
JIŘÍ  
GRYGAR
TAJEMNÝ VESMÍR

 PŘÍLOHA: KAM KRÁČÍŠ CONTROLLINGU?

TRENDY Z  FINANCÍ  A  CONTROLLINGU
R O Č N Í K  6  |  Č Í S L O  3  |  P R O S I N E C  2 0 1 8  |  C E N A  1 5 0  K Č

TOMÁŠ NEKVAPIL
UKAZATELE 
PODNIKOVÉ 
VÝKONNOSTI

ews



1

E d i t o r i a l

N Á Z E V :
CAFINews, Ročník VI, číslo 03/2018, 
vychází 3 × ročně

V Y D Á V Á :
Česká asociace pro finanční řízení 
CAFIN, Vladimírova 233/12, 
140 00 Praha 4, IČ: 22875581

R E D A K C E :
Česká asociace pro finanční řízení CAFIN, 
Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4

O D P O V Ě D N Ý  R E D A K T O R :
Helena Sochrová 
Tel.: 226 211 690 
E-mail: helena.sochrova@cafin.cz

G R A F I C K Á  Ú P R A V A :
Pavel Kamrla

T I S K N E : 
SERIFA, a. s. 
Jinonická 80, Praha 5. 

Nevyžádané příspěvky nevracíme. 
Přetisk a jakékoli šíření dovoleno pouze 
se souhlasem vydavatele.

Vydávání povoleno Ministerstvem 
kultury ČR pod číslem E 21164. 
ISSN 1805-9783.

Za správnost údajů uvedených v článcích 
odpovídají jejich autoři. 

Předáno do tisku dne 30. 11. 2018

© CAFIN 2018

www.rizenivykonnosti.cafin.cz

CAFIN a CAIM vás zvou na první ročník konference
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 výkonnosti 2019+
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Komu je setkání určeno?
Všem, kteří i v době růstu myslí na zdravé fungování své firmy a kteří chtějí podpořit 
měřitelnost plnění strategie.

Především:
• členům představenstev, generálním a finančním ředitelům
• ekonomickým a controllingovým ředitelům
• manažerům z oblasti strategie a podnikového plánování
• majitelům a manažerům rostoucích firem

Vážení členové, milí čtenáři,

konec roku se blíží a s ním i zakončení nabité (pod)
zimní sezóny CAFINu.

A protože tou pomyslnou tečkou bývá tradičně Vánoční 
setkání členů CAFIN, v aktuálním vydání časopisu 
přinášíme rozhovor s Jiřím Grygarem, významným čes-
kým astronomem a astrofyzikem, kterého na letošní 
poslední CAFIN akci uvítáme jako hosta.

Jeho přednášky bývají beznadějně vyprodané 
a on sám má obrovský podíl na popularizaci vědy v ob-
lasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, proto 
není divu, že o něm vznikl v letošním roce i celovečerní 
dokument.

Ale zpět k poslednímu číslu CAFINews pro rok 2018. 

Na následujících 40 stránkách jsou připraveny pravi-
delné rubriky a aktuální témata. Dozvíte se například, 
na co si dát pozor při akvizici společnosti nebo jaké 
jsou plánované novinky v DPH od příštího roku.

V druhé části série Představujeme Odbornou radu 
CAFIN na tři otázky odpovídá Martin Plachý, který 
je členem rady od roku 2015.

To, že se v CAFIN sdružují inspirativní lidé, potvrzují 
i interview s novými členy, které najdete na stranách 
28 – 38.

A v neposlední řadě nesmí chybět Tomáš Nekvapil 
se svým pravidelným okénkem.

Děkujeme, že nás čtete, děkujeme za vaši přízeň 
a za úžasná setkání s vámi, protože hlavně to je pro 
nás hnacím motorem a přesvědčením, že naše práce 
má smysl.

Krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce 2019 
za celý CAFIN tým přeje,

Lenka Písařovicová
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Angličtina zná pojem „U-turn” jako označení 
pro obrat o 180 stupňů. Motorový člun nebo 
tanečník flamenga zvládnou otočení čelem 
vzad ve zlomcích sekundy; existují však také 
obraty pomalé, kdy pohyb k rozhodujícímu 
bodu a samozřejmě i od něj téměř nevnímá-
te – tedy alespoň pokud neuplyne dostatečně 
dlouhá doba.

