholdery, zejména 
se zaměstnanci.

• Shluk B „Nadprůměrně výkonné podni-
ky s průměrnými vztahy“ (26 podniků) 
– respondenti v tomto shluku uváděli 

sice nadprůměrnou finanční výkonnost, 
ovšem růst výstupů jen mírně nad úrovní 
odvětví, či jemu odpovídající a úspěšnost 
ve snižování nákladů dokonce pod prů-
měrem. Specifická je pro shluk nízká vzta-
hová výkonnost, kde především ve vztahu 
k zaměstnancům převažoval podprůměr.

• Shluk C „Průměrné podniky s dobrými 
vztahy“ (46 podniků) – respondenti 
z tohoto shluku považovali výkonnost 
svých podniků za převážně průměrnou. 
Výrazně nadprůměrnou a podobnou shlu-
ku A vnímali výkonnost v oblasti vztahů 
se stakeholdery. 

• Shluk D „Neúspěšné podniky s efektiv-
ním provozem“ (23 podniků) – re-
spondenti zařazení do tohoto shluku 
vykazovali celkově podprůměrné finanční 
zhodnocení kapitálu, a to navzdory 
svému výrazně efektivnímu provozu 
a snižování nákladů. Na vině byl zřejmě 
jejich průměrný růst až podprůměrný růst 
a průměrné vztahy.



© C A F I N 7

Střední Velké

Shluk A

Střední Velké

Shluk B

Střední Velké

Shluk C

Střední Velké

Shluk D

4. Do kterého výkonnostního shluku 
patří váš podnik? 

Respondenty byly podniky s více než 
50 zaměstnanci, tedy podniky považované 
za středně velké, jestliže zaměstnávaly 
maximálně 250 osob, resp. velké, pokud 
překročily tuto hranici. Zastoupení velikost-
ních skupin v jednotlivých shlucích mohlo 
být v případě shluku A dílem náhody, ovšem 
ve shlucích B a D již statisticky významně 
převažovaly velké podniky, zatímco ve shlu-
ku C statisticky významně převážily podniky 
střední velikosti. 

Shluk B sestával téměř výlučně z dceřiných 
společností, navíc často v zahraničním vlast-
nictví. U ostatních shluků náležitost ke kon-
cernu (holdingu) ani zahraniční vlastnictví 
nepatřily k odlišujícím faktorům. Stejně tak 
pracovní pozice respondentů, charakter trhu 
(B2B vs. B2C) či odvětví, ve kterém podniky 
působily, byly náhodně rozptýleny mezi 
shluky.

Kolik pracovníků přibližně zaměstnával podnik v roce 2015 
(v přepočtu na plné úvazky)?

5. Externí prostředí a strategie

Ve vnímání externího prostředí nebyly 
shledány mezi shluky zásadní rozdíly se dvě-
ma výjimkami. První představovaly změny 
dodavatelů, které se četněji vyskytovaly 
u shluku B zahraničních dceřiných společ-
ností. Druhým rozdílně vnímaným faktorem 
byly změny technologií. Opět podniky 
ze shluku B je vnímaly výrazně intenzivněji 
než podniky z ostatních shluků.

Vzhledem k zacílení výzkumu 
na StratSystémy byla jako svého druhu ex-
terní faktor vnímána též strategie podniku. 
K její identifikaci byla zvolena v akademic-
kých výzkumech velmi oblíbená typologie 

autorské dvojice Miles a Snow (Fiss, 2007; 
Langfield-Smith, 2006). Ti již koncem 70. let 
minulého století odlišili tři základní strate-
gické archetypy:
• Hledač (prospektor), který relativně 

často mění svou základnu výrobků/slu-
žeb. Snaží se být první v nových aktivitách 
na trhu, i když ne vždy je jeho úsilí pro-
šlapávat nové cesty příliš úspěšné. Rychle 
reaguje na první signály vynořujících 
se nových potřeb a tržních příležitostí.

• Analyzátor si typicky udržuje relativně 
stabilní základnu svých výrobků/služeb, 
ovšem současně ve vybraných případech 
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Dodavatelé (např. nabídka vstupů, kvalita vstupů)

Technologie (např. nové objevy, zásadní inovace)

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Kolika změnami s podstatným dopadem na podnik prošlo jeho externí 
prostředí za poslední 3 roky? 
(0 = žádné změny … 7 = velmi mnoho změn)

neváhá následovat slibný vývoj nových. 
Zřídka je první na trhu s novým výrobkem/
službou, ale naopak pečlivě sleduje akce 
prospektorů, aby se pokusil následovat 
je s více propracovaným nebo méně 
nákladným výrobkem/službou.

• Obranář (defender) si udržuje „své“ 
zákazníky, pro které nabízí relativně sta-
bilní skupinu produktů/služeb. Současně 
nepatří ke špičce ve vývoji nových výrob-
ků/služeb. Spíše ignoruje změny, které 
se nedotýkají jeho stávajícího provozu, 
a koncentruje své úsilí na co nejlepší 
výkon za dnešních podmínek.

Představené archetypy strategie představují 
určité kontinuum jdoucí od hledačů přes 
analyzátory až k druhému pólu v podobě 
obranářů. Současně téměř žádný pod-
nik nespadá do jediné škatulky. Úkolem 
respondentů proto bylo přiřadit, z kolika 

procent se podobá strategie jejich podniku 
tomu kterému archetypu, jenž byl slovně 
popsán. Většina podniků se očekávatelně 
cítila analyzátory, proto zajímavé zůstaly 
oba protichůdné póly nabízeného spektra, 
které zobrazují grafy odpovědí na následu-
jící stránce:

Srovnání rozdělení odpovědí napříč 
shluky ukazuje, že méně úspěšné shluky 
D a C se nehlásily k prospektorství, ale 
převážně k obranné strategii. Naopak 
respondenti ze shluku B výrazně nadprů-
měrně preferovali prospektorskou strategii 
na úkor obranné. To koresponduje i s jejich 
četnějšími změnami technologií vnímanými 
v oblasti externího prostředí. Konečně shluk 
A vykazoval značně nesourodé výsledky, což 
byl důsledek skutečnosti, že většina prefe-
rencí směřovala k nezobrazenému archety-
pu analyzátorů. 



© C A F I N 9

Hledač (prospektor)

Obranář (defender)

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Do jaké míry se podnik podobá svou strategií následujícím archetypům? 
(0 = vůbec neodpovídá podniku … 100 % přesný popis podniku)

6. Nefinanční měření a provázanost 
StratSystémů

Za charakteristické znaky soudobých 
systémů měření strategické výkonnosti 
považuje odborná literatura (Franco-Santos, 
Lucianetti, & Bourne, 2012; Ittner & Larcker, 
2003; Speckbacher, Bischof, & Pfeiffer, 
2003) jednak zahrnutí nefinančního měření, 
jednak provázanost StratSystému s opera-
tivními příčinami dlouhodobého úspěchu. 
Následující grafy zachycují charakteristiky, 
v nichž se shluky v největší míře vzájemně 
lišily. 

Grafy kontrastují nadprůměrnou úroveň 
nefinančního měření vnímanou respon-
denty ze shluku A. Velké úspěšné zahraniční 
podniky ve shluku B vykazovaly víceméně 
průměrnou úroveň nefinančního měření 

s výjimkou podprůměrného měření rozvoje 
svých podniků, jenž se pravděpodobně 
odehrává na mateřské úrovni koncernů 
v zahraničí. Naopak jako nadprůměrnou 
reportovaly provázanost svých StratSystémů 
a zvláštně bipolární se ukazovalo měření za-
městnanecké perspektivy, jež koresponduje 
s podprůměrnou výkonností v oblasti vztahů 
se zaměstnanci. Podprůměrně úspěšný 
shluk C pokulhával především v měření ino-
vací a provázání příčin s jejich důsledky pro 
výkonnost. Shluk D nepříliš úspěšných vel-
kých podniků si s ostatními shluky nezadal 
pouze v nefinančním měření produktů/slu-
žeb, zatímco v ostatních kritériích dosahoval 
zpravidla nižšího skóre než zbytek vzorku. 
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Zaměstnanci (např. spokojenost, fluktuace). 

Produkty (např. kvalita výrobků/služeb, vady, doba dodání).

Inovace nabídky výrobků/služeb (např. doba vývoje, změny portfolia, rozsah funkcionality). 

Rozvoj podniku (např. postup k cílům, kumulace znalostí, kontaktů). 

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Kromě finančních měřítek dlouhodobé výkonnosti podniku 
obsahuje StratSystém také měřítka z následujících nefinančních oblastí 
(dimenzí, perspektiv)? 
(-3 = oblast se neměří … +3 = výrazně podrobnější měření než finanční)
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Strategické cíle měřené ve StratSystému vytvářejí řetězce příčin a očekávaných následků

StratSystém explicitně obsahuje jak strategické cíle, tak strategické iniciativy k jejich dosažení.

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Do jaké míry platí pro StratSystém podniku následující výroky? 
(-3 = vůbec neplatí o podniku … 0 = napůl platný výrok … +3 = zcela platí o podniku)

7. Reporting a Business Intelligence

Výkonnost nestačí měřit, ale o výsledku 
měření musí být rovněž zpravováni příslušní 
manažeři aby mohli na základě informace 
o výkonnosti podnikat příslušné kroky. 
Nástroje k takovému reportingu a rozborům 
trendů bývají často označovány módním 
termínem Business Intelligence (BI). Právě 
na ně se zaměřila následující baterie otázek, 
z nichž jsou opět vybrány ty, u kterých 
se objevily statisticky významné rozdíly mezi 
shluky.

Grafy zřetelně ukazují, že využi-
tí BI je doménou především podniků 

z velkých zahraničních koncernů ve shlu-
ku B. Významnost této oblasti však nepod-
ceňují ani podniky ze shluku A s nej-
vyšší vnímanou výkonností. V případě 
shluku C průměrně úspěšných, převážně 
středních podniků výsledky naznačují, 
že často směřují k víceméně pasivní vizuali-
zaci výsledků svých měření, ovšem interak-
tivní práci uživatele s daty pravděpodobně 
jejich StratSystémy příliš nepodporují. 
Podobné závěry platí i pro shluk D, kde jsou 
však četnosti odpovědí výrazněji rozptýlené 
a brání kategorickým závěrům. 
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Informační systém podniku pro reporting a analýzu dlouhodobé 
výkonnosti ... 

(-3 = vůbec neplatí o reportingovém IS podniku … +3 = zcela platí o reportingovém 
IS podniku)

... obsahuje sofistikované funkce pro vizualizaci dat a jejich časových řad.

... umožňuje interaktivní reporting (např. ad-hoc definice uživatelské sestavy).

... nabízí uživateli detailní informace na počkání (drill-down).

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D
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8. Nástroje řízení rizik (boundaries)

Účel těchto nástrojů spočívá jednak v pre-
venci pro podnik neúnosných rizik, jednak 
v eliminaci činností, které rozptylují pozor-
nost podniku při sledování jeho strategic-
kých cílů. První účel se poměrně přesvědčivě 
projevil u shluků A a C, ale relativně silnou 
kontrolu rizik hlásily i podniky ze shluku 
D, kde kontrola rizik zřejmě pomáhá při do-
sahování vyšší efektivity. Druhý účel v podo-
bě vymezení nepřekročitelných mantinelů 

pro hledání příležitostí upřednostňovaly 
podniky ze shluku A, zatímco v ostatních 
shlucích se evidence jevila polovičatě. 
Za zmínku stojí i spíše menší pozornost 
věnovaná strategickým rizikům v případě 
shluku B, což zřejmě souvisí s centralizací 
rozvojových činností do ústředí koncernů 
a jejich minimální delegací na dceřiné 
společnosti.

Do jaké míry platí pro StratSystém podniku následující výroky?
(-3 = vůbec neplatí o podniku … 0 = napůl platný výrok … +3 = zcela platí o podniku)

Top management zřetelně komunikuje rizika a aktivity, kterých se mají podřízení vyvarovat. 

Každý pracovník podniku ví, jaké chování je naprosto nepřípustné. 

Pravidla a politiky podniku přesně specifikují prostor pro hledání nových příležitostí 
a experimentování. 

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D
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9. Sociokulturní aspekty

Organizační kultura představuje velice 
široký koncept, který nebylo možné zachytit 
vyčerpávajícím způsobem. Výzkum se proto 
zaměřil pouze na dva její důležité aspekty. 
První představovala existence společných 
hodnot, které usnadňují zacílení činnosti 
podniku na společné strategické cíle. Druhý 

aspekt spočíval v podpoře spolupráce 
a týmové práce. V obou aspektech vynikaly 
podniky z nejvýkonnějšího shluku A, zatímco 
v ostatních shlucích převažovaly buďto 
odpovědi blízké neutrálnímu bodu, nebo 
kolem něj značně rozptýlené odpovědi.

 

Top management spoléhá, že hodnotové zásady podniku pomohou pracovníkům 
při konfrontaci s nejistotou. 

Všichni manažeři se chovají podle stejných zásad platících pro celý podnik. 

Spolupráce napříč podnikem je jeho manažery aktivně podporována. 

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Do jaké míry charakterizují organizační kulturu podniku 
následující výroky? 
(-3 = vůbec neplatí … 0 = napůl platný … +3 = zcela platí)
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10. Odměňování za výkonnost

Ve způsobu odměňování za výkonnost 
se mezi shluky překvapivě neprokázal žádný 
statisticky významný rozdíl, když napříč shlu-
ky se ukazovalo obdobně četné zastoupení 
objektivně/subjektivně určovaných odměn, 
individuální/skupinové odměny, fixní/re-
lativní určení jejich výše či jejich progrese. 

Jedinou výjimkou byla finanční/nefinanční 
forma odměny, kdy podniky z úspěšné-
ho shluku A daleko více usilovaly o určité 
vyvážení obou forem, kdežto ve zbytku 
shluků byla rovnováha vychýlena směrem 
k finančním odměnám, a to nejvíce v přípa-
dě shluku B. 

11. Vnímané efekty StratSystému

Přirozeným očekávaným důsledkem 
nasazení StratSystému by měla být pod-
pora implementace strategie. Nepřekvapí 
proto, že právě tento efekt patřil mezi 
nejintenzivněji vnímané. Přesto následující 
graf ukazuje, že s přínosem StratSystému 
ke komunikaci strategie byly v průměru 
o stupeň až dva spokojenější podniky 
z úspěšnějších shluků A a B. Další dva grafy 
zobrazují odpovědi na otázky směřující 
na tzv. diagnostické vs. interaktivní použití 
StratSystémů. Diagnostické použití bývá 
v literatuře přirovnáváno k řízení pomocí 
autopilota, kde s klesající úspěšností shluků 
pozorujeme rovněž klesající vnímaný 
přínos takového užití. Interaktivní použití 

pak doplňuje zpětnovazební diagnostické 
použití o dopředný pohled usnadňující na-
lezení nových příležitostí, či včasné odhalení 
rizik. Poloha odpovědí ukazuje, že se tento 
efekt StratSystémů dostavoval daleko méně 
s jedinou výjimkou shluku D. Lze spekulovat, 
že zde je důvodem právě nepříliš uspokojivá 
výkonnost těchto podniků. Ty se aktuálně 
nacházejí ve stadiu přehodnocování své 
strategie a o to pozitivněji hodnotí přínos 
svých StratSystémů pro formulaci nové stra-
tegie, zatímco podniky z ostatních shluků 
aplikují své relativně úspěšné strategie bez 
velkého přehodnocování a s tím spojené 
informační potřeby dopředných informací.

Zhodnoťte způsob odměňování pracovníků, kteří jsou klíčoví 
pro úspěch strategie
(-3 = uznání, kariérní růst … 3 = finančně vypořádané)

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D
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Jak top management podniku hodnotí přínosy z užívání StratSystému 
v následujících oblastech?
(-3 = minimální přínos v dané oblasti … 3 = maximální přínos v dané oblasti) 

Vyjasnění a komunikace strategie podniku. 

Informační podpora při rozhodování o korekci činností odchylujících se od žádoucích hodnot. 

Zpochybnění a debata s podřízenými a kolegy o podkladových datech, předpokladech strategie 
a strategických iniciativ. 

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D

Shluk A Shluk B Shluk C Shluk D
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12. Limity studie

Dotazník směřoval na tuzemské podniky 
s více než 50 zaměstnanci, protože v ma-
lých podnicích se nepředpokládá domi-
nantní vliv sofistikovaných StratSystémů, 
ale spíše intuice a znalost majitele. Sběr 
dat proběhl prostřednictvím internetové 
stránky na přelomu let 2016 a 2017. Do vy-
hodnocení postoupilo 159 dotazníků, což 
odpovídalo přibližně 7 % míře návratnosti. 
Kompletní sady odpovědí byly k dispozici 
u 150 podniků, 81 % respondentů tvořili 
manažeři. Patrně nejzásadnějším limitem 

je skutečnost, že studie se opírá vnímání 
jediného respondenta z každého podniku. 
Na druhou stranu se jedná o běžný postup 
aplikovaný ve většině obdobných výzkumů. 

Dalším limitem předložené studie je zo-
becnitelnost na celou populaci tuzem-
ských podniků. Následující graf ukazuje, 
že struktura vzorku sice nebyla zcela odlišná 
od údajů zveřejněných za celý základní 
soubor Českým statistickým úřadem (ČSÚ), 
přesto však shoda nebyla zcela dokonalá 
a statisticky prokázaná testem dobré shody.
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Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Vystudoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE v Praze. Po inženýrském studiu působil pět let 
v konzultantské společnosti jako daňový poradce, kde se zaměřoval na oblast účetnictví a daně z příjmů 
právnických osob. V rámci daňových auditů u klientů měl jedinečnou příležitost nahlédnout do souvislos-
tí vnitřního chodu jejich organizací. Tyto zkušenosti v něm podnítily zájem o problematiku controllingu 
a nástrojů řízení podnikové výkonnosti, jejichž studiu se plně věnoval v rámci svého doktorského studia 
na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dodnes působí na Katedře podniko-
vého hospodářství jako vyučující předmětů Controlling a Manažerské účetnictví. Následně vedl pár let 
Katedru ekonomických studií na Vysoké škole polytechnické Jihlava, odkud přesídlil na Katedru mana-
žerského účetnictví VŠE v Praze. Současně působí jako zkušební komisař finančních předmětů na Institutu 
certifikace účetních. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje kromě controllingu a měření výkonnosti 
na zkoumání nehmotných aktiv a aplikaci soudobých statistických metod, zejména jejich využití v nástro-
jích pro Business Intelligence a Big Data.

Limitem souvisejícím s dotazováním byl 
ordinální charakter odpovědí. Kromě již 
zmíněné subjektivity respondenta nelze 
totiž s jistotou tvrdit, zda respondenti 
vnímali vzdálenosti mezi stupni škály jako 
stejné (tzv. ekvidistance). Na to navazují 
početně technické problémy se statistic-
kým zpracováním odpovědí, konkrétně 
zda odpovědi považovat za pseudospojité 
a aplikovat na rozdíly mezi shluky analýzy 
rozptylu, či zacházet s odpověďmi jako 
nominálními a usuzovat z testů Chí-kvadrátů 
a adjustovaných reziduí. V naší studii jsme 
zkombinovali oba přístupy a jako prokázané 

demonstrujeme závěry, na kterých se obě 
metody shodly.

Konečně v rozsahu jediného dotazníku 
nelze zachytit všechny možné faktory 
působící na strukturu a použití StratSystémů. 
Tomuto problému jsme se snažili čelit rešerší 
obdobných zahraničních výzkumů a zahrnu-
tím v nich identifikovaných kontingenčních 
faktorů. I tak však např. zjištění ohledně 
interaktivního používání StratSystémů uka-
zují, že vztah mezi uplatňovanou strategií 
a jejími změnami je ve skutečnosti daleko 
komplexnější, než předjímal design našeho 
výzkumu. 
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