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E d i t o r i a l

Vážení členové, milí čtenáři,

po dlouhém létě jsme znovu zpět s čerstvým vydáním 
CAFINews, ve kterém najdete nejen zajímavé články 
a rozhovory, ale i plánované aktivity pro podzim 2018.

V poslední době snad nikoho z nás neminula dvě často 
skloňovaná témata – digitalizace a GDPR.

První z uvedených témat probíral Ladislav Profota 
s Pavlem Kysilkou, který je také tváří aktuálního vydá-
ní. Jeho rozhovor s ním najdete na stránce 4.

Problematiku GDPR z pohledu implementace nebo 
procesu získávání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů od zaměstnanců přinášíme ve dvou článcích 
na straně 6 – 9.

Pokud si ale chcete ještě melancholicky zavzpomínat 
na svou dovolenou, přečtěte si pravidelné okénko 
Tomáše Nekvapila.

Nadcházející podzim nemusíte trávit pouze čtením 
našeho časopisu. 23. října se bude už po páté konat 
konference IT pro FINANCE, zaměřená na novinky v ob-
lasti SW nástrojů pro řízení financí.

Připraveny jsou také další workshopy a pracovní snída-
ně s našimi partnery. Věříme, že si vyberete a těšíme 
se s Vámi na viděnou.

Pohodový podzim za celý tým CAFIN přeje,

Lenka Písařovicová
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… jaký SW potřebuje 10 z 10 fi nančních ředitelů

Přijdťe na oblíbenou konferenci IT pro FINANCE

• UŠETŘÍTE 4 900 Kč
• POTKÁTE SE s 150 kolegy z fi nancí, členy CAFINu
• INSPIRUJETE SE praktickými UKÁZKAMI od specialistů z významných společností

Za kolik? 

• Pro členy CAFIN (s VIP, fi remním či osobním tarifem) – vstup zdarma
• Ostatní a členové CAFIN se základním tarifem – 3 900 Kč 

(early birds cena do 21. září, poté 4 900 Kč)

IT pro FINANCE
5. ročník

IT

 +420 224 314 410  lenka.kovarikova@cafi n.cz www.itprofi nance.cz

23. října 2018, Hotel DUO, Praha

Prezentace
Prakticky zaměřené 

prezentace jednotlivých 
fi rem v hlavním sále.

Workshopy
Detailní a praktické 

workshopy zaměřené 
na práci s účastníky 

konference.

Stánky
Vystavovatelské stánky 

pro interakci mezi 
partnery a účastníky 

konference.

Networking
 Ať ráno před konferencí, 

během oběda 
či přestávek, potkejte 

ty správné lidi.

http://www.itprofinance.cz
mailto:lenka.kovarikova@cafin.cz
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O k é n k o  T o m á š e  N e k v a p i l aO b s a h

„Tak zase příští rok…“ 
Obvyklá melancholická nálada si na mne 

počkala kousek před Lincem. Šedá linie vo-
zovky byla najednou přímá a nudná a typické 
panoráma alpských vesniček připomínaly jen 
siluety horských hřebenů ve zpětném zrcátku. 
Zbytek osádky auta už nenadálé monotónnosti 
podlehl a oddával se spokojenému spánku. Mít 
ve Volkswagenu autonomní řízení, spal bych 
také. Snad za pár let, pomyslel jsem si. A za pár 
dovolených.

Automatičnost přesvědčení, že po jedné 
dovolené přijde zase další, nikoho neudivuje. 
A možná proto věnujeme jen málo pozornos-
ti jejímu skutečnému účelu. Den dovolené, 
strávený bez účelu je přitom ztrátou mnohem 
citelnější než podobně promrhaný den v práci – 
vždyť pracovních dní je do roka násobně víc. 

Nebojte se, trápit otázkou, jakýže účel 
by měla mít dovolená, vás dnes nehodlám. 
Koneckonců osobní preference jsou vždy 
soukromou záležitostí. Představa promrhané 
dovolené, nevyužité příležitosti, mne zavádí 
k jiným tématům – popravdě, k tématům mno-
hem vážnějším.

Pracoval jsem před léty v podniku, který vy-
ráběl spotřební zboží s docela úspěšnou vlastní 
značkou. Dočasné těžkosti s prodejem nás při-
vedly k pohodlnému řešení – vyrábět pro cizí, 
jednoduché produkty, velké objemy. Pohoda, 
skoro jako dovolená. Za jakým účelem, tenkrát 
nikdo nepřemýšlel. Po dvou letech to muselo 
dojít alespoň některým: tlak na ceny, neustá-
lé porovnávání s konkurenčními dodavateli 

(některé jsme sami zaškolovali), náklady oře-
zané na kost – to je past, slepá ulička, ze které 
se sotva někdy vrátíte k vlastním produktům. 
Stali jsme se montovnou. Čas, který jsme měli 
využít tak, abychom se ve vhodnou chvíli doká-
zali odrazit ode dna, byl nenávratně ztracen.

Avšak i levný zdroj manuální práce, který 
naše ekonomika doposud čerpala, je již nejspíš 
u samého dna – a také nenávratně. Montovny, 
nejen ta výše zmíněná, pomalu končí. 
Dovolená, charakterizovaná lacinou konkuren-
ceschopností, trvala bezmála třicet let. Splnila 
svůj účel? Třicet let je dost na to, nalézt si vlast-
ní, unikátní a nenahraditelnou pozici na trhu. 
Třeba v menším objemu, ale s vyšší marží. 
Zaplatit lidem, kolik si zaslouží. Rozhlédněte 
se kolem: vidíte něco takového? 

A do třetice: když se svět naučil řešit problé-
my růstu divokým zaléváním zaplevelených 
záhonů, kterému se říká kvantitativní uvolňo-
vání, dostali jsme pár let dovolené všichni ještě 
jednou. Přebytek peněz v ekonomice vytváří 
příjemné pohodlí dnešních dní. Zatím jsem 
nepotkal člověka, který by tvrdil, že potrvá věč-
ně. Prozíraví vytváří rezervy. A co my ostatní? 
Budeme mít ještě nějakou další šanci potom?
Doufám, že alespoň vlastní dovolenou si nále-
žitě užíváte. Ze srdce vám ji přeji.

Po dovolené 
Tomáš Nekvapil
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R o z h o v o r R o z h o v o r

Stroje nás nahradí tam, kde jim 
nemůžeme konkurovat 
Pavel Kysilka 

Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme však školy 
pro digitální věk. O postaru vzdělanou levnou pracovní sílu ztrácí 
investoři zájem, říká ekonom Kysilka. Rozhovor s ním vedl předseda 
Řídicího výboru CAFIN, Ladislav Profota.

Jde Česko vstříc trendu digitalizace, nebo 
nám ujíždí vlak?
Ve spoustě firem, se kterými spolupracujeme, 
se v oblasti digitální transformace dějí zajíma-
vé i velké věci. Osvícené firmy přepisují svoje 
produkty, procesy a obchodní, servisní, komu-
nikační a kooperační modely tak, aby hladce 
fungovaly v onlinovém prostoru a byly atrak-
tivní nejen pro mileniály. Zapojují exponenci-
ální technologie jako strojové učení do práce 
s daty, virtuální a rozšířenou realitu do oblasti 
designu, konstrukce a prodeje, testují potenci-
ál 3D technologií a také blockchainu. 

Naopak nám vlak totálně ujel v oblasti di-
gitalizace státní správy a samosprávy a také 
v podpoře technické infrastruktury. Čím dál 
znepokojivější je oblast veřejného školství, 
které ve své většině vychovává lidi pro minulé 
století. Ale jsou i čestné výjimky, pro které na-
štěstí existuje prostor. Pak stačí osvícený ředitel 
či ředitelka a jde to. 

Máme příklady digitálních revolucionářů 
i v českém prostředí?
Samozřejmě. V prostoru vymezeném na jedné 
straně třeba Avastem a na druhé straně zají-
mavými startupy naleznete celou řadu pionýrů 
digitálního věku. 

Přinese robotika a automatizace odliv 
továren zpět do zahraničních zemí a pokles 
výkonu ekonomiky?
Robotika, umělá inteligence a virtuální realita 
smažou naše tradiční konkurenční přednosti: 
levnou a disciplinovanou pracovní sílu a blíz-
kost Německu. Vlastníci firem, ať zahraniční 
nebo čeští, nechají výrobní kapacity v Česku 
jen tehdy, když zde bude špičkové moderní 
školství, výzkum a vývoj a infrastruktura. Země, 
které toto nabídnou, budou prosperovat, ty, 
které to nezvládnou, civilizačně propadnou. 

Digitalizaci táhnou hlavně mladí. Neotevírají 
se čím dál více mezigenerační nůžky?
Ne. Poslední průzkumy ukazují, že výrazně 
silnějším faktorem než věk je právě vzdělání. 
Vysoko nebo středoškolsky vzdělaní přísluš-
níci starších ročníků vykazují nejen daleko 
větší digitální adaptabilitu než mladí s nižším 
vzděláním, ale i takzvané mileniálství. Tedy 
vlastnosti, které si obvykle spojujeme s gene-
rací Y a Z narozenou po roce 1983. 

Nebude se zvyšovat intenzita zneužívání 
osobních dat? Dokážeme být digitálně gra-
motní, aniž bychom ztratili soukromí?
Na tomto poli se budeme hodně učit, určitě 
i cestou bolestivých zkušeností. Odehraje 

se zde velká přetahovaná mezi pohodlím 
a bezpečností. 

Jak se změní trh práce, jak flexibilní budou 
muset být lidé?
Maximálně. Právě flexibilita a adaptabilita 
se stane prvním faktorem osobního úspěchu 
i prosperity celých ekonomik. Modelu, kde 
etapa vzdělání byla následovaná etapou 
práce a kariéry, je odzvoněno. Celoživotní 
vzdělávání a rozvoj, které nám umožní adap-
tovat se na nepředvídatelné, se stává naším 
údělem. Nelehkým, ale o to zajímavějším. 
A co je důležité, v epoše, která je charakterizo-
vaná exponenciálními technologiemi, budou 
rozhodovat o úspěchu více a více sociální do-
vednosti: komunikace, spolupráce, kreativita, 
špičková služba, celoživotní plánování, na em-
patii postavená vpřed hledící a integrovaná 
klientská řešení, srozumitelnost, spolehlivost. 

Je to paradoxní, ale pochopitelné. Stroje nás 
nahradí tam, kde jim prostě nemůžeme kon-
kurovat. A my se musíme vysunout tam, kam 
naopak nedosáhnou ony. 

Jaké změny očekáváte ve finančních profe-
sích, ať už na straně finančních institucí, nebo 
finančních oddělení podniků?
Technologie zde už teď nahrazují veškerou 
rutinu počínaje backofficovými činnostmi, přes 
rutinní právničinu až dokonce po risk a compli-
ance. Podle našeho odhadu převezmou tech-
nologie v bankovnictví, kde hodně pomáháme 
s transformací, během pár let 40 % činností 
vykonávaných nyní lidmi. Nejchytřejší banky 
se už dnes snaží tyto lidi pokud možno udržet 
a rozvíjet pro poradenství či inovace, na které 
jsou stroje krátké.

 

Ing. Pavel Kysilka
Pavel je zakladatelem 6D, která je zaměřena na strategické poradenství a digitální transformaci firem. Byl 
generálním ředitelem a předsedou představenstva České spořitelny, třikrát byl zvolen bankéřem roku. Působil 
jako viceguvernér a výkonný guvernér České národní banky, v roce 1993 řídil měnovou odluku a zavedení 
české koruny. Ve volném čase se věnuje cyklistice, je prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl a na Vysočině 
připravuje expozici historického českého sklářství.

Děkuji, že jste 
se s našimi čtenáři 
 podělil o Vaše názory.

Ladislav Profota
CAFIN
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Z  p o h l e d u  p r á v a Z  p o h l e d u  p r á v a

Pravidla GDPR a vybrané 
praktické problémy při jejich 
implementaci 
Jan Roub

Nechceme, aby všeobecná a často účelová hysterie kolem GDPR 
vyvolána údajně vysokými finančními postihy byla důvodem, proč 
si (ne)přečíst tento článek. Rádi bychom s našimi čtenáři sdíleli názory 
na některé praktické problémy v souvislosti s přípravou dokumentů 
a implementací procesů v obchodní společnosti. Níže se zaměří-
me na určení zákonného důvodu zpracování osobních údajů („OÚ“) 
zaměstnanců. 

GDPR definuje několik důvodů opravňujících 
zaměstnavatele zpracovávat OÚ zaměstnance 
(obvykle zákonná povinnost, plnění smlouvy, 
oprávněný zájem správce nebo třetí osoby, 
opatření v souvislosti s uzavřením smlouvy...) 
a udělený souhlas by měl být pouze krajním 
řešením v případech, kdy je nezbytně nutné 
OÚ zpracovávat a nelze obhájit jejich zpraco-
vání jiným právním titulem, případně rozsah 
zpracování omezit. 

Zkusme si níže identifikovat některé oblasti 
zpracování osobních údajů a odpovídající práv-
ní titul (důvod) jejich zpracování: 

Mzdová agenda 

Zpracování mzdové agendy vyplývá ze zákon-
ných povinností zaměstnavatele, který je tak 
oprávněn obdržet informace o zdravotním 
stavu zaměstnance či partnera, rodných číslech 
dětí, čerpaném úvěru pro bydlení, účasti v od-
borech, sexuální orientaci, občanství, trvalém 
bydlišti apod. Zaměstnavatel zpracovává 
též zvláštní kategorie osobních údajů, aniž 
by potřeboval souhlas zaměstnance. Udělený 
souhlas zaměstnance by byl v tomto případě 
neplatný, neboť zaměstnavatel zpracovává 
osobní údaje zaměstnance na základě jiného 
právního důvodu, a to plnění svých zákon-
ných povinností. 

Plnění pracovních povinností 
a pracovní náplň 
V souvislosti s pracovní pozicí a plněním pra-
covněprávních povinností bude zaměstnavatel 
zpracovávat OÚ o kvalifikačních předpokladech 
zaměstnance, dosaženém vzdělání, předchozí 
praxi, jazykových znalostech apod. OÚ bude 
obvykle předávat externím zpracovatelům po-
skytovaných služeb (společnostem zajišťujícím 
odborné školení, hotelům za účelem ubyto-
vání apod.). Ve vybraných případech bude 
zaměstnavatel požadovat (např. i v pravidel-
ných intervalech) doložení informací o trestní 
bezúhonnosti, o podnikatelské činnosti nebo 
bezdlužnosti. Pozor u těchto zmíněných pří-
padů, požadavek na zpracovávání takovýchto 
OÚ musí buď vyplývat přímo ze zákona (např. 
zákon o advokacii jako podmínku výkonu 
práce advokátního koncipienta vyžaduje jeho 
trestní bezúhonnost), nebo musí vyplývat 
z obsahu práce samotné a zaměstnavatel musí 
umět dostatečně zdůvodnit zpracování těchto 
OÚ. Rozsah požadovaných OÚ v souvislosti 
s plněním pracovních povinností a pracovní 
náplní bude obvykle podobný těm OÚ, které 
předkládá budoucímu zaměstnavateli uchazeč 
o zaměstnání. Zpracování OÚ bude v těchto 
případech odůvodněno buď plněním pracov-
ních povinností, nebo oprávněným zájmem 
správce (zaměstnavatele). 

Mgr. Jan Roub 
vystudoval Právnickou fakultu na Západočeské univerzitě a je registrovaným advokátem v České advokátní ko-
moře. Po absolvování studia pracoval v několika pražských advokátních kancelářích. Před nástupem do Accace 
působil tři roky jako senior advokát v největší česko slovenské advokátní kanceláři. Jan získal zkušenosti 
v transakcích korporátního práva, obchodního práva, pracovního práva, transakcích s nemovitostmi, soudních 
sporech a finančním právu. Zaměřuje se také na právní záležitosti týkající se holdingových struktur. Jako Legal 
Director je ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s. r. o.

Zaměstnanecké benefity 

Poskytuje-li zaměstnavatel různé benefity, 
typicky stravenky, služby vybraného lékaře, 
příspěvek na sportovní aktivity apod., nelze 
zpracování a případné poskytování OÚ zdů-
vodnit pracovní povinností zaměstnance nebo 
zaměstnavatele. Domníváme se, že zákonnost 
zpracování OÚ dodavateli těchto benefitů lze 
podpořit čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. plněním 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je zaměstnanec. 
Zaměstnanec obvykle nepodepisuje smlouvu 
s poskytovatelem benefitů, to činí zaměstna-
vatel, ale tím, že přijímá plnění a je povinen 
respektovat určité závazky, se stává stranou 

smlouvy. Ani v tomto případě tak souhlas za-
městnance nebude důvodem zpracování OÚ.

Sdílení OÚ v holdingu 

Holdingová společnost, resp. jejich vedoucí 
zaměstnanci často více či méně systematicky 
sdílí OÚ zaměstnanců ostatních společností (za-
městnavatelů) ve skupině. V souladu se základ-
ními zásadami GDPR (zejména minimalizace 
údajů, zákonnost, transparentnost, účelové 
omezení) by takové zpracování ve větším 
rozsahu nemělo být všeobecným pravidlem. 
Sdílení OÚ v holdingu musí být odůvodněno 
pracovní náplní zaměstnance holdingové 
společnosti a rozsah zpřístupněných OÚ by ne-
měl překročit účel zpracování. Považujeme 
za důvodné, aby finanční ředitel měl přístup 
k informacím o výši mzdy a jejím výpočtu 
každého zaměstnance ve skupině. Na dru-
hou stranu obchodní ředitel informace o výši 
mzdy zaměstnanců ve skupině (kromě svých 
podřízených, o jejichž mzdě rozhoduje) pro 
plnění svých povinností nezbytně nepotřebuje. 
Naopak sdílení základních informací (jméno, 
příjmení, fotografie) o zaměstnancích skupiny 
podniků typicky prostřednictvím intranetu 
považujeme za obvyklé a v souladu s pravidly 
GDPR. Takové zpracování OÚ bude založeno 
na oprávněném zájmu společnosti, jímž bude 
řízení lidských zdrojů a organizace práce.
 

„Zaměstnanec obvykle 
nepodepisuje smlouvu 
s poskytovatelem benefitů, to činí 
zaměstnavatel, ale tím, že přijímá 
plnění a je povinen respektovat 
určité závazky, se stává stranou 
smlouvy. Ani v tomto případě tak 
souhlas zaměstnance nebude 
důvodem zpracování OÚ.“
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Pravidla GDPR a souhlas 
se zpracováním osobních údajů 
ze strany zaměstnance 
Jan Suchý

V předchozím článku jsme popsali některé praktické problémy 
vyplývající z implementace GDPR v obchodní společnosti. 
Na následujících řádcích se zaměříme na problematiku získávání 
souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zaměstnanců. 

Význam souhlasu jako právního titulu zpra-
cování osobních údajů se s přijetím GDPR 
mírně posunul. Předchozí právní úpravou byl 
souhlas vnímán jako základní titul zpracování. 
Avšak po účinnosti GDPR je již souhlas toliko 
podpůrným právním základem a lze ho použít 
pouze v případě, že není možné pro zpracování 
osobních údajů využít jiného právního důvodu.

A jak by měl takový souhlas se zpracová-
ním vypadat? Souhlas by měl být svobodný, 
konkrétní a informovaný projev vůle, a správce 
osobních údajů by měl být navíc vždy schopen 
doložit, že byl souhlas řádně udělen. Zejména 
z hlediska prokazatelnosti tak můžeme jedno-
značně doporučit písemnou formu souhlasu, 
popř. využití zaškrtávacího políčka na webo-
vých stránkách.

Háček ohledně poskytnutí souhlasu se zpra-
cováním osobních údajů ze strany zaměstnance 
spočívá právě v jeho svobodném udělení. GDPR 
totiž výslovně uvádí, že souhlas nemůže být 
platným právním titulem v případě, že je mezi 
správcem a subjektem údajů jasná nerovno-
váha. O takový vztah se jedná právě v případě 
zaměstnavatele a zaměstnance. Ve většině 
případů zpracování osobních údajů tak souhlas 
zaměstnance nebudeme moci využít. Někdy 
se však bez jeho souhlasu neobejdeme. 
A o jaké případy se zejména jedná?

Zveřejnění fotografií z firemních 
večírků
Stejně jako za předchozí právní úpravy 
i po účinnosti GDPR platí, že zveřejňovat 
fotografie z firemních večírků či teambuildingů 
je možné i bez souhlasu zaměstnance. I tento 
způsob zpracování osobních údajů však má své 
limity. Předně je možné přiřadit k fotografii 
pouze stručné doprovodné údaje. Dle našeho 
názoru je možné k fotografii přiřadit ještě 
jméno a příjmení. V případě zveřejnění většího 
množství osobních údajů by již mohl být vyža-
dován souhlas ze strany zaměstnance. Taktéž 
bude souhlas ze strany zaměstnance nutný 
při zveřejnění fotografie na sociálních sítích, 
a to v případě označení osoby na fotografii. 
Z profilu konkrétní osoby na sociální síti totiž 
lze získat velké množství osobních údajů a není 
proto možné označit zaměstnance bez jeho 
souhlasu.

Důležité je také posuzovat zveřejňování 
fotografie z pohledu účelu zveřejnění. Pokud 
je fotografie zveřejněna za účelem pouhé 
dokumentace firemní akce, nebude souhlas 
zaměstnance třeba. Pokud však budou před-
mětné fotografie používány k marketingovým 
účelům, bez zaměstnancova souhlasu se zpra-
vidla neobejdeme.

Biometrické údaje

Další specifickou situací je zpracování biomet-
rických údajů zaměstnance. K jejich zpracování 
dochází zpravidla v provozech s vyššími nároky 
na bezpečnost, kde zaměstnavatelé použí-
vají například čtečky otisků prstů ke kontrole 
vstupu do objektu. V tomto případě jen těžko 
nalezneme jiný právní titul pro zpracování 
biometrických údajů zaměstnance než právě 
jeho souhlas. V takovýchto případech bychom 
ale mohli narazit na již zmíněnou svobodu 
v udělení souhlasu. Pokud by totiž zaměstna-
nec odmítl udělit souhlas ke zpracování svých 
biometrických údajů, zaměstnavatel by mu ne-
mohl umožnit výkon práce, což by nutně vedlo 
k ukončení pracovního poměru. Z tohoto 
důvodu vždy doporučujeme dát zaměstnanci 
alternativní možnost ověření totožnosti, jako 
je například čipová karta. Jen tak lze zajistit, 
že souhlas lze považovat za svobodně udělený. 
Nadto je třeba uvést, že GDPR považuje bio-
metrické údaje za zvláštní kategorii osobních 
údajů, a proto je třeba nakládat s těmito údaji 
obzvlášť obezřetně. Zejména lze doporučit 
zvýšení zabezpečení společně s omezením 
přístupu k těmto údajům.

Služební automobil

Další problematickou oblastí se v praxi ukázalo 
být sledování služebních vozidel prostřednic-
tvím GPS. Pokud je vozidlo poskytnuté zaměst-
nanci využíváno pouze ke služebním účelům, 

je situace poměrně jednoznačná. V takovém 
případě je zaměstnavatel oprávněn sledovat 
pohyb vozidla prostřednictvím GPS za účelem 
ochrany svých oprávněných zájmů. Oprávněný 
zájem zaměstnavatele zde spočívá v ochraně 
majetku a v kontrole nakládání s prostředky 
poskytnutými zaměstnanci.

Problém však nastává ve chvíli, kdy je za-
městnanci umožněno užívat služební vozidlo 
i k soukromým účelům. Při implementaci GDPR 
jsme se často setkávali s názory, že k monitoro-
vání soukromých aktivit zaměstnance je třeba 
jeho písemný souhlas. Pokud by takový souhlas 
nebyl udělen, zaměstnanci by nebylo umož-
něno užívat služební vozidlo k soukromým 
účelům. Jasno do problému nakonec vnesl 
Úřad pro ochranu osobních údajů se svým sta-
noviskem, že sledování zaměstnance pomocí 
GPS ve služebním vozidle je možné provádět 
z důvodu ochrany oprávněných zájmů i mimo 
pracovní dobu, a ani v tomto případě tak nebu-
de třeba jeho souhlas.

Je však třeba upozornit na to, že účel ochrany 
majetku nesmí být ze strany zaměstnavatele 
překračován a sloužit tak k nadměrnému sle-
dování aktivit zaměstnanců.

V dalším vydání CAFINews se zaměříme 
na další specifické situace související 
se zpracováním osobních údajů zaměstnan-
ců, a to zejména na užívání ICT technologií 
a sledování zaměstnanců na pracovišti.

 

Mgr. Jan Suchý
Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia působil na juniorních právních 
pozicích a po ukončení školy pak jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři zaměřené na generální praxi. 
Věnoval se zejména právu nemovitostí a litigacím. V Accace Jan zastává pozici Junior Associate a zaměřuje 
se na právo obchodních společností, závazkové právo a ochranu osobních údajů.
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V roce 2017 jsme
RE-STARTOVALI 
zisky a úspěch 
v 18 obchodních týmech

www.re-start.cz

eMOCe ČÍSEL 
Jiří Kastner

"Inspiraci a nové zkušenosti získávám nejen prostřednictvím své praxe 
ve firemním i sportovním prostředí od roku 1999. Důležité je pro mne 
další studium spojené často s cestováním a hledáním nových možnos-
tí, jak pracovat s psychikou, seberozvojem pro úspěch ve sportu, firem-
ním managementu a především pro osobní spokojenost každého." , 
říká Jiří Kastner, který vlastní psychiku i hru golfu trénoval například 
také na území Himaláje. Jiřího Kastnera jste měli možnost vidět osob-
ně na našem letošním CAFIN dnu.

Často se čísla a výsledky označují ve firemním 
světě za to hlavní. Právě přílišná zahledě-
nost do čísel je jedním z nejčastějších limitů 
firemní výkonnosti. Reporty a analýzy jsou 
stále sofistikovanějšími a zároveň stále častěji 
vyvolávají negativní postoj většiny zaměst-
nanců. Tyto otevírající se nůžky přetrhávají 
emoční vazby a chuť chápat účelnost reportů 
a finančních analýz. Jako v každé manažerské 
odbornosti je i v oblasti financí potřeba citlivě 
nastavovat odpovídající informační hladinu, 
která je pro ostatní manažery a zaměstnance 
ve firmě únosnou nebo ideálně příjemnou 
a zajímavou. 

Čísla proměněná na informace není uměním 
pouze vytvářet nebo předávat, ale je mana-
žerskou zodpovědností dokázat je předat 
formou přijatelnou. Často jsem svědkem toho, 
že reporty, které vznikaly měsíce a zaměstnaly 
desítky lidí ve firmě, jsou na poradě „vyřízeny“ 
během deseti minut. Podobně jako celá firma 
potřebuje svůj příběh, pro který zaměstnanci 
pracují, tak i čísla s tím související musí být 
pro většinu atraktivní součástí tohoto pří-
běhu. Jinak se čísla stanou zatěžující, nudnou 
nutností, nebo dokonce otravnou překážkou 
v činnosti firmy samotné. 

Emoční vazby rozhodují o úspěchu firemní-
ho managementu nebo o srozumitelnosti naší 
komunikace častěji, než si to chceme přiznat. 
Firemní svět bývá světem čísel, pragmatismu 
a „chladného” rozumu, ale ty největší věci 
se dějí nebo pokazí právě kvůli špatně ucho-
peným nebo vůbec neuchopeným emocím. 

Pokud k reportům začne ve firmě vznikat 
negativní emoční vztah, pak je jejich účelnost 
a životaschopnost v podstatě odsouzena k zá-
niku nebo k přežívání pod hrozbou trestu.

Informační hladina, tzn. jejich množství, 
musí být flexibilní a příjemná pro každou 
část firmy. Forma sběru a použití čísel by měla 
být plánovaně zvolená přesně pro toho, komu 
informace jdeme předávat. Dnešní technické, 
IT, manažerské a především odborné podmínky 
dávají obrovskou možnost detailu a nepřeber-
né množství alternativ, jak a jaké informace 
dokážeme vytvářet. Často firemní manage-
ment touhu a ambice mít vše vyčísleno a „pod 
kontrolou” nezvládne korigovat a interní byro-
kracie nebo reportování zbytní do nepředsta-
vitelných struktur, ve kterých se ve finále vyzná 
pouze hrstka vyvolených ve firmě.

Výsledek je pouze následek výkonu. 
Naprosto souzním s teoriemi a lidmi z praxe, 
kteří tvrdí, že přílišná zahleděnost do výsledků 
svazuje a snižuje výkon a tím i výsledky samot-
né. Zkuste hráčům hokeje přesně nadefinovat 
výsledek a průběh vývoje hokejového utkání 
s odůvodněním, že jejich cíl vyhrát zápas musí 
být SMART.

Současné množství informací a čísel ve fir-
mách není přímo úměrné chuti je chápat a pra-
covat s nimi. U většiny zaměstnanců je tomu 
právě naopak, a tak touha několika odborníků 
“přes čísla” vyvolává ve firmách často negativní 
emoce až nechutenství. 

Jednou z nejčastějších reakcí zaměstnan-
ců je agresivní pasivita, která se nejčastěji 

projevuje velmi aktivním hledáním chyb 
argumentů „proč to nefunguje” nebo „proč? 
to je k ničemu”. Zaměstnanci hledají pak 
zkratky a okliky, jak se “systému” vyhnout, 
a to má vliv jak na validnost čísel, tak přede-
vším na celkovou atmosféru ve firmě.

Doporučením je hledat rovnováhu mezi 
důležitostí čísel a emocemi, které okolo nich 
vznikají, včetně procesu tvorby těchto čísel 
a reportování.

Ve valné většině firem a u řady zaměstnanců 
je v současnosti už silně vypěstovaná rezisten-
ce vůči reportům a analýzám. Témata spojená 
s čísly vyvolávají emoční stav pojmenovaný 
jako „profesní přednasranost”, tzn. stačí 
dané téma zmínit a negativní emoce téměř 

okamžitě převáží nad profesionalitou a profes-
ní i lidskou vstřícností.

Zjednodušování reportů a firemních procesů 
v duchu „simplify” managementu je často 
součástí mé práce s cílem zvýšení výkonnosti 
a ziskovosti daného týmu nebo firmy jako 
celku. Je samozřejmě lidsky příjemné sledovat, 
jak s tímto zjednodušováním je kromě zvýšení 
výkonu firmy spojeno i spoustu příjemných 
emocí. Což přeji jako zážitek všem, kteří s čísly 
a ve firemním managementu pracují. Věřím, 
že pro všechny je pozitivním zážitkem zvýšení 
výkonnosti umocněné pozitivní atmosfé-
rou procesní úlevy a příjemného pracovního 
prostředí. 
 

Mgr. Jiří Kastner, MBA 
se od roku 1999 zabývá psychologií výkonu jednotlivce a efektivitou firemního managementu. Jeho konzulta-
ce využilo již více než 200 firem z různých oborů a spolupracoval s řadou top manažerů, majitelů firem, ale také 
vrcholových sportovců. Jiří Kastner pravidelně přednáší na několika univerzitách pro studenty i pro širokou ve-
řejnost. Mezi výsledky jeho práce patří jak účast sportovců na olympijských hrách, tak zvýšené zisky obchodních 
týmů a zefektivnění firemních managementů českých i nadnárodních firem. 

http://www.re-start.cz
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Zahraniční investice 
do německých nemovitostí 
Andrea Stadler

Investice do nemovitostí v současné době zažívají boom jak u instituci-
onálních, tak u soukromých investorů. Trh profituje z aktuálně nízkých 
úrokových sazeb a dobrého ekonomického vývoje v Německu. K nej-
oblíbenějším patří investice do kancelářských budov a nemovitostí 
sloužících k bydlení ve velkoměstech. Zatímco trh s bydlením ovládají 
němečtí investoři, pochází u komerčních nemovitostí a nebytových 
prostor asi polovina kupujících z řad zahraničních investorů. Investici 
do nemovitého majetku v Německu je však třeba pečlivě naplánovat, 
aby bylo možné při nákupu, po dobu jeho držby i při jeho prodeji za-
mezit zbytečné daňové zátěži. 

Základní zásada:  
Zdanění příjmů v Německu
Příjmy z nájmu a pachtu německého nemovi-
tého majetku v zásadě podléhají v Německu 
zdanění daní z příjmu. U investorů, kteří jsou 
fyzickými osobami, obecně platí, že zákla-
dem pro výpočet daně je příjem z pronájmu 
snížený o výdaje prokazatelně vynaložené 
na jeho zajištění, dosažení nebo udržení. 
Tento příjem pak podléhá individuální pro-
gresivní daňové sazbě. U investic přes kapi-
tálové společnosti podléhají příjmy z nájmu 
dani z příjmu právnických osob ve výši 15 %. 
K tomu navíc u kapitálových společností nebo 
podnikajících osobních obchodních společností 
se uplatňuje obecní daň, tzv. živnostenská 

daň (Gewerbesteuer), jejíž sazba činí mezi 7 % 
a 17 %. 

Rovněž příjmy, kterých dosáhnou meziná-
rodní investoři z pronájmu německých nemo-

vitostí, podléhají obecně zdanění v Německu 
v rámci omezené daňové povinnosti. 
Byla-li mezi státem daňové rezidence investora 
a Německem uzavřena smlouva o zamezení 
dvojího zdanění, pak se zdaňují příjmy z ná-
jmu zpravidla ve státě, ve kterém se nemovi-
tost nachází, tedy v Německu. Vlastní-li nemo-
vitost přímo zahraniční kapitálová společnost, 
nevzniká jí tím ještě v Německu provozovna. 
Zde je důležité, že zahraniční společnost nemá 
v tuzemsku management. Pokud nevzniká za-
hraniční provozovna, neodvádí se v Německu 
živnostenská daň. Avšak je třeba dávat velký 
pozor, pokud je správou nemovitosti pověřen 
tuzemský poskytovatel služeb (Asset Manager, 

Andrea Stadler
Andrea se připojila k Moore Stephens KPWT AG v Mnichově na začátku roku 2018. Před tím působila více než pět 
let v poradenských firmách Velké čtyřky, kde se zabývala zdaněním nemovitostí. Mezi její klienty patří německé 
a mezinárodní společnosti z realitního sektoru a dalších odvětví v oblasti výnosových daní a zabývá se dalšími 
projekty v oblasti restrukturalizací.

Property Manager, Facility Manager), neboť ze-
jména má-li rozsáhlé rozhodovací pravomoci, 
může to vést ke vzniku stálé provozovny.

Zvláštnost: Rozšířené snížení 
živnostenské daně
Zvláštností u živnostenské daně je tzv. roz-
šířené snížení živnostenské daně. Toto lze 
uplatnit, pokud společnost spravuje a užívá 
výhradně vlastní pozemky. Tím mají být ka-
pitálové společnosti spravující majetek, které 
jsou povinné z titulu své právní formy odvádět 
živnostenskou daň, od této další daňové zátěže 
osvobozeny a postaveny na roveň osobním 
společnostem spravujícím majetek. Případné 
vedlejší činnosti jsou na škodu a mají za násle-
dek úplnou nemožnost uplatnit toto snížení 
daně. V této souvislosti je zejména třeba dávat 
pozor na „škodlivý“ spolupronájem tzv. 
samostatných movitých věcí a souborů (např. 
nákladní výtah) nebo inventáře. 

Záludná daň z nabytí 
nemovitých věcí
Převody pozemků podléhají v Německu dani 
z nabytí nemovitých věcí. Tato činí v závislosti 
na spolkové zemi od 3,5 % do 6,5 % a vymě-
řuje se v zásadě z kupní ceny. Je třeba však mít 
na paměti, že i přímý či nepřímý převod podílů 
kapitálové společnosti vlastnící pozemky 
nebo změna společníků u osobní společnosti 
vlastnící pozemky může znamenat zdanění 
živnostenskou daní. Proto je právě u restruk-
turalizací třeba věnovat zvýšenou pozornost 
společnostem vlastnícím nemovitosti. 

Závěrem lze shrnout, že investice do ne-
movitostí skýtají potenciál daňových řešení, 
takže lze za dodržení zákonných rámcových 
podmínek zamezit zbytečné daňové zátěži. 
V každém případě byste se u transakcí s nemo-
vitostmi nebo při restrukturalizacích v kon-
cernu, kde jsou ve hře německé nemovitosti, 
měli obrátit na daňového poradce, který Vám 
doporučí daňově nejoptimálnější řešení. 

„U investorů, kteří jsou fyzickými 
osobami, obecně platí, že základem 
pro výpočet daně je příjem 
z pronájmu snížený o výdaje 
prokazatelně vynaložené na jeho 
zajištění, dosažení nebo udržení.“

„Závěrem lze shrnout, že investice 
do nemovitostí skýtají potenciál 
daňových řešení, takže lze 
za dodržení zákonných rámcových 
podmínek zamezit zbytečné daňové 
zátěži.“

„Pokud nevzniká zahraniční 
provozovna, neodvádí se v Německu 
živnostenská daň.“

„Převody pozemků podléhají 
v Německu dani z nabytí nemovitých 
věcí. Tato činí v závislosti na 
spolkové zemi od 3,5 % do 6,5 % 
a vyměřuje se v zásadě z kupní 
ceny.“
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Moderní technologie 
ve financování dodavatelsko-
odběratelských vztahů 
Pavel Chlumský

Ty tam jsou doby, kdy firmy dodávající zboží a služby, ve snaze 
ustát bilanční tlaky na pracovní kapitál, obcházely bankovní 
domy a vedly obsáhlé diskuse o podmínkách financování, majíce 
na paměti, že banky jsou pro ně v podstatě jedinou možností, jak 
se dostat k prostředkům potřebným k financování oběžných aktiv. 
Alternativ nebylo mnoho a factoring jako jedna z nich se v „době 
papírové“ zapsal do mysli finančních manažerů spíše jako časově 
a manuálně náročný nákladný produkt s vysokou chybovostí, který 
přichází na řadu až po vyčerpání možností takzvaného standardního 
financování.

Potřeba optimalizovat spotřebu pracovního ka-
pitálu v podnikatelském sektoru stále narůstá. 
Dlouhodobé zdroje, které mají společnosti 
k dispozici od svých akcionářů a investorů, po-
třebuje jejich management investovat v první 
řadě do rozvoje. Jejich vyvázání z krátkodobé 
bilance se spolu s důrazem na řízení finanč-
ních rizik stalo prioritou. Budeme-li hotovost, 
obchodní pohledávky a zásoby považovat 
za hlavní spotřebiče pracovního kapitálu, pak 
stojí krátce za zmínku jejich vývoj v současné 
době. Mnohé, zejména velké společnosti a fi-
nanční skupiny daly podnět k rozvoji finanční 
disciplíny „cash management a transakční 
bankovnictví“, jejíž rozvinuté formy umožňují 
koncentraci agregované hotovosti do jednoho 
místa, z něhož jsou poté financovány potře-
by tam, kde skutečně vznikají. Platební styk 
navíc postupně směřuje k platbám v reálném 
čase, což zjednodušeně znamená, že finanční 
prostředky se odepíšou z účtu plátce a připíšou 
na účet příjemce prakticky ve stejnou chvíli. 
Tlak na redukci skladových zásob postupně při-
vedl některá odvětví až k režimu just-in-time, 
neboli kontinuálního zásobování. Řízení skladů 
se transformovalo do řízení logistiky. Stačí 
se podívat na zástavbu kolem dálnic v blízkosti 
průmyslových a obchodních aglomerací – 
 jeden logistický areál vedle druhého.

Tlak na redukci objemu a rizikového profilu 
pohledávek a jejich propojení s biorytmem 
obchodních závazků vytvořil nové impulzy pro 
využití stovek let staré technologie factoringu 
k vytvoření dynamicky se rozvíjející finanční 
disciplíny obecně nazývané „supply chain 
financing“ (SCF).

Představte si modelový příklad managemen-
tu firmy nedávné doby: Její obchodní proces 
typicky začíná přijetím objednávky a pokračuje 
nákupem přes logistiku, fakturaci, financování 
až po finanční vypořádání. Takový finanční 
ředitel si časem zvykl, že každou z těchto 
agend řeší v zásadě samostatně s technolo-
giemi, které mu poskytl dodavatel firemního 
systému, jeho logistický partner nebo banka. 
Na co nemá k dispozici aplikace, řeší jednoduše 
ručně, excelem, papírem. Zaměstnává k tomu 
personál, je nucen tolerovat chyby, náklady 
a časové ztráty.

Doba digitální a fenomén fintech

To se však má změnit. Společnosti z oboru 
finančních technologií neboli fintechy vtrhly 
do života finančního řízení a finančních služeb 
s nebývalou silou a přesvědčivostí a jejich 
energii dále posiluje digitalizace fakturač-
ního procesu. Některá odvětví ekonomiky 

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 CITI 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 
působil na pozici generálního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku. Jako lektor se věnuje problematice 
financování v dodavatelsko-odběratelských vztazích, financování strategických projektů, prodejních doved-
ností, utváření a vedení týmu, sales managementu a CRM v korporátním bankovnictví. V současné době působí 
na pozici člena představenstva společnosti Factoring České spořitelny.

si život bez elektronických objednávek, faktur, 
transportních dokumentů a dodacích listů 
už nedovedou představit. Právě tohoto trendu 
fintech využil k vývoji technologií spojujících 
fyzické a finanční dodavatelsko-odběratelské 
toky do jednoho světa.

Našemu finančnímu řediteli se tím otevře-
ly zcela nové možnosti, jak řídit své vlastní 
postavení v dodavatelských a odběratelských 
řetězcích, jejichž je součástí – s nižším rizikem, 
nižšími náklady, vyšší transparentností a zisko-
vostí. Fintech platformy mu nyní nabízejí synté-
zu všech původně oddělených procesů do jed-
noho prostředí. V těchto platformách je možné 
optimalizovat proces financování až na úroveň 
plné automatizace, a to v reálném čase – žádná 
zpoždění, žádosti, doklady a podklady.

Odběratelé si tak mohou řídit doby splatnos-
ti svých obchodních závazků způsobem, který 
lépe odpovídá objemům a časovému profilu 
jejich krátkodobých aktiv. Tím uvolňují pracov-
ní kapitál k investicím do svého rozvoje.

Dodavatelé na druhé straně nemusí naříkat 
nad dlouhými splatnostmi svých obchodních 
pohledávek ani nad špatnou platební mo-
rálkou svých odběratelů. Nemusí si ani lámat 
hlavu nad jejich finanční situací a vytvářet své 
vlastní modely hodnocení jejich úvěrového 
rizika a potenciálu finančních ztrát z nezaplace-
ných dodávek.

Na těchto platformách získaly staroby-
lé finanční metody, jako je faktoring nebo 
diskontní financování zcela novou podobu 
a oproti tradičním metodám, jako jsou krát-
kodobé úvěry nebo dluhopisové či směnkové 
programy mají dnes celou řadu výhod. Jsou 

automatizovatelné, smluvně a dokumentačně 
nenáročné, cenově konkurenceschopné a ne-
zvyšují, či dokonce snižují zadlužení společ-
nosti. Jsou přirozenou součástí systému řízení 
věcných a finančních toků v dodavatelských 
řetězcích, respektují jejich sezónnost i neoče-
kávané výkyvy. Jsou o poznání odolnější vůči 
hospodářským krizím, během nichž se aktivita 
úvěrového a kapitálového trhu zpomaluje 
či zcela zastavuje – často v rozporu s potřebami 
firem. A konečně – mají skvělou budoucnost 
v éře digitální ekonomiky, otevřeného bankov-
nictví, umělé inteligence a dalších fenoménů 
moderní doby, které nás nevyhnutelně čekají.
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Dnes odpovídá  
Milada Sluková 

Milada Sluková o sobě tvrdí, že se ráda učí novým věcem. I to je důvod 
proč se stala členem CAFIN. Chce být v kontaktu s lidmi z branže. 
V současné době pracuje jako finanční analytik a controller ve firmě 
Awec Aluminium Products. Kdo je podle ní dobrým controllerem a kdo 
je jejím vzorem? Dozvíte se v následujícím rozhovoru. 

Co podle Vás znamená být dobrým finančním 
analytikem / controllorem?
Důležité je vidět různé souvislosti, které nám 
čísla říkají, a nevidět je pouze stroze jako čísla, 
ale představovat si za nimi skutečné procesy 
ve firmě a jejich důsledky.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste 
si to až praxí? 
Praxe mi ukázala, co je v podniku důležité sle-
dovat a jak jsou veškeré procesy ve firmě úzce 
propojené. Naučila mě to nejdůležitější: dostat 
za věci zodpovědnost, což vás ve škole nenaučí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?
Těžko říci, na co jsem nejvíce hrdá, nejspíše, 
že po roce, kdy jsem pracovala jako finanční 
analytik, jsem se dostala až ke controllingu. 
Jelikož jsem člověk, který jde rád pořád dál 
a kupředu, tak ani s tímto úspěchem nechci 
usnout na vavřínech a chci se posouvat stále 
dál.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Můj vzor není nikdo z mé profese, je to můj pří-
tel, který je úžasným top manažerem a učí mě, 
jak pracovat s lidmi, dívat se na věci z různých 
pohledů a dosahovat svých cílů.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš 
soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Nevnímám to jako pracovní deformaci, to spíše 
mé okolí mě na to upozorňuje, že věci ve svém 
životě hodně kontroluji a předem vymýšlím 
různé krizové plány a řešení.

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?
Začínala jsem jako finanční analytik, jelikož 
se ráda učím stále nové věci a mám ráda 
výzvy, za nedlouhou dobu jsem se posunula 
na pozici finanční analytik a controller. Jako 
klíčové vidím, že mě práce baví, vidím její 
výsledky a smysl. Důležité pro mě bylo i dobré 
vedení manažera, přístup firmy, kde vidím svůj 
potenciál a následná motivace se dál zlepšovat 
a posouvat. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Do asociace CAFIN jsem se připojila, abych moh-
la komunikovat s lidmi se stejným profesním 
zájmem. Abych se od nich mohla naučit novým 
věcem, sdílet zkušenosti a diskutovat s nimi.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda 
vzpomínáte a proč?
Zúčastnila jsem se semináře „Finanční analýza 
a řízení podnikových financí“. Ráda na tento se-
minář vzpomínám, už jen díky lektorovi, který 
tento seminář vedl. Skvěle nás do problema-
tiky zapojil, hlavním přínosem semináře byla 
analýza příkladu z praxe.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se rád zúčast-
nila a proč?
Ráda bych se zúčastnila certifikovaného cyklu 
Finanční Controller, abych si rozšířila obzory 
v controllingu.

Co považujete za největší zátěž pro podniky 
a podnikatele v této době?
Velkou zátěží pro firmy je administrativa, která 
představuje mnoho nákladů. Dále velká kon-
kurence, která vede k tomu, že firmy expan-
dují a rozšiřují svou oblast podnikání, s čímž 
souvisí problém s nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků a jejich velkou fluktuací. Nemenší 
zátěží pro firmy jsou pak také změny měnových 
kurzů a špatné reakce na ně.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Nejraději relaxuji cestováním a cyklistikou.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Snažím se nezabývat se zbytečnými věcmi. 

 

Mgr. Milada Sluková
Milada Sluková o sobě říká, že je cílevědomý člověk, který je dynamický, rád se zdokonaluje a učí se novým 
věcem. Má ráda práci s čísly, která vyžaduje pečlivost. Považuje se za typ člověka, který dotahuje věci do konce. 
Její sen je, aby její práce byla zároveň i jejím koníčkem.

„Důležité je vidět různé souvislosti, 
které nám čísla říkají, a nevidět 
je pouze stroze jako čísla, ale 
představovat si za nimi skutečné 
procesy ve firmě a jejich důsledky.“

„Začínala jsem jako finanční 
analytik, jelikož se ráda učím 
stále nové věci a mám ráda 
výzvy, za nedlouhou dobu jsem 
se posunula na pozici finanční 
analytik a controller.“

„Ráda bych se zúčastnila 
certifikovaného cyklu Finanční 
Controller, abych si rozšířila obzory 
v controllingu.“
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Dnes odpovídá  
Tomáš Činčala

Tomáš Činčala je vedoucím controllingu a pravou rukou jednatele spo-
lečnosti EWM HIGHTEC WELDING s. r. o. a je naším členem teprve krátce. 
Jak sám říká –  teprve se rozhlíží. Co ho na CAFIN překvapilo? A jak nahlíží 
na éru Průmyslu 4.0? Přečtěte si náš rozhovor. 

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucím 
controllingu?
Nastavovat a automatizovat kontrolně-
-analytické mechanismy založené na datech 
a faktech. Být partnerem managementu, před-
kládat stanoviska k různým problematikám, 
definovat možné varianty dalšího postupu 
spolu s příležitostmi a riziky.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí? 
Při studiu člověk dostane teoretický základ, 
rámcově si zformuje způsob přemýšlení a ná-
hled na problematiku, mnohdy se však naučí 
přemýšlet zbytečně složitě. Profesní život mne 
neustále vrací zpět k mottu „v jednoduchosti 
je síla“.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Nedělím úspěchy na velké a malé, učím 
se být hrdý na každou jednotlivou věc, která 

se podaří. Ale ano, jedna věc asi trochu vyčnívá 
– velký úspěch je, že jsem se ještě nezbláznil!

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Mým vzorem jsou všichni ti, kteří nežijí jen pro 
sebe, ale umí dát kousek ze sebe lidem okolo. 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
A u koho v naší profesi se neprojevuje… Způsob 
organizace rodinných financí, analýzy, FIFO, 
rychlost obrátky, minimální skladové zásoby 
atd. Rodinu s tím snad moc neprudím. Vždy 
jsem vnitřně nadšený, když se povede něco 
implementovat, aniž by manželka prohodila, 
že jsem „hrozně nenápadný a otravný“!

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?
Jsem stále na začátku.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Příjemně mě překvapilo, že existuje organiza-
ce sdružující lidi s tímto profesním zaměřením. 
Rád potkávám nové lidi, zajímají mne jejich 
názory a náhledy jak na odbornou problema-
tiku, tak na život. Moc se na společné setkávání 
těším.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Jsem členem teprve pár týdnů. Teprve 
se rozhlížím.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se rád zúčast-
nil a proč?
Zaujal mne cyklus Diplomovaný controller, ale 
také další odborné semináře. Slibuji si od nich 
zejména hlubokou provázanost s praxí.

Co považujete za největší zátěž pro podniky 
a podnikatele v této době?
Příliš časté změny takřka ve všech oblastech 
a na druhé straně přemíru rigidní regula-
ce a byrokracie. Uniká mi koncepce, kam 
máme vlastně namířeno a jak se tam chce-
me dostat. Nebo to možná není dostatečně 
komunikováno…

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás 
ve firmě?
Velmi pozitivně, jsem přítelem automati-
zace procesů. Pro mne toto navíc souvisí 

s koncepčností zmíněnou v předchozím bodu. 
Nejen podniky a podnikatelé se musí připra-
vovat na P4.0, ale také státní správa. U nás 
ve firmě se na tom tvrdě pracuje.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Hra na klavír, florbal, příjemné posezení u kávy 
s rodinou, u stolních her s kamarády…

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Snažím se o aplikaci KISS principu – Keep 
It Simple Stupid. Volně přeloženo: v jednodu-
chosti je krása.

 

Ing. Tomáš Činčala 
vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, obor Podniková ekonomika. Po střední škole začínal jako referent 
kvality v automobilovém průmyslu, od roku 2009 však již působil jako jednatel společnosti LUKRA – Holding, 
s. r. o. vyrábějící konektorovou techniku a kabelové svazky. Nyní zastává pozici vedoucího controllingu a je pra-
vou rukou jednatele společnosti EWM HIGHTEC WELDING s. r. o. vyrábějící svařovací techniku.

„Nedělím úspěchy na velké 
a malé, učím se být hrdý na každou 
jednotlivou věc, která se podaří. Ale 
ano, jedna věc asi trochu vyčnívá 
– velký úspěch je, že jsem se ještě 
nezbláznil!“

„Zaujal mne cyklus Diplomovaný 
controller, ale také další odborné 
semináře. Slibuji si od nich zejména 
hlubokou provázanost s praxí.“

„Velmi pozitivně, jsem přítelem 
automatizace procesů. Pro mne 
toto navíc souvisí s koncepčností 
zmíněnou v předchozím bodu. 
Nejen podniky a podnikatelé 
se musí připravovat na P4.0, ale 
také státní správa. U nás ve firmě 
se na tom tvrdě pracuje.“



20 21V 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

P ř e d s t a v u j e m e  č l e n y  C A F I N P ř e d s t a v u j e m e  č l e n y  C A F I N

Dnes odpovídá  
Dita Wanke

Posledního člena, kterého Vám v tomto čísle představíme, je Dita Wanke. 
Dita pracuje jako controller ve společnosti Tawesco, s. r. o. Pozici control-
lera si vybrala ihned po škole a jak samá říká – je to pro ní správná volba. 

Co podle Vás znamená být dobrým 
controllerem?
Dobrý controller by měl být dobrým partnerem 
nejen pro finančního ředitele, ale také pro celý 
management. Měl by pomáhat udávat směr 
vývoje společnosti a poskytovat informace 
k snadnějšímu a rychlejšímu rozhodování 
managementu pro rozvoj společnosti.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste 
si to až praxí? 
Jednoznačně si člověk ve škole neosvojí úzkou 
spolupráci s lidmi z jiných oddělení, která je pro 
práci controllera velice důležitá. Schopnost 
naučit se plavat ve vodách interní komunikace. 
A dále práci pod neustálým tlakem a zvýšeným 
stresem.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?
Měla jsem příležitost být součástí týmu, který 
implementovat nový informační systém a za-
váděl manažerský informační systém. Jsem 
spokojená a velice ráda, že implementace 
proběhla úspěšně a již čerpáme „třešničky“ 
v podobě jednoduššího reportingu a snazších 
analýz. 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Vzory člověk může najít všude okolo sebe. 
V práci jsou to mí přímí zkušenější kolegové 
s dlouholetou praxí.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Odchodem z kanceláře určitě moje práce 
nekončí. Moje práce je i mým koníčkem, proto 
občas rodina „trpí“ mým pracovním nasazením, 
kdy neváhám zpracovávat informace a zvedat 
telefony, vyřizovat emaily i ve svém volném 
čase. Občas se přistihnu, že mám potřebu 
vysvětlit ekonomické principy příbuzným, kteří 
pracují ve výrobě, jakým způsobem významně 
ovlivňují ekonomický vývoj společnosti . Ale 
doufám, že kdybyste se zeptali mé rodiny, tak 
nebude mít negativní postoj.

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?
Hned po škole jsem nastoupila na pozici 
controllera a jsem si jistá, že toto je pro mne 
správné profesní začlenění. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Spolupráce CAFIN s Controller Institutem byl 
ten prvotní impuls. Moje chuť se stále vzdělá-
vat a získávat nové informace v oblasti financí. 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda 
vzpomínáte a proč?
Určitě velkým přínosem pro mne bylo absolvo-
vání cyklu „Diplomový controller“ pod záštitou 
Controller Institutu. Měla jsem možnost získat 

spoustu praktických informací a setkat se s ko-
legy z oboru, jejíchž zkušenosti mi pomohly 
v některých rozhodováních například při 
implementaci informačního systému.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se rád zúčast-
nila a proč?
Mám zájem absolvovat cyklus „Manažer 
nákupu“, protože jsem si vědoma, že materiál 
je první nejvýznamnější náklad společností.

Co považujete jako největší zátěž pro podni-
ky a podnikatele v této době?
Z vnějšího okolí je to jednoznačně státní 
správa a legislativa, nepružnost státní sféry. 
Jednoznačně momentálně nejvýznamnější 
zátěží pro podniky je nedostatek kvalitní 
pracovní síly.

Myslím si, ale že podniky si vytváří zátěž 
i ve vnitřním organizačním uspořádání, které 
se může stát neflexibilní.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás 
ve firmě?
V naší společnosti již dochází k robotizaci 
a automatizaci výroby, v oblasti automotive 
je to velice důležitá oblast. 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Jednoznačně čas strávený s rodinou a dětmi.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Vždy si zachovat chladnou hlavu a do kom-
plikovaných problematik vložit i tzv. „selský“ 
rozum.  

Za všechny inspirující 
rozhovory moc děkuji.

Helena Sochrová
CAFIN

Ing. Dita Winke
Dita Wanke vystudovala obor Podniková ekonomika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Své vzdělání si pro-
hloubila u Controller Institutu vzdělávacím cyklem Diplomovaný controller. V současné době působí na pozici 
controllera a specialisty rozboru a analýz ve společnosti Tawesco, s. r. o., Kopřivnice.
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Představujeme odbornou radu 
CAFINu  
Bohumil Král

Rádi bychom Vám formou rozhovorů představili odbornou radu naší 
asociace. Jako prvního jsme vyzpovídali předsedu odborné rady, pana 
prof. Krále. Diskuse s ním jsou vždy obohacující, věří v mladou generaci, 
celý svůj život jí předává své nemalé odborné znalosti, které se snoubí 
i s morální autoritou, která z „Míly“ vyzařuje. 

Na vysokých školách nám i pod Vašima 
rukama vyrůstá naše budoucnost. Je něco, 
co stojí za to opakovaně vštěpovat mladé 
generaci do profesního života? A je naopak 
něco, co se od mladé generace můžeme učit 
my sami?
Zejména první otázka se zpravidla klade 
„moudrým kmetům“ a já se obávám, že – 
jakkoli věkem kmet – jsem stále ještě ne-
zmoudřel. Ale teď maličko vážněji: jsem velmi 
rád mezi našimi studenty, nikdy jsem nepro-
padl pocitu, že nová mladá generace je zase 
o trochu horší než ta předchozí, a zejména 
z profesního pohledu mám radost, jak se pod-
statná část našich studentů snaží rozvíjet svou 
profesní kompetenci nejen ve škole, ale záro-
veň i v práci. Učím zejména na magisterském 
stupni studia a těch, kteří pracují i na význam-
ných controllingových pozicích, není málo. 

To má obrovskou výhodu pro výuku ma-
nažerského účetnictví – pamatuji doby, kdy 
základním problémem bylo vysvětlit studen-
tům, že to, o čem hovořím, je reálná praktická 
otázka, která podnikové manažery trápí. Dnes 
řada studentů, kteří v praxi působí, nejen ví, 
že např. dobře nastavit sortimentní mix na zá-
kladě kvalitní kalkulace je reálným praktickým 
problémem, ale také si uvědomuje, že pokud 
budou schopni kompetentně přispět k jeho 
řešení, zvýší to jejich prestiž, výdělek, pozici 
… To významně zvyšuje jejich zájem se „něco“ 
naučit – nejen z toho důvodu, aby si „odškrtli“ 

studijní povinnost, ale zejména aby profesně 
rostli.

A co se týče Vašich konkrétních otázek? Řada 
studentů, které jejich práce skutečně „baví“ 
a rozvíjí, čelí otázce priorit: růst pracovní 
pozice, výdělku, prestiže i přidělené pravomoci 
i odpovědnosti je tak zahltí, že najednou cítí, 
že na školu „nemají čas ani náladu“. Co víc, 
vznik tohoto problému začínají řešit pozdě – 
obrazně řečeno jako většina z nás řeší problé-
my se zubem, až když začne bolet, také řada 
studentů si začíná uvědomovat, že své pracovní 
angažmá poněkud „přehnali“ až ve chvíli, kdy 
čelí reálnému riziku nedostatku kreditů nebo 
dokonce ukončení studia. Těm všem se snažím 
dlouhodobě opakovat zásadu, že vše na světě 
má svůj čas: právě čas studia a jeho úspěšného 
ukončení nutně musí mít v konkrétní době 
profesního života prioritu před nabýváním 
praktických zkušeností.

Co se od mladé generace můžeme 
učit my sami? Dlouhodobě ctím zásadu, 
že až mě přestanou vzrušovat nové věci 
a až ztratím touhu se něco nového naučit, tak 

už budu opravdu starý, a to nejen podle data 
narození. V tomto smyslu cítím rozdíl mezi 
mladými a zkušenými méně vyhraněně než při 
hledání odpovědi na předchozí otázku. Když 
bych se teď snažil být konkrétnější a hovořil 
např. o tom, že mladé generaci závidím jejich 
ICT kompetenci nebo jejich větší upřímnost 
či přímočarost v jednání a komunikaci, cítím, 
že by to nebylo korektní k řadě zkušenějších 
kolegů, kteří jsou v otázkách ICT stejně dobří 
jako naši dnešní absolventi, ani – naopak – 
k řadě studentů, z nichž dostat upřímnou od-
pověď na relativně jednoznačnou otázku při-
pomíná svým úsilím dolování zlaté žíly. Takže 
jinak řečeno: učme se od moudrých, ať jsou 
mladí hodně, středně, nebo už jen trochu!

Controlling bývá často přirovnáván ke zdra-
vému selskému rozumu. Co myslíte, musí 
se člověk se selským rozumem narodit, nebo 
se dá nějak tato schopnost cvičit, trénovat, 
naučit? 
Docela chytrá česká přísloví říkají, že „žádný 
učený z nebe nespadl“ a že „nic není zadarmo“. 
Patří k obtížím, ale i krásám života, že zdravý 
selský rozum se zmiňuje jako základ úspěšné-
ho vykonávání nejen profese controllera, ale 
i technika, marketéra, prodejce, lékaře, učitele 
i všech dalších profesí – a že jich na světě je. 
Jinak řečeno, každý z nás se podle mého ná-
zoru rodí s určitým potenciálem, který se lépe 
aplikuje v určitém spektru profesí a hůře 

v jiném. I když se však naše touha „něco dělat“ 
zcela výjimečně spojí s naším „vrozeným“ já, 
které se v nás individuálně a zcela specific-
ky namixovalo, je to jen první předpoklad, 
že v tom „něčem“ budeme „jedničkou“ – útva-
rovou, podnikovou, republikovou, evropskou 
nebo dokonce světovou. A i když se nepořádají 
mistrovství v controllingu (což se může jevit 
jako určitá výhoda pro ty, kteří nejsou závodivé 
typy), jsou dnes na druhou stranu požadav-
ky na úspěšné controllery nesmírně široké 
a různorodé. Nechci podceňovat potenciál 
zdravého rozumu, s nímž se rodíme, ale cítím, 
že kvalitní controller roste zejména s tím, jak 
tvrdě je ochoten pracovat na svém profesním 
růstu. 

Blíží se 10. výročí vzniku naší asociace CAFIN. 
Po celou tuto dobu stojíte v čele odborné 
rady asociace. Jak vnímáte současné trendy, 
výhledy do budoucna, co můžeme podle Vás 
očekávat ve finanční profesi?
Opravdu je to deset let??? Nechce se mi tomu vě-
řit! CAFIN je podle mého názoru zejména úžasné 
fórum, které funguje v mnoha průřezech, 
kterým sice dominuje zájem o finanční řízení, 
ale které zároveň tento pohled rozvíjí o tolik po-
třebnou schopnost vnímat analogie a souvislosti 
z jiných oblastí našeho žití. Pevně věřím, že prá-
vě toto široké zaměření, spojené s výjimečnou 
kulturou a duchem vnímání souvislostí, bude 
pro rozvoj CAFIN příznačné i do budoucna.

„Učme se od moudrých, ať jsou 
mladí hodně, středně nebo už jen 
trochu!“

Prof. Král předává za CAFIN ocenění nejlepším autorům v projektu FINdiplomka 2017.
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Příklad na dovolenou: využití 
majetku z pohledu odpisů 
Tomáš Nekvapil

Znáte typ problému, o kterém se říká:  
„to by stálo za to někdy promyslet… třeba o dovolené.“?  
Jednomu takovému je věnován následující článek.

Na začátku byl příklad, ne nepodobný těm, kte-
ré jsme kdysi dostávali ve škole: Provozovatel 
taxislužby má jediný vůz, zakoupený před čtyř-
mi léty za 550 000 Kč. Tento vůz je po ujetých 
310.000 km nadále nepoužitelný a předpoklá-
dejme, že byl zároveň účetně plně odepsán. 
Na voze je ovšem možné provést generální 
opravu: ta bude stát 60 000 Kč a vůz po ní bude 
schopen najezdit dalších 180.000 km, s ohle-
dem na stáří vozu však nelze počítat s tím, 
že by představám zákazníků vyhovoval déle, 
než tři další roky. Provozovatel se nakonec roz-
hodne zakoupit modernizovaný model stejné 
značky, stojí opět 550 000 Kč, ale zároveň pro-
vede generálku a chystá se využívat i vůz starší. 
Často se totiž sejdou dva požadavky zákazníků 
v jednom termínu a jeho syn nemá problém 
zaskočit příležitostně jako druhý řidič. Rozsah 
takového využití staršího vozu odhaduje pro-
vozovatel na 10.000 km ročně, pro jiné účely 
jej používat nehodlá. Taxislužba je po čtyřech 
letech úspěšně zavedená a pro další roky 
se počítá s celkovým objemem výkonů 
200.000 km ročně. Zanedbáme-li jakékoli další 
rozdíly mezi novým a starším vozem, je takový 
způsob využití ekonomicky optimální?

Ti z vás, kteří sledují Finblog, si nejspíš 
vzpomenou: jde o variaci k tématu “Souběh 
staré a nové technologie“, kterému jsme 
se věnovali v listopadu roku 2017 (http://
www.financni-manazer.cz/2017/11/

soubeh-stare-nove-technologie.html). Místo 
osobních aut si můžete představit jakýkoli stroj 
nebo zařízení – příklad taxíku je dobrý proto, 
že vcelku intuitivně lze vnímat oba procesy 
opotřebení (fyzické opotřebení: vůz je technic-
ky nepoužitelný po ujetých 310 tis. km, resp. 
s generálkou po 490 (=310+180) tis. km, mo-
rální opotřebení: vůz starší než sedm (=4+3) let 
již nevyhovuje představám zákazníků o kvalitní 
taxislužbě). A přesně to je úhel pohledu, k ně-
muž úloha směřuje.

Dovolte krátké připomenutí v několika bodech:
1. Celková životnost zařízení, ať už jde 

o osobní auto nebo obráběcí stroj, je dána 
celkovou délkou toho z procesů opotřebení, 
který své dílo dovrší dříve. To často závisí 
na způsobu použití: auta v taxislužbě jsou 
zpravidla fyzicky zcela opotřebena dříve, 
než by se znelíbila zákazníkům, NC obráběcí 
stroj vám v případě slabého využití může 
fungovat i padesát let, v té době ho už ale 
nejspíš nikdo nebude umět naprogramovat 
– morální opotřebení zde vítězí (na rozdíl 
od jeho staršího, neprogramovatelného 
předchůdce). 

2. Fixní odpis za období, obvyklý ve finančním 
účetnictví (= vstupní cena majetku/počet 
období předpokládané životnosti), dobře 
vystihuje jen ztrátu hodnoty, způsobenou 
rychlejším opotřebením morálním, tj. 

Ale zpět k otázce: je nesmírně široká a najít 
v ní ústřední jádro, není snadné. Přesto se po-
kusím odpovědět. Jednou z ústředních otázek 
budoucího rozvoje finanční profese je podle 
mého názoru úvaha, do jaké míry je pro finanč-
ní odborníky nutná znalost toho, co nazývám 
„účetní vidění světa“.

Účetní vidění světa se u nás dlouhá léta před 
sametovou revolucí postupně diskreditovalo. 
Není tak divu, že je někdy stále ještě vnímá-
no jako prototyp zkostnatělého uvažování 
typu: „všichni vědí, že ta budova na Václaváku 
je k mání cca za sto milionů korun; to jen účetní 
ji mají v knihách za pět“. 

S rozvojem podnikání však roste i počet 
těch, kteří účetnictví chápou v jeho pozitivní 
podstatě – jako nástroj hledání ekonomické 

„Široké zaměření, spojené 
s výjimečnou kulturou a duchem 
vnímání souvislostí, bude pro CAFIN 
příznačné i do budoucna.“

racionality: každé naše rozhodnutí může mít 
vliv na aktiva – majetek, nazíraný z hlediska 
jeho formy a účelu, a tedy i na to, jaký je jeho 
potenciál přinášet prospěch a kdy ho bude 
možno využít k placení závazků; každé rozhod-
nutí může mít vliv na pasiva – stejný majetek 
viděný z hlediska způsobu jeho nabytí, a tedy 
na to, zda ho financovat z vlastních zdrojů 
– dráž, ale bezpečněji, nebo některým z lev-
nějších cizích zdrojů, ovšem přinášejících větší 
finanční riziko; každé rozhodnutí může ovlivnit 
zisk jako základní měřítko bohatnutí vlastní-
ka a s ním všech jeho „stakeholders“; každé 
rozhodnutí je potenciálně ovlivněno daňovými 
a jinými zákony a každé rozhodnutí může mít 
vliv na výši peněz jako zvláštní majetkové slož-
ky, za kterou lze ledacos – kromě zdraví, štěstí 
a spokojenosti – koupit.

Pro účetní vidění světa je pak základním 
rysem potřeba promyslet všechny tyto otázky 
ve vzájemných, často protikladných souvislos-
tech a různorodých variantách předem – a ni-
koliv až poté, co se projeví v účetních knihách. 

Ne nadarmo se tato schopnost ve světě cení 
– až tak, že se s nadsázkou říká, že jakkoli jsou 
důležité všechny profese, tři z nich dominují: 
lékař, dbající o naše zdraví, právník, starající 
se o naši svobodu a účetní (ve smyslu anglického 
„accountant“), který „ohlídá“ naši ekonomickou 
prosperitu. Nepochybuji o tom, že tato schopnost 
se bude s rozvojem podnikání stále více rozvíjet.

Jestli se lze v poslední době setkat s názo-
rem, že díky rozvoji informačních a komunikač-
ních technologií je jednou z nejohroženějších 
profesí právě profese účetních, je řeč o jiných 
účetních: je řeč o těch, kteří vedou účetní knihy 
a kteří často rutinně účtují někdy i značně ome-
zený počet událostí na základě přidělených 
dokladů, aniž jsou nuceni přemýšlet o podstatě 
toho, o čem účtují. Angličtina o těchto účetních 
hovoří jako o „bookkeepers“. Těch bude 
potřeba díky rozvoji ICT v budoucnu zcela jistě 
výrazně méně.

 

Prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. 
je profesorem Katedry manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Dále dlouhodobě působí jako předseda Odborné rady CAFIN, ve vědeckých radách VŠE v Praze, Fakulty financí 
a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty managementu a ekonomiky University Tomáše Bati ve Zlíně a Fakulty strojní 
ČVUT v Praze. Významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí – hlavně při 
zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků.
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nezávislým na využití zařízení (jen výjimeč-
ně funguje pro fyzické opotřebení – tehdy, 
pokud jde o prosté stárnutí během času, 
např. u drátů elektrického vedení). Z důvo-
dů transparentnosti však v účetním pojetí 
nemohou být reflektovány další faktory, 
které mají vliv na skutečnou velikost ztráty 
hodnoty: V prvé řadě jde o nutné údrž-
bové úkony příležitostného charakteru. 
Příkladem mohou být právě generální 
opravy, které prodlužují celkovou životnost 
zařízení úplně stejně jako interní faktory 
trvanlivosti v jeho vstupní ceně, tj. kvalita 
použitých materiálů, pečlivost zpracování 
apod., problémem pro účetní je ale fakt, 
že v momentě stanovení odpisu nejsou (bu-
doucí) výdaje na takové úkony prokazatelné 
žádným dokladem. V druhé řadě je faktická 
ztráta hodnoty zařízení opotřebením závislá 
také na případném poklesu nebo růstu jeho 
tržní ceny v průběhu využití: ztráta opo-
třebením měla nejspíš záviset na velikosti 
částky, kterou budeme muset vynaložit, 
až dojde na jeho nutnou obnovu (tzv. 
„going concern“ princip). Upravený fixní 
manažerský odpis při limitujícím morálním 
opotřebení tedy může mít podobu:

Odpis 
za období 

=

Cena budoucí náhrady 
+ výdaje na příležitostnou 

údržbu
počet období 

 předpokládané životnosti 

3. Je-li limitujícím faktorem životnosti fyzické 
opotřebení, vytvoříme analogicky přímý va-
riabilní odpis na jednotku výkonu, v tomto 
případě ujeté kilometry:

Odpis 
na kilometr 

=

Cena budoucí náhrady 
+ výdaje na příležitostnou 

údržbu
Počet ujetých kilometrů 

předpokládané životnosti 

4. V případě, že zařízení bylo již účetně 
odepsáno, z hlediska manažerského 
účetnictví může být znovu oceněno (např. 
aktuální reprodukční cenou) a odepisováno 
manažerským odpisem, založeným ovšem 

na ceně budoucí náhrady. Při cenovém růstu 
tak může manažerské odepisování vést 
až k záporné zůstatkové hodnotě; i když 
jde o diskutabilní dedukci, domnívám se, 
že tento postup je minimálně z kalkulač-
ního pohledu korektní: záporný zůstatek 
představuje náklad obětované příležitosti 
nezbavovat se zařízení, u nějž k cenovému 
růstu dochází (srov. například s držením 
uměleckého předmětu nebo drahého 
kovu).

Nyní již k samotnému řešení příkladu: mám 
v úmyslu porovnávat náklady vyplývající 
ze správně uplatněných manažerských odpisů 
pro obě auta. Ukážeme, že optimální varianta 
nemůže počítat s tak malým využitím záložní-
ho vozidla, jak je uvedeno v zadání – to ostatně 
odpovídá i zdravému rozumu. Zanedbáváme 
přitom spoustu vedlejších faktorů – vedle 
rozdílů v provozních nákladech a nelinearity 
poklesu časové ceny, vedoucí k degresivní-
mu odepisování (což, připouštím, může být 
významné právě u osobních aut), také možnou 
změnu manažerských odpisů pro jednotlivá 
budoucí období – např. vlivem vývoje cen 
nových i ojetých automobilů nebo vlivem 
změny ročního výkonu. Diskuse na tato témata 
by nepochybně byla zajímavá, ale něco přece 
musí zůstat na další dovolenou. 

Vyjděme nejprve z předpokladu nízké ceny 
ojetin a předpokládejme, že podobně opotře-
bené auto, jakým je výše zmíněný starší taxík, 
se bude za pár let prodávat za 50 tisíc, ceny 
nových aut se měnit nebudou. 

Potom platí pro starší vůz:

Roční odpis =

50.000 
+ 60.000

= 36 667 [Kč]
3 

Odpis 
na kilometr 

=

50.000 
+ 60.000

= 0,61 [Kč]
180.000 

Roční odpis se použije, pokud bude předpoklá-
daný počet ujetých kilometrů za tři roky nižší 
než 180.000, tj. při předpokládaném ročním 
nájezdu nižším než 60.000 km (v tom případě 
je životnost limitována morálně).

Pro nový vůz:

Roční 
odpis

=

550.000 
+ 60.000

= 87 143 [Kč]
7 

Odpis 
na kilo-

metr
=

550.000 
+ 60.000

= 1,24 [Kč]
490.000 

Roční odpis se v tom to případě použije, pokud 
bude předpokládaný počet ujetých kilometrů 
za sedm let nižší než 490.000, tj. při předpoklá-
daném ročním nájezdu nižším než 70.000 km. 
Pro oba typy odpisu vycházíme z ekonomicky 
výhodnější varianty s provedením generální 
opravy, která prodlouží životnost ze 4 na 7 let, 
resp. z 310 tis. na 490 tis. km (bez generálky 

je odpis 550/4 = 137,5 tis. Kč na rok, resp. 
550/310 = 1,77 Kč na kilometr). 

Celkové náklady vypadají nyní takto:
Jak je vidět z obrázku, předpokládá-li se roč-

ně celkem 200.000 ujetých km, vede v tomto 
případě ekonomicky optimální varianta 
k maximálnímu využití staršího vozu (jeho 
kilometrický odpis je z řady důvodů nižší), 
a to až na samotnou hranici, kdy ještě bude pl-
něn limit pro kilometrický odpis nového vozu. 
To opět odpovídá zdravému rozumu: vnější 
pásma křivky celkových nákladů (tlustá čára 
nahoře) odpovídají použití fixního odpisu: levá 
pro případ nízkého nájezdu km starším vozem, 
pravá pro stejnou situaci u vozu nového. Fixní 
odpis za období znamená vždy dodatečnou 
ztrátu, není-li maximálně využita kapacita: 
právě proto má křivka podobu rozevřeného 
písmene U (vnější pásma se svažují dovnitř), 
a pouze v její střední části najedou oba vozy 

Ujeté km 
 starší vúz

10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000

Odpis na km 3,67 Kč 1,22 Kč 0,73 Kč 0,61 Kč 0,61 Kč 0,61 Kč 0,61 Kč 0,61 Kč 0,61 Kč 0,61 Kč

Odpis starší vůz 
celkem

36 667 36 667 36 667 42 778 55 000 67 222 79 444 91 667 103 889 116 111

Ujeté km 
nový vůz

190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 10.000

Odpis na km 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,74 Kč 2,90 Kč 8,71 Kč

Odpis nový vůz 
celkem

236 531 211 633 186 735 161 837 136 939 112 041 87 143 87 143 87 143 87 143

Odpis za ujeté 
km celkem

273 197 248 299 223 401 204 615 191 939 179 263 166 587 178 810 191 032 203 254
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Kilometry ujeté starším vozem

166,587 Kč
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Ujeté km 
starší vúz

10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000

Odpis na km 10,3 Kč 3,44 Kč 2,07 Kč 1,72 Kč 1,72 Kč 1,72 Kč 1,72 Kč 1,72 Kč 1,72 Kč 1,72 Kč

Odpis starší vůz 
celkem

103 333 103 333 103 333 120 556 155 000 189 444 223 889 258 333 292 778 327 222

Ujeté km nový 
vůz

190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 10.000

Odpis na km 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,24 Kč 1,74 Kč 2,90 Kč 8,71 Kč

Odpis nový vůz 
celkem

236 531 211 633 186 735 161 837 136 939 112 041 87 143 87 143 87 143 87 143

Odpis za ujeté 
km celkem

339 864 314 966 290 068 282 392 291 939 301 485 311 032 345 476 379 921 414 365
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Kilometry ujeté starším vozem

277.619 Kč

dostatečný počet km na to, aby se použil odpis 
na ujetý kilometr – optimum pak nastává 
na tom z obou konců, kde je maximálně využi-
to levnější varianty. 

Pro srovnání ukažme řešení pro případ, kdy 
použití staršího vozu nebude levnější varian-
tou. Stačí k tomu výrazně zdražit ceny ojetin, 
z předchozích 50 na 250 tisíc korun:

Potom platí pro starší vůz následující změna:

Roční 
odpis

=

250.000 
+ 60.000

= 103 333 [Kč]
3 

Odpis 
na kilo-

metr
=

250.000 
+ 60.000

= 1,72 [Kč]
180.000 

a celkové náklady se změní takto:

Jak je vidět, optimum opět nastává na tom 
konci střední části, kde je maximálně využi-
to levnější varianty (nyní jde o opačný, levý 
konec). 

Na závěr našich prázdninových hrátek 
poukažme ještě na situaci v případě příliš 
nízké potřeby výkonů. Předchozí graf by při 
polovičním celkovém počtu ujetých kilome-
trů (tj. 100.000 km celkem) za rok vypadal 
následovně:

Obě křivky v dolní části grafu jsme nyní 
jako by zatlačili proti sobě a křivka celkových 
nákladů (sledujte obrázek v úplném závěru 
článku na následující straně): je díky tomu 
„podseknutá vodorovným řezem“: celková 
kapacita dvou vozidel natolik převyšuje před-
pokládanou potřebu, že nejméně v jednom 
případě bude nutno uplatnit odpis za období: 
optimum pak nastává v poměrně širokém 
rozmezí uprostřed, kdy se „roční paušály“, dané 

fixním odpisem, vztahují na oba vozy (proč 
platit za ujeté kilometry, můžeme-li čerpat z li-
mitu, který je kryt paušálem). Optimální částka 
190 476 Kč na 100.000 ujetých kilometrů 
je však podstatně vyšší než v předchozím přípa-
dě, což je právě daň za přebytečnou kapacitu 

(optimum v předcházejícím případě nastává 
pro 60.000 km ujetých starším vozem a je přes-
ně 277 619 Kč na 200 tis. km – viz v pořadí dru-
hý graf v tomto článku – , tj. 138 809,5 Kč na po-
loviční roční výkon).
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Kilometry ujeté starším vozem

190.476 Kč

RNDr. Tomáš Nekvapil
Po studiu oboru matematická analýza na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval roční kurz „Bankovnictví“ 
na VŠE v Praze. Působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci střídavě v bankách, finančních institucích 
a strojírenských podnicích. V období fúze s IPB v roce 1998 byl vrchním ředitelem pro IT a vnitřní řízení Banky 
Haná, zastával post ekonomického ředitele akciové společnosti Kordárna a od roku 2002 pracoval jako finanční 
ředitel v akciové společnosti Tusculum, kde byl zodpovědný za projekty procesního řízení, ABC rozpočtování 
a implementaci informačního systému. Od června 2004 působí jako nezávislý konzultant. Realizoval četné 
projekty, zaměřené na plánování, kalkulace nebo strategické řízení a rovněž workshopy v oblasti controllingu.
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Investice do nemovitých věcí 
z českého daňového pohledu 
Jan Tecl

Investice do nemovitostí patří mezi investice se stálým a jistým 
příjmem. Investování je možné buď skrze právnickou, nebo fyzickou 
osobu, přičemž každý způsob investování má svá specifika. Z pohledu 
investora je vhodné posoudit dopady investice do nemovitostí v České 
republice z daňového pohledu v následujících oblastech – daň z příjmů 
právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty 
a daň z nabytí nemovitých věcí.

Zdanění příjmů

Obecně dle uzavřených smluv o zamezení 
dvojího zdanění podléhají zisky z nemovitých 
věcí zdanění ve státě, kde se daná nemo-
vitost nachází. Obecně by tyto zisky měly 
být zdaněny jak ve státě zdroje, tak ve státě 
rezidence. Například ale dle uzavřené smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění s Německem jsou 
příjmy z nemovitých věcí (jak držba, tak pro-
dej) zdaněny pouze v České republice, neboť 
v Německu jsou vyňaty ze zdanění dle smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění. 

Právnické osoby

V České republice je sazba daně z příjmů práv-
nických osob ve výši 19 % a základem daně 
jsou výnosy po odečtení souvisejících nákladů, 
přičemž hodnotu nemovité věci není možné 
uplatnit jednorázově v nákladech, ale do ná-
kladů vstupuje pomocí odpisů (30 nebo 50 let 
dle typu nemovité věci a je možné zvolit 
rovnoměrné nebo zrychlené odpisování). 

Správným strukturováním vlastnictví ne-
movitých věcí a transakcí je možné význam-
ně snížit v České republice daňovou zátěž 
daných transakcí jak z pohledu daně z příjmů 
právnických osob, tak z pohledu daně z přidané 
hodnoty i daně z nabytí nemovitých věcí. 

Prodeje podílů na společnostech nepod-
léhají DPH, a pokud je tento prodej uskuteč-
něn po 12 měsících držby podílu na dceřiné 

společnosti, je související příjem osvobozen 
od daně z příjmů právnických osob. Fúze 
nebo odštěpení je obecně daňově neutrální 
transakce a při splnění podmínek je možné 
převzít i daňové ztráty vzniklé dříve. 

Významným nákladem je v rámci převodu 
nemovitých věcí i daň z nabytí nemovitých 
věcí, neboť její výše je 4 % z kupní ceny nemo-
vité věci (ta je porovnávána s tržní cenou), po-
platníkem je nabyvatel. V některých případech 
je možné tuto daň eliminovat (např. převod, 
fúze nebo rozdělení společnosti vlastnící 
nemovitou věc). 

Fyzické osoby

V mnoha případech může být preferována pří-
má držba nemovitosti nebo společnosti držící 

Ing. Jan Tecl, PhD. 
Jan Tecl nastoupil do společnosti Moore Stephens v roce 2015, ačkoliv v oblasti daňového poradenství 
a účetnictví působí již více než 6 let. Specializuje se na daň z příjmů právnických osob a mezinárodní zdanění 
především pro realitní a developerské firmy. Pravidelně přednáší na Fakultě financí a účetnictví na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Od roku 2012 je certifikovaným daňovým poradcem a je také členem sekce DPH při 
Komoře daňových poradců ČR. Hovoří česky a anglicky.

nemovitou věc přímo fyzickou osobou. Pokud 
se jedná o příjmy z nájmu a související majetek 
není určen k podnikání, tak sazba daně z pří-
jmů fyzických osob v České republice je 15 % 
z částky příjmů po odečtení souvisejících výda-
jů (včetně možnosti odpisování dané nemovité 
věci) a z tohoto příjmu se neplatí sociální ani 
zdravotní pojištění. 

Správným strukturováním investice je možné 
v České republice eliminovat daň z příjmů 
fyzických osob i daň z přidané hodnoty – 
při prodeji nemovité věci tak příjem nemusí 
být zdaněn jak v České republice, tak např. 
v Německu (např. po 5 letech držby). V případě 
převodu podílu na společnosti může být tento 
příjem osvobozen v České republice také 
po 5 letech držby. V tomto okamžiku tak může 
být nemovitá věc přesunuta do holdingové 
struktury bez daňových dopadů v rámci daně 
z příjmů v České republice.

Prodej nebo vklad nemovité věci do spo-
lečnosti je vždy předmětem daně z nabytí 
nemovitých věcí a nabyvatel musí zaplatit daň 
ve výši 4 % z kupní ceny (po porovnání s tržní 
cenou).

Daň z přidané hodnoty

Ustanovení o dani z přidané hodnoty je shodné 
jak pro fyzické, tak právnické osoby. Prodej 
nemovité věci je osvobozen po lhůtě 5 let 
od dokončení nebo od podstatné změny 
na této nemovité věci (podle toho, co nastane 
později). I po této lhůtě může tento prodej 
podléhat DPH, pokud se prodávající dohod-
ne s kupujícím. Nájem je obecně osvobozen 
od DPH. Pronajímatel se však může rozhod-
nout, že v některých případech uplatní u nájmu 
DPH. Pokud podléhá výstup DPH (nájem 
nebo prodej), je možné uplatnit jako odpočet 
související DPH na vstupu. Český zákon uplat-
ňuje u nemovitých věcí lhůtu 10 let, ve které 

se sleduje způsob využití nemovité věci, 
a v této lhůtě se upravuje i původně uplatněný 
odpočet. 

Celkové zhodnocení

V případě vhodné struktury investice je u práv-
nických osob související prodej podílu v České 
republice osvobozen od daně z příjmů práv-
nických osob již po jednom roce držby a tento 
prodej podílu nepodléhá ani dani z přidané 
hodnoty, ani dani z nabytí nemovitých věcí 
(na rozdíl např. od německé úpravy). To také 
umožňuje vhodně přesouvat související 
investice.

U fyzických osob je z českého daňového po-
hledu v některých případech osvobozen prodej 
nemovité věci nebo prodej podílu na společ-
nosti po uplynutí 5 let držby.

Ve všech případech je nutné posoudit 
dopady z pohledu mezinárodního zdaně-
ní a posoudit úpravu jak z pohledu státu 
investora, tak z pohledu České republiky. 
Komplikovaná je i otázka technického zhod-
nocení a toto vyžaduje kompletní posouzení 
dané situace. Další nevýhodou je i to, že není 
možné převést nemovitou věc mezi fyzickou 
osobou a právnickou bez toho, aniž by byla 
placena daň z nabytí nemovitých věcí. 
 

„Správným strukturováním 
vlastnictví nemovitých věcí 
a transakcí je možné významně 
snížit v České republice daňovou 
zátěž daných transakcí jak z pohledu 
daně z příjmů právnických osob, tak 
z pohledu daně z přidané hodnoty 
i daně z nabytí nemovitých věcí.“

„Ve všech případech je nutné 
posoudit dopady z pohledu 
mezinárodního zdanění a posoudit 
úpravu jak z pohledu státu 
investora, tak z pohledu České 
republiky.“
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Tahák (nejen) osobních investic 
(nejen) pro finančního ředitele 
Jiří Zajíček

Tahák (nejen) osobních investic (nejen) pro finančního ředitele: 
Kovářova kobyla často chodí bosa. Denním chlebem finančního 
ředitele či controllera je plánovat a hodnotit výnosnost investic (často 
z cizích, bankovních zdrojů – úvěrů) ve firmě. Pojďme se nyní věnovat 
domácím, tedy osobním, investicím. Ty naopak přistávají na pasivní 
straně bilance bank (tedy aktivní straně investora – Vás) a často 
nezbývá čas či chuť je řešit. Základ se pokusím shrnout a pokročilejší 
čtenáře odkážu na úplnější a erudovanější autory.

PROČ investovat? Aby náš 
majetek neztrácel na hodnotě 
a naopak jsme něco vydělali.
Správný hospodář si v době hojnosti jak doma, 
tak v práci, tvoří rezervu, či spíše rezervy, 
a tu investuje. Ironická poznámka, kéž by to tak 
dělal český stát. Každá nátura si na tom najde 
(nebo měla by najít) silné důvody.
• Ti opatrnější, aby se měli o co opřít, když na-

stanou horší časy. Odhaduji, že kdo bude mít 
v příští krizi dostatek hotovosti, bude král.

• Ti agresivnější, aby získali větší než půlpro-
centní nominální a spíše nejlépe „červe-
nonulové“ reálné (po započtení inflace) 
zhodnocení.

• Spekulanti – je to lepší než ruleta a ještě 
se při tom něco naučíte ze světa financí.

Nemíchejme prosím pojmy investice a spoření 
(tady víme dopředu výnos). Spekulovat je do-
poručováno jen s malým podílem, např. 10 %, 
Vašeho kapitálu.

Cílem je dosáhnout hezkého výnosu. Ale 
to je jen jedna stránka mince. A bylo by chybné 
tento svět měřit a hodnotit tímto lehce dostup-
ným jednorozměrným metrem. Obědy zdarma 
se na finančních trzích, ve školní jídelně, ani 
v životě, nevydávají. Zmiňovaný výnos je od-
měnou, ne vždy však vyplácenou, za riziko, 
které podstupujeme investicí. Tím se dostávám 
k inflaci. Je to taková plíživá a skrytá hrozba. 
Dvacet let v kontextu lidského života není 

nekonečná doba. Při 1 % inflaci však za tuto 
dobu přijdeme o 18 % majetku, 2 % inflací o tře-
tinu majetku a 5 % výši ztráty hodnoty peněž 
(což nemusí být sci-fi) přijdeme skoro o dvě 
třetiny majetku.

JAK investovat?

• Tady stručně. Buď si zřiďte u brokera vlastní 
účet a bude to na Vás. Časově náročnější 
cesta. Alternativně využijte fond kolektiv-
ního investování, nejčastěji podílový fond. 
Poplatkově dražší varianta, avšak téměř bez 
práce. 

• Další volba. Zvolíte aktivní formu investo-
vání? Nebo budete kopírovat trh? Méně než 
třetině profesionálních správců portfolia 
se při aktivním výběru tříd aktiv, odvětví 
a jednotlivých titulů pořadí překonat pasivní 
přístup. Ten se těší stále větší oblibě, což 
dokazuje rostoucí majetek v takzvaných 
ETF1 (Exchange Traded Funds). Jen v prvním 
pololetí vznikla další více než stovka těchto 
nákladově efektivních (řádově desetiny 
procenta majetku) fondů. 

KAM investovat? Klíčová 
je alokace mezi třídy aktiv
Finanční plátky i brokeři se předhánějí ve zprá-
vách typu: Teď nakupujte akcii ABC. Většinu 
prostoru však věnují ve finále nepodstatné 

volbě. 4 % vliv na Vaše výsledky má volba 
konkrétního aktiva a 2 % vliv má období, kdy 
nakoupíte a 94 % vliv má zvolená třída aktiv2. 
Rozhodnutí, jakou část majetku dáte do akcií, 
kolik do dluhopisů a peněžního trhu, je alfou 
a omegou (také vegou, deltou, thétou, rho 
i gammou).

Třídy aktiv

Každé procento ročních výnosů je třeba si vybo-
jovat nebo naopak vysedět. Proto není špatnou 
volbou využít povoleného státního výnosové-
ho dopingu u stavebního spoření (10 % Vašich 
ročních vkladů činí dotace) nebo penzijního 
spoření (15 % až 30 % dotace). Navíc u těchto 
produktů je brzda na to udělat si radost a pení-
ze roztočit dříve. 

Nemám teď prostor rozebírat jednotlivé třídy 
aktiv, jen si dovolím pár poznámek. Nejlepší 
je investice do realit. To mi přijde jako trochu 
klišé, často však zmiňované, a některé studie3 
to potvrzují. Komodity mohou být dobrým 
kořením portfolia, ale s mírou.

Akcie nesou dlouhodobě nejvíce. Historie 
se opakuje. Říká se, že nejdražší čtyři slova 
jsou: Tentokrát je to jinak.

Kurzové riziko. Tady má český investor 
problém. Buď se spokojení s velmi omezeným 
polem působnosti např. na pražské burze, 
nebo vyrazí do světa. 

Finální rozhodnutí je na Vás. Takto7 vidělo 
situaci v poslední době 10 českých investičních 
mágů. Co člověk, to názor. Dovolím si jen jednu 
(doufejme, že nikoliv plagiátorskou) citaci: 
Rozhodně se nevyplatí sázet na jednu kartu. 
Pokračujte dál v pravidelné investici do fondu, 
kterému věříte, stejně to sami netrefíte sektorově 
ani regionálně. Prostě pravidelka a koukněte 

Obr. 1: Přehled tříd aktiv 
trochu jinak. Nová ETF4 v roce 
2018 dle tříd aktiv – 53 % 
akcie, 16 % dluhopisy, 16 % 
komodity5

se na to za pět až deset let, pak budete rádi, kolik 
máte peněz stranou. 

KDO umí investovat a může nás inspirovat? 
Děkuji čtenáři, že vydržel číst až sem. 

• Warren Buffet, asi nejlepší investor všech 
dob, čte cca 80 % procent pracovní doby. 
Přečtěte si jeho zprávu akcionářům.8 Jak 
už to bývá, nejlepší věci jsou zadarmo. Jen 
ten čas je drahý a vzácný. 

• Aswath Damodaran. Kdo miluje oceňování 
firem a data, na jeho webu9 si přijde na své. 
I další pánové10 stojí za studium.

• V českém prostředí: Pavel Kohout, Daniel 
Gladiš a Jan Hájek. Případně Aleš Michl, po-
kud preferujete lidovější či zábavnější formu 
sdělení.

KDE najdu více informací? Viz 
sekce KDO plus množství knih, 
webů a i videí
Já využívám následující zdroje:
• Investiční magazín (viz web nebo kanál 

na youtube) – každý týden v sobotu 20minu-
tový pořad, co pomáhá být v obraze11

• Investopedia: sestra wikipedie pro finanční-
ky, avšak lépe učesaná

• Google a Yahoo Finance – poskytují bezplat-
ně detailní obraz na jednotlivé firmy

• LinkedIn a Facebook – všichni víme, jak nám 
škodí. Ale mohou být i užitečné. Používám 
jako meta „novino-časopis“, kde si agreguji 
všechny zajímavé zdroje. 

https://www.penize.cz/akcie-svet/336914-ocima-expertu-do-ceho-ted-investovat
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CO z toho tedy vyplývá?

• Nepodceňujte inflaci. 
• Investujte pravidelně. 
• Nebojte se alespoň část majetku dát do akcií 

a velmi dobře zvažte alokaci mezi třídy aktiv. 
Zjednodušené pravidlo říká, že by to mělo 
být (100 – Váš věk) % majetku. 

• Investujte do Vašeho lidského kapitálu, 
včetně zdraví a vztahů. 

• Kriticky revidujte to, co uslyšíte nebo si pře-
čtete, včetně tohoto článku.

1 Hezké stručné, přitom hluboké, předsta-
vení ETF nabízí například krátká publikace 
od firmy PwC. PwC: Building relationships, 
creating value [online]. Copyright © [cit. 
06. 08. 2018]. Dostupné z: https://www.
pwc.com/gx/en/asset-management/pub-
lications/pdfs/etfs-a-roadmap-to-growth.
pdf

2 Financial Planner [online]. Copyright 
©Bc [cit. 06. 08. 2018]. Dostupné z: https://

saalt.net/ wp-content/uploads/2016/11/
GMP-report-for-Website_autumn2016.pdf

3 Lessons from 118 years of asset class returns 
data – FinalytiQ. Home – FinalytiQ [ online]. 
Copyright © 2018 FinalytiQ [cit. 
06. 08. 2018]. Dostupné z: https://finalytiq.
co.uk/lessons-118-years-capital-market-re-
turn-data/

4 Web etf.com je velmi dobrou volbou. Nabízí 
edukativní část i hezký srovnávač jednot-
livých fondů se všemi hlavními parametry 
(náklady, spready, tržní kapitalizace, výkon-
nost apod.)

5 ETF Report | ETF.com. ETF.com: Find the 
Right ETF – Tools, Ratings, News [online]. 
Copyright © [cit. 06. 08. 2018]. Dostupné 
z: http://www.etf.com/publications/etfr.html

6 SIEGEL, Jeremy J. Stocks for the long run: the 
definitive guide to financial market returns 
and long-term investment strategies. 
2nd ed. New York: McGraw-Hill, c1998. ISBN 
007058043x.

7 Očima expertů: Do čeho teď investovat? | 
Peníze.cz. Peníze.cz – Půjčky, Kurzy měn, 

Obr. 2: Výnosy tříd 
aktiv. Za jednoho dolaru 
v roce 1802 v akciích 
máme 4,47 milionů 
v roce 1997 (horní čára), 
u dluhopisů (vpro-
střed) necelých 11 tisíc 
dolarů, u zlata 13 dolarů 
(dole).6

Akcie, Hypotéky, Bydlení, Daně  [online]. 
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http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

10 The 25 Best Fund Managers of All Time. 
The Big 4 Accounting Firms – The Complete 
Guide [online]. Dostupné z: http://big4ac-
countingfirms.org/best-fund-mangers/

11 Investiční magazín – YouTube. YouTube 
[ online]. Dostupné z: https://www.youtu-
be.com/results?search_query=investi%C4%
8Dn%C3%AD+magaz%C3%ADn
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Diplomová práce: Stav 
controllingu v České republice 
Markéta Tesařová

My v CAFINu rádi pomáháme studentům, kteří se připravují na kariéru 
ve financích. Obrátila se na nás slečna Tesařová, která pod vedením 
prof. Eschenbacha připravovala svou diplomovou práci.

Její závěry Vám přinášíme. 

V rámci své diplomové práce jsem se snažila 
získat informace ohledně struktury controllin-
gu ve firmách se sídlem v České republice. Mým 
oponentem byl zakladatel Controller Institutu 
v Rakousku, Rolf Eschenbach.

Má diplomová práce se dělila do dvou hlav-
ních částí. V té první jsem popisovala důklad-
ně teorii controllingu. Jednak tu z německy 
mluvících zemí a jednak tu z angloamerických 
zemí. Následně jsem popsala definice cont-
rollingu, které se objevují v české literatuře. 
V druhé části své práce jsem se snažila doplnit 
a potvrdit informace získané z učebnic a knih 
praktickými poznatky od zkušených expertů 
v oboru controllingu.

Jako vhodnou metodu jsem zvolila shromaž-
ďování základních poznatků kvalitativním prů-
zkumem v šesti různých společnostech v České 
republice. Pro moje dotazníky se mi podařilo 
získat společnosti z různých oborů a o rozlič-
ných velikostech. 

Dotazník se skládal jak z otevřených, tak 
z uzavřených otázek. Díky tomu jsem nabídla 
dostatek prostoru pro vyjádření se k danému 
tématu, ale na druhou stranu mi uzavřené 
otázky umožnily lépe porovnat jednotlivé spo-
lečnosti mezi sebou. Všechny dotazníky jsem 
vedla v českém jazyce a zasadní informace 
jsem překládala do německého jazyka.

Všechny společnosti se shodly na tom, 
že controlling je důležitou součástí řízení 
podniku. To dokazuje i fakt, že controlling 

je většinou podřízený vrcholovému manage-
mentu, nejčastěji přímo CFO. V dotazovaných 
společnostech bylo možno pozorovat dvě 
různé formy organizace controllingu. Na jedné 
straně existovalo ve společnosti samostatné 
oddělení controllingu, které bylo podřízeno 
přímo CFO. Na druhé straně byl controlling 
nebo úkoly spojené s controllingem součástí 
finančního oddělení. V této situaci se jeden 
či dva zaměstnanci věnovali úlohám controllin-
gu pod vedením finančního managera. 

V další části dotazníku jsem se zaměřila 
na strukturu controllingu. Příklady ukazují jak 
štábní, tak liniovou strukturu. V rámci štábní 
struktury existuje jedno centrální oddělení 
controllingu pod vedením managementu. 
Pod centrálním controllingem nalezneme pak 
jednotlivá oddělení s vlastním controllingovým 
oddělením, například personální controlling. 
Nebo také controllingové oddělení, které 
se specializuje na určitý typ úkolů jako třeba 
reporting. Na druhé straně liniová struktura 
obsahuje pouze jedno oddělení controllingu, 
které je zodpovědné za celou společnost. 

Ve třetí části jsou popsány hlavní úkoly cont-
rollingu. Mezi nejdůležitější úkoly controllingu 

patří jednoznačně plánování, a to jak krátkodo-
bé, tak dlouhodobé. Ve firmách jsou prováděny 
měsíční analýzy pro zjištění odchylek od plánu. 
Na základě těchto průběžných analýz jsou pak 
sestavovány reporty, které slouží jak interním, 
tak externím ,,stakeholderům‘‘. Dále patří 
mezi běžné úkoly vnitřní kontrola stanovených 
procesů. Mezi jeden z dalších důležitých úkolů 
controllingu patří zajištění informací pro vyšší 
a nižší management. Controlling poskytuje 
managementu relevantní a důležité informace 
pro rozhodování. Provádí tak vnitřní poraden-
ství v procesu rozhodování pomocí analýzy 
nákladů různých variant. 

Díky různorodosti poptávaných firem 
se dalo zjistit, že čím déle controlling ve firmě 
existuje, tím více pravomocí a důvěry ze strany 

managementu dostává, a může tedy i sám 
zavádět nápravná opatření pro předcházení 
odchylek. 

Experti z firem se shodli na tom, že díky cont-
rollingu se zvyšuje efektivita ve firmě, protože 
náklady jsou zobrazovány transparentně. 
Toto patří k nejdůležitějším zjištěním v rámci 
mé práce a provedeného průzkumu.

 

MSc. Markéta Tesařová 
vystudovala Obchodní akademii Kotlářská Brno, kterou zakončila v roce 2011 maturitou s vyznamenáním. Tato 
škola jí dala pevné základy v oboru účetnictví a ekonomie. Vzhledem ke svým jazykovým znalostem, které zís-
kala studiem a pobytem v zahraničí, se rozhodla pokračovat ve vzdělání na Vysoké škole ekonomické ve Vídni. 
Jako obor si zvolila „Mezinárodní hospodářství“ (Internationale Betriebswirtschaft). V rámci studia se dále 
specializovala na Accounting a Change Management. Své bakalářské studium prohloubila pobytem na Oregon 
State University v Corvallis ve Spojených státech amerických. V letošním roce ukončila navazující studium 
Master of Sciences v oboru Management diplomovou prací s názvem „Stav Controllingu v České republice“ 
(Stand des Controllings in der Tsechischen Republik). Již během studia začala nabyté teoretické znalosti pro-
hlubovat v praxi, zejména u rakouského národního dopravce Austrian Airlines, kde v současné době pracuje 
na pozici Manager Financial Planning. 

„Mezi nejdůležitější úlohy 
controllingu patří plánování, jak 
krátkodobé, tak dlouhodobé.“

„Controlling je důležitou součástí 
řízení podniku.“

Vánoční setkání
pro naše členy

4. prosince 2018

Host: RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ), Sekce fyziky elementárních částic

Další informace na  
www.cafin.cz

http://www.cafin.cz
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KONFERENCE

IT PRO FINANCE 
2018

23. 10. 2018,  
HOTEL DUO, PRAHA

Ať přijdete již po páté, 
nebo úplně poprvé, le-
tošní ročník konference 
IT pro FINANCE vám při-
nese zcela nové příběhy 
využití SW nástrojů pro 
řízení financí.

SEMINÁŘ

JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT CASH FLOW?

Ing. Pavel Chlumský, Factoring České spořitelny, a. s.

30. 10. 2018, ČESKÁ SPOŘITELNA, PRAHA 

Praktický seminář vám ukáže, jak využívat Suplly Chain 
Financing při řízení cash flow. Jak využít inovovaných 
forem factoringu při řízení likvidity a úvěrových rizik 
z obchodních kontraktů? Dozvíte se také jak využít moderní 
technologie s řízením pracovního kapitálu. 

Manažerský informační  
systém 

Manažerský informační systém je systém, který 
poskytuje informace potřebné k účinnému 
a efektivnímu řízení organizace. Manažerský 
informační systém by měl poskytovat manaže-
rům na všech úrovních řízení pro jejich rozho-
dování včasné a aktuální informace v grafické, 
tabulkové nebo textové formě. Systém by měl 
obsahovat interní i externí informace.

Manažerské informační systémy jsou pova-
žovány za součást systému celkové vnitřní 
kontroly podniku, která se týká jak lidí, tak 
i dokumentů, technologií a postupů používa-
ných manažerskými účetními za účelem řešení 
problémů, jako je sestavení kalkulace výrobku 
či služby.

Pokud má manažerský informační systém po-
dobu již předdefinovaných sestav, které slouží 
k tvorbě dotazů nad databázemi a k prezen-
tačním účelům, pak hovoříme spíše o exeku-
tivních informačních systémech. Systémy, 
které disponují také rozhodovacími metodami 
a algoritmy jsou nazývány systémy na podpo-
ru rozhodování.

Management Information 
System (MIS) 

A management information system (MIS) 
is a system that provides information need-
ed to manage organizations efficiently and 
effectively. A MIS should present timely and 
up to date decision-relevant information 
to managers in the form of graphs, tables 
or text. The scope is internal as well as external 
information.

Management information systems are regard-
ed as a subset of the overall internal controls 
procedures in a business, which cover the 
application of people, documents, technol-
ogies, and procedures used by management 
accountants to solve business problems such 
as costing a product or service.

If the information is only given in the form 
of predefined reports which are used for query 
and presentation purposes the term executive 
information system (EIS) is adequate. Systems 
that also offer methods and algorithms for 
decision-taking purposes are called decision 
support systems (DSS).

Slovník: Manažerský 
informační systém / 
Management Information 
System (MIS)

PRACOVNÍ SNÍDANĚ

BUDOUCNOST 
ROZPOČTU 
EVROPSKÉ UNIE

Martina Dlabajová – 
Poslankyně Evropského 
Parlamentu

14. 09. 2018, GALERIE CAFÉ 
LOUVRE, PRAHA

Zajímá Vás, jaké má úskalí 
sestavování rozpočtu 
Evropské unie? Jak se se-
stavuje víceletý finanční 
rámec EU? 

SEMINÁŘ

GDPR – PŘÍPADOVÉ STUDIE 
A PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ

Jan Roub, Accace Legal s. r. o., 
Ondřej Lukeš, Accace Legal s. r. o.

21. 09. 2018, CITY TOWER, PRAHA

Médii avizovaný „velký třesk“ v podobě zavedení pravi-
del GDPR je již za námi a zdá se, že se situace uklidňuje. 
Vyřešili jste již všechny praktické problémy při zavádění 
pravidel GDPR ve Vaší společnosti, anebo raději vyčkává-
te na obsah adaptačního zákona? Přijďte na náš seminář, 
rádi se s Vámi podělíme o zkušenosti, které jsme získali 
při implementaci pravidel GDPR u našich klientů.

PRACOVNÍ SNÍDANĚ

FINANČNÍ ODDĚLENÍ 4.0

ACCA & CAFIN & Microsoft Vás zve na Business Breakfast

22. 11. 2018, MICROSOFT, PRAHA

Co nás čeká aneb transformace finančního oddělení – změna z podpůrné funkce, která čísla 
hlídá, na business partnera, který čísla přináší.

AKTUÁLNÍ 







 

AKCE CAFINU

https://cafin.cz/akce/
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Zajímavosti

Výroba zelené elektřiny 
v ČR stoupla za sto let 125krát
Výroba takzvané zelené elektřiny v ČR z ob-
novitelných zdrojů stoupla za posledních 
sto let 125krát, což je více než u ostatních 
zdrojů, uvádí ČEZ.

V době vzniku republiky v roce 1918 dispo-
novalo Československo jako průmyslový 
pilíř bývalé monarchie v podstatě jediným 
typem obnovitelného zdroje, a to vodními 
elektrárnami. Mluvčí ČEZ uvedl, že tyto zdroje 
tehdy celkem vyráběly 85 gigawatthodin 
(GWh) ročně a podílely se tak na celkové 
produkci elektřiny ze 7,7 procenta. Po sto 
letech se nechází na území ČR pestré portfolio 
ekologických elektráren, které loni vyprodu-
kovaly 10.674 GWh. Znamená to 12procentní 
podíl na celkové tuzemské výrobě elektřiny. 
Podle Komory obnovitelných zdrojů energie 
mohlo být Česko v ukazateli podílu, který tak 
podle ČEZ za sto let stoupl o 4,3 procentního 
bodu, dál. Polovinu spotřeby elektřiny v Česku 
dokážou výhledově pokrýt větrné turbíny 
společně s fotovoltaickými elektrárnami 
na střechách, fasádách nebo brownfieldech, 
ukazují expertní výpočty. Další nejméně třetinu 
dodají vodní elektrárny a teplárny na biomasu 
společně s bio plynkami a plynovými elek-
trárnami. Už dříve ČEZ uvedl, že hrubá roční 
spotřeba elektřiny v ČR od roku 1918 do roku 
2018 stoupla z jedné na téměř 74 TWh. Celkový 
výkon elektráren na území dnešní České 
republiky stoupl za stejnou dobu let 28krát, 
výroba vzrostla 80krát.

Zdroj: Ceskenoviny.cz

Ministerstvo financí zhoršilo 
odhad růstu české ekonomiky 
pro letošní i příští rok
Ministerstvo financí v nové prognóze zhor-
šilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce 
na 3,2 procenta a příští rok na 3,1 procenta. 
I tak by ale měla přetrvávat příznivá eko-
nomická situace, uvedlo dnes ministerstvo 
financí.

V předchozí dubnové prognóze úřad čekal letos 
růst o 3,6 procenta a příští rok o 3,3 procenta. 
Loni ekonomika stoupla podle MF o 4,3 procen-
ta. Výkon ekonomiky by přitom měla podle 
MF táhnout spotřeba domácností, a to díky 
růstu mezd a nízké nezaměstnanosti. Investice 
by měly být podpořeny nejen penězi z fondů 
EU, ale i například potřebou firem inovovat 
technologické vybavení právě kvůli nedostat-
ku lidí na trhu práce. Tuzemské hospodářství 
by podle úřadu mohl nepříznivě ohrozit vývoj 
v zahraničí i v ČR. Hlavním rizikem je podle 
MF vyhrocování vzájemných obchodních vztahů 
mezi USA, Čínou a EU. Dále by českou ekonomi-
ku mohla ovlivnit případná eskalace problémů 
italského bankovního sektoru.

Zdroj: E15.cz

Od roku 2010 SDRUŽUJEME odborníky se zájmem 
o FINANČNÍ ŘÍZENÍ podniků, kteří se chtějí odborně rozvíjet 

a sdílet své ZKUŠENOSTI. Ročně pro Vás připravujeme 

2 konference , 6 workshopů  
+ 2 společenské akce  

Finance nás baví!

Máte rádi čísla? 
Pak jste náš člověk! A můžete 

se stát součástí CAFINu. 

www.cafi n.cz

členských fi rem aktivních klientů sympatizantů
LinkedIn

235 441 1 698

https://www.linkedin.com/groups/3055741/profile
http://cafin.cz


www.cafin.cz, news.cafin.cz

http://cafin.cz
http://news.cafin.cz

	_GoBack
	Po dovolené
Tomáš Nekvapil
	Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme konkurovat
Pavel Kysilka 
	Pravidla GDPR a vybrané praktické problémy při jejich implementaci
Jan Roub
	Pravidla GDPR a souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany zaměstnance
Jan Suchý
	eMOCe ČÍSEL
Jiří Kastner
	Zahraniční investice do německých nemovitostí
Andrea Stadler
	Moderní technologie ve financování dodavatelsko-odběratelských vztahů
Pavel Chlumský
	Dnes odpovídá 
Milada Sluková 
	Dnes odpovídá 
Tomáš Činčala
	Dnes odpovídá 
Dita Wanke
	Představujeme odbornou radu CAFINu 
Bohumil Král
	Příklad na dovolenou: využití majetku z pohledu odpisů
Tomáš Nekvapil
	Investice do nemovitých věcí z českého daňového pohledu
Jan Tecl
	Tahák (nejen) osobních investic (nejen) pro finančního ředitele
Jiří Zajíček
	Diplomová práce: Stav controllingu v České republice
Markéta Tesařová
	Aktuální akce CAFINu
	Slovník: Manažerský informační systém / Management Information System (MIS)
	Zajímavosti
	Obsah

	Tlačítko 13: 
	Tlačítko 14: 
	Tlačítko 58: 
	Stranka 9: 
	Stranka 22: 

	Tlačítko 8: 
	Tlačítko 9: 
	Tlačítko 57: 
	Stranka 9: 
	Stranka 23: 

	Tlačítko 63: 
	Stranka 9: 
	Stranka 23: 

	Tlačítko 15: 
	Tlačítko 16: 
	Tlačítko 17: 
	Tlačítko 18: 
	Tlačítko 6: 
	Tlačítko 7: 
	Tlačítko 70: 
	Tlačítko 71: 