Přesně před patnácti léty (24. 10. 2003) 
přistál na letišti v Londýně poslední Concorde 
na lince z New Yorku. Poslední U-turn na za-
čátku ranveje pak tentýž letoun vytočil o měsíc 
později, kdy vzlétl vůbec naposledy – na cestu 
do muzea v britském Filtonu.

U-turn, který mám na mysli, se však 
Concordu týká pouze nepřímo: hraje v něm roli 
symbolu. Ikonický letoun poukazuje na půlo-
brat mnohem zásadnější, který jeho prostřed-
nictvím vykonalo celé lidstvo. Nedochází vám? 
Vždy znovu mne překvapí, jak málo si symbo-
lickou roli Concordu uvědomujeme. Je to snad 
jeho oslnivou, možná až magickou krásou, 
která odvádí naši pozornost k věcem vnějším, 
daleko od podstaty a obsahu? Že by stříbřitý 
lesk hliníkové slitiny oslepoval naše přirozené 
instinkty? Nebo o tom vědět prostě nechce-
me? Jak jinak si vysvětlit, že jsme se v tichosti 
smířili s něčím, co jen těžko zdůvodníme našim 
potomkům: vývoj nesměřuje nutně kupředu 
a každá nová generace nemusí být nutně po-
kročilejší, bohatší nebo také rychlejší. Jakkoli 
se budete snažit – a může jít o otázku života 

nebo smrti – z Evropy do Ameriky se už za tři 
hodiny nedostanete. Letenka, jakou si mohl 
koupit váš otec nebo babička, už zkrátka není 
k mání. Ve dvacátém století se délka cesty mezi 
dvěma kontinenty zkrátila zhruba padesátiná-
sobně – v jednadvacátém se ovšem prodlužuje.

Po pravdě: takových příkladů (zatím?) není 
mnoho: procesory jsou stále rychlejší, léky 
účinnější a lidé, kteří je vymýšlejí a prodáva-
jí, snad vydělávají více (pouze o těch, kteří 
je vyrábějí, to nemohu s jistotou tvrdit). To však 
neznamená, že U-turn nemůže být blízko. 
Bude-li se životní prostředí zhoršovat stávají-
cím (všimněte si – stávajícím, nikoli rostoucím) 
tempem, můžeme k němu být v mnoha oblas-
tech donuceni.

Zvykejme si – může platit, že lépe už bylo. 
Abychom si rozuměli – nechci šířit poplašné 
zprávy. Pokud je něco ohroženo skutečně fatál-
ním způsobem, je to naše iluze, že vývoj musí 
nutně postupovat jen a jen dopředu.

Napsáno černé na bílém to ostatně vypadá 
jako bezbřehá naivita.

U-turn 
Tomáš Nekvapil
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Plánované novinky v DPH 
od roku 2019 a další výhled  
Jan Tecl

Nová povinnost pro plátce DPH a omezení u nájmu nemovitých věcí. 
Novela DPH 2019 byla schválena vládou a aktuálně ji čeká schvalování 
v Poslanecké sněmovně, kde může doznat dalších úprav. Přinášíme 
vám přehled navrhovaných důležitých změn.

Plátcům přibude další evidenční povinnost: 
nově musí vynaložit úsilí, aby se daňový doklad 
dostal k příjemci plnění – odeslání pomocí poš-
ty, přes datovou schránku, e-mailem apod., při-
čemž plátce může být vyzván správcem daně, 
aby tuto skutečnost prokázal. V tomto případě 
doporučujeme prověřit vaše fakturační 
systémy, zda uchovávají informace a důkazní 
prostředky o doručení! Sankce může být 
uložena až do výše 500 000 Kč. Je potřeba 
vhodně upravit IT systémy, aby k nesplnění 
povinnosti nedocházelo.

Explicitní úprava jednoúčelových a víceú-
čelových voucherů: jedná se např. o poukáz-
ky v maloobchodě, kdy každý typ voucherů 
má z pohledu DPH jiný režim zacházení. 
U jednoúčelového poukazu je známa sazba 
daně daného a místo plnění a každý převod to-
hoto kuponu je nutné zdanit, u víceúčelového 

poukazu je zdaněno až samotné dodání zboží 
nebo poskytnutí služby. 

Plátce musí nově kvůli odpočtu DPH u ne-
movitých věcí sledovat po dobu 10 let hod-
notu oprav, které přesáhly částku 200 000 Kč. 
Při změně způsobu využívání, změně vlastníka 
nebo nájemce na neplátce je nutné část nároku 
na odpočet vrátit.

Pronajímáte si nebo si najímáte v rámci 
své ekonomické činnosti byty, domy a další 
nemovité věci určené k bydlení? Od roku 
2021 Vás čeká změna: tyto nájmy nebudou 
podléhat DPH na výstupu, což povede k povin-
nosti vrátit poměrnou část vámi uplatněných 
odpočtů DPH v předchozích 10 letech. S touto 
navrhovanou legislativní úpravou je tedy 
nutné kalkulovat v současných i plánovaných 
projektech.
 

Ing. Jan Tecl
Jan nastoupil do společnosti Moore Stephens v roce 2015, ačkoliv v oblasti daňového poradenství a účetnictví 
se pohybuje již přes 7 let. Certifikát daňového poradce získal v roce 2012 při studiu na Vysoké škole ekono-
mické v Praze. Specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění 
a na oblast real-estate. Pravidelně vyučuje na Fakultě financí a účetnictví při Vysoké škole ekonomické v Praze 
a je také členem sekce DPH při Komoře daňových poradců ČR. 

Na co dát pozor při akvizici 
společnosti  
Jan Roub

Akvizice společnosti je pro mnohé investory velmi atraktivní oblastí, 
může však být komplikovaná a časově náročná. Je proto dobré pečlivě 
zvážit všechna rizika a předejít tak nečekaným situacím.

Bude-li kupující nabývat podíly či akcie emito-
vané společností, musí si uvědomit, že kupuje 
společnost jako celek se všemi daňovými 
povinnostmi, zaměstnanci, majetkem, dluhy 
a pohledávkami. Shodně tomu bude v případě 
nabytí společnosti formou fúze, kdy nástupnic-
ká společnosti vstupuje do práv a povinností 
nabývané společnosti. 

Konečnému rozhodnutí o koupi společnosti 
by měl předcházet její řádný právní, daňový 
a účetní audit. Cílem auditu je prověřit stav 
společnosti a upozornit kupujícího na existu-
jící vady a možná rizika, která jsou s vadami 
spojena. 

Jedná-li se o vady méně zásadní a odstrani-
telné, smluvní strany naleznou po konzultaci 
s odborníky přijatelná řešení, změní například 
výši kupní ceny, rozsah garancí za zjištěné vady, 
případně vybrané položky majetku neodkoupí. 

V krajním případě lze odstranit zjištěné vady 
například změnou formy nabytí majetku. 
Kupující se tak stane vlastníkem pouze pozem-
ku, který je vyčleněn odštěpením z odkupo-
vané společnosti, zjištěné právní vady mohou 
být zhojeny fúzí s jinou společností v portfoliu 
kupujícího, kupující odkoupí pouze požadova-
nou technologii bez dalšího majetku, zaměst-
nanců atd. Nevýhodou náhradních řešení může 
být vyšší finanční zátěž pro kupujícího, a to buď 
z důvodu vyšších nákladů pro realizaci, nebo 
vyššího zdanění. 

Předchází-li auditu uzavření kupní smlou-
vy (případně budoucí kupní smlouvy), měly 
by smlouvy obsahovat ustanovení umožňující 
kupujícímu odstoupit od koupě, je-li výsled-
kem provedeného auditu negativní zpráva 
o stavu společnosti. Na druhou stranu prodáva-
jící může požadovat při uzavření smlouvy slo-
žení části kupní ceny na vázaný účet za účelem 
kompenzace nákladů prodávajícího pro případ, 
že z důvodů na straně kupujícího nedojde 

„Bude-li kupující nabývat podíly 
či akcie emitované společností, musí 
si uvědomit, že kupuje společnost 
jako celek se všemi daňovými 
povinnostmi, zaměstnanci, 
majetkem, dluhy a pohledávkami.“

„Konečnému rozhodnutí o koupi 
společnosti by měl předcházet její 
řádný právní, daňový a účetní audit.“
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k realizaci obchodu. Toto řešení je obvyklé spí-
še u větších akvizic, kdy samotný proces auditu 
může trvat i několik měsíců. V případě menších 
společností strany uzavírají pouze předběžnou 
dohodu („Letter of Intent“ či „Head of Terms“) 
a samotné akviziční smlouvy až po provede-
ném auditu. Předběžné dohody nejsou obvykle 
závazné, nicméně několik předvídatelných 
situací je žádoucí v dohodě upravit. Jednak 
povinnost mlčenlivosti o informacích, které 
v průběhu auditu obdrží, vzájemné finanční 
nároky pro případ, že některá smluvní strana 
bez oprávněného důvodu odmítne pokračovat 
v jednání, rozhodné právo, místně příslušný 
soud, zejména jednáte-li se zahraničním inves-
torem, a exklusivitu po určitou dobu. 

Právní zástupci a poradci by se pak měli zamě-
řit zejména na následující oblasti auditu:
a. Řádné nabytí podílů/akcií stávajícího (případ-

ně i předchozího) majitele. Neplatnost nabý-
vacích titulů původních vlastníků by mohla 
ohrozit i vaše vlastnické právo. Soudy nadá-
le v některých případech považují převody 
majetku (včetně podílů a akcií) za absolutně 
neplatné a vaše dobrá víra nabyvatele vám 
nemusí zajistit, že vám akcie/podíly nebu-
dou odebrány skutečným majitelem.

b. Řádné nabytí podstatného nemovitého 
majetku. Je-li důležitou součástí majetku 
obchodní společnosti nemovitost evidova-
ná v katastru nemovitostí, doporučujeme 
si nechat vyhotovit kopie kupních smluv 
(a jiných dokumentů, které jsou po právní 
stránce podmínkou pro platný převod) 
a tyto podrobit řádné právní kontrole. 
Většinu dokumentů vám poskytne katastrál-
ní úřad či případně stavební úřad. V případě 
movitého majetku a nemovitostí nezapiso-
vaných do katastru nemovitostí platí stejné 
doporučení, nicméně dohledání nabývacích 
titulů může být v těchto případech kompli-
kovanější. V zákonem stanovených přípa-
dech mohou chybět povinné souhlasy úřadů 
například Ministerstva kultury, obce, nebo 
souhlas stavebního úřadu apod. Někdy též 
bývá opomíjeno zákonné předkupní právo 
obcí, krajů či státu, nebo předkupní právo 
podílového spoluvlastníka.

c.  Placení daní a všech povinných odvodů. Při 
koupi společnosti se stáváte vlastníkem 
společnosti jako celku a přebíráte případ-
né daňové nedoplatky či penále. Zjištěné 

dodatečné finanční náklady mohou pak 
významně ovlivnit konečnou hodnotu spo-
lečnosti a výši kupní ceny.

d. Platnost a účinnost podstatných smluv. Výše 
kupní ceny je obvykle odvozena od před-
pokládaných tržeb v následujících měsících 
a letech generovaných dlouhodobými 
smlouvami (například nájemní smlouvou 
uzavřenou s majoritním nájemcem nebo 
dlouhodobou odběratelskou smlouvou 
s hlavním odběratelem výrobků podniku 
apod.). Případná neplatnost smlouvy nebo 
úprava umožňující její snadné a rychlé 
ukončení by mohla zásadním způsobem 
snížit plánované tržby a návratnost vlože-
ných finančních prostředků.

e. Garance, záruky a zajištění. V souvislosti 
s provozním financováním často poskytují 
společníci a akcionáři různé formy zajištění 
a garancí za úvěry poskytnuté společnosti. 
Akvizice společnosti je obvykle podmíněna 
souhlasem úvěrující banky či jiného věřitele 
a kupující obvykle přebírá tyto záruky. 
Právní vady související s financováním 
společnosti (jako například neplatné nebo 
nedostatečné zajištění) mohou způsobit vý-
znamné komplikace a je vhodné ještě před 
uzavřením závazné smlouvy nalézt shodu 
s příslušným věřitelem o způsobech jejich 
odstranění. 

f.  Smlouvy mezi společnostmi v holdingu. 
Ačkoliv tato oblast bývá někdy opomíje-
na, zejména z daňového hlediska dopo-
ručujeme prověřit uznatelnost nákladů 
účtovaných mezi společnostmi ve skupině 
či splnění zákonných náležitostí vzájemných 
zápůjček nebo převodů majetku. Případné 
špatné zaúčtování či povinnost vrácení pře-
vedeného majetku může opět významně 
ovlivnit hodnotu prodávané společnosti.

g. Majetek třetích osob v držení společnosti. 
Může se jednat o movitý či finanční majetek, 
který je v držení společnosti, na bankovních 
účtech, a společnost není jeho vlastníkem. 
Tyto hodnoty mohou opět zkreslit cenu 
prodávané společnosti. Tento majetek a ob-
dobné hodnoty je nutné správně započítat 
při určení výše kupní ceny.

h. Ustanovení o změně majitele. Zejména 
v úvěrových, nájemních či dlouhodobých 
odběratelsko-dodavatelských smlouvách 
si smluvní strany vyhrazují právo smlouvu 
ukončit, případně jiné právo umožňující jim 

jednostranně upravit smluvní podmínky, 
v případě, že dojde ke změně vlastnické 
struktury společnosti (tzn. podíly/akcie bu-
dou převedeny na třetí osobu). Při právním 
auditu musí právní poradci těmto usta-
novením věnovat dostatečnou pozornost 
a předem kupujícímu vysvětlit možné dů-
sledky spojené s akvizicí společnosti. Často 
je převod podílů/akcií spojen s vyslovením 
předchozího souhlasu smluvního partnera, 
a proto je žádoucí před uzavřením akvizič-
ních smluv vstoupit do jednání s dotčenými 
partnery a jejich souhlas si předem vyžádat.

i.  Účtování o majetku v souladu se zákonem. 
Výše kupní ceny je primárně určena podle 
čísel vykazovaných v účetnictví společnosti. 
V případě, že společnost neúčtuje o majetku 
v souladu se zákonem, kdy například vyka-
zovaná účetní hodnota majetku neodpoví-
dá skutečnosti v důsledku nesprávné tvorby 
opravných položek, může opět docházet 
ke zkreslování její skutečné hodnoty. 

j.  Revize stavu movitého majetku. Tvoří-li vý-
znamnou součást hodnoty společnosti mo-
vitý majetek, může případná nedostatečná 

kontrola jeho stavu (tj. zejména funkč-
nosti, pravidelných revizí, prováděných 
oprav apod.) též snížit konečnou hodnotu 
společnosti. 

Bude-li kupující nabývat pouze majetek spo-
lečnosti (tzv. asset deal), typicky nemovitosti, 
technologii nebo pohledávky, budou obvykle 
právní poradci prověřovat méně dokumentace. 
Na druhou stranu se budou muset více zaměřit 
na důsledky spojené s vyčleněním majetku 
ze společnosti a právně zajistit, aby i po jejím 
prodeji plnil svou funkci. 

Pokud bude předmětem koupě například 
budova obchodního centra, vstupuje kupující 
do práv a povinností pronajímatele z nájem-
ních smluv. Nový vlastník se sice stává auto-
maticky pronajímatelem, nikoliv však opráv-
něným z dalších smluv, u nichž se nabyvatel 
nestává automaticky smluvní stranou (např. 
bankovní záruky, úvěrové smlouvy apod.). 
Kupující automaticky nevstupuje ani do smluv 
uzavřených se správci budovy nebo s doda-
vateli energií, ale musí uzavřít smlouvy nové. 
Je-li například budova zatížena zástavním 
právem zajišťujícím úvěr poskytnutý prodáva-
jícímu při výstavbě nemovitosti, nový majitel 
se nestává stranou úvěrové smlouvy, ale 
nemovitost zůstává předmětem zajištění.

Prodej společnosti, zejména pak velkých 
holdingových struktur, vyžaduje často zapojení 
týmu právníků specializovaných v jednotlivých 
oblastech práva, úzkou spolupráci s daňovými 
poradci a jasnou vizi kupujícího pochopenou 
poradci. Výše popsaná rizika jsou jen základ-
ním výčtem toho, s čím se obvykle setká-
váme při zastupování klientů v obdobných 
případech. 
 

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.

„Bude-li kupující nabývat pouze 
majetek společnosti (tzv. asset 
deal), typicky nemovitosti, 
technologii nebo pohledávky, 
budou obvykle právní poradci 
prověřovat méně dokumentace.“
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IRR – číslo nebo příběh 
Alexander Kozlov 

Hodnocení investic je téma, které se na stránkách tohoto časopisu 
objevuje poměrně často. Je to logické, hodnocení investic totiž často-
krát bývá náplní práce finančních manažerů. Na následujících řádcích 
bych chtěl nabídnout i svůj praxí podpořený pohled na problematiku 
hodnocení investičních projektů.

Píše se rok 2013 a jedna z plynárenských 
společností působících na českém trhu plánuje 
rozšíření obchodních aktivit o prodej stlačené-
ho zemního plynu (CNG). Jednalo se o výstavbu 
sítě CNG čerpacích stanic v devíti lokalitách na-
příč Českou republikou. Trh s CNG se v České re-
publice teprve rozvíjel. Počet plnicích stanic byl 
oproti dnešku zhruba třetinový, na trhu chyběly 
delší časové řady provozních dat a zkušenosti 
s ekonomikou provozu tohoto druhu zařízení 
(běžné plnicí stanice se pro srovnání nehodily). 
O to důležitější bylo zaměřit se na hodnocení 
a diskusi o podmínkách, za kterých by v bu-
doucnu mohly být stanice provozovány. 

Finanční úsek dostal za úkol připravit eko-
nomické opodstatnění investičního záměru, 
tzv. studii proveditelnosti. To, na co se vedení 

společnosti primárně zaměřilo, byly klasické 
ukazatele hodnocení investičních projektů: 
NPV (Nett Present Value), IRR (Internal Rate 
of Return) případně Payback Period, což je uka-
zatel nerespektující faktor času. Důvodem 
zaměření se na uvedené hodnoty byla skuteč-
nost, že společnost patřila do mezinárodního 
koncernu, kde se k hodnocení investic používa-
ly právě zmíněné IRR a NPV ukazatele. 

Pravidlem bývá, že velké korporace mají 
ve svých interních směrnicích explicitně 
vyjádřené požadavky na zhodnocení investič-
ních projektů. Nároky na návratnost se můžou 
v rámci skupiny lišit podle toho, kam investice 

( )CF1

(1+IRR)1

CF2

(1+IRR)2+
CFn

(1+IRR)n+ -+ … investovaná částka = 0

směruje. Investice do infrastruktury například 
mívají nižší požadavek na návratnost než pro-
jekty v oblasti obchodu nebo nových produktů. 
Platí tedy, že aby firma investici realizovala, 
musí „trefit“ požadovanou míru návratností, 
jinak se projekt zadrhne. 

Pro úplnost připomenu, jak se IRR počítá. 
IRR (Internal Rate of Return – vnitřní výnosové 
procento) je diskontní sazba, při které čistá 
současná hodnota investice se rovná nule.

Diskontní sazba

IRR

Či
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á 
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ná
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ta
Čím déle se živím financemi, tím častěji na-

rážím na parametr, kterému se v tomto článku 
říká IRR. Objevuje se ve více oblastech financí 
pod různými názvy. Při hodnocení investičních 
projektů se používá název Discounted Cash 
Flow Rate of Return (DCFROR), v bankovnic-
tví se mu říká Effective Interest Rate (EIR), 
na finančních trzích jde o klíčový ukazatel Yield 
to Maturity (YTM) a určitě budou i další.

Ale zpátky k investicím. Příprava studie pro-
veditelnosti je klíčovým procesem pro to, aby 

plánovaný investiční záměr byl řádně posou-
zen. Během této fáze by měla proběhnout de-
bata nad jednotlivými vstupy, včetně připomí-
nek tzv. „ďáblova advokáta“. Výsledkem je pak 
rozsáhlý dokument, který kromě standardní 
„omáčky“, jako jsou úvodní informace, časový 
harmonogram, technický popis, marketingový 
pohled, hodnocení rizik projektu a další, obsa-
huje i kapitolu o ekonomických parametrech 
investičního záměru (hlavně analýzu efek-
tivnosti investice). Právě sem míří pozornost 
většiny čtenářů tohoto často rozsáhlého díla.
Debata kolem vstupních parametrů je rozho-
dujícím okamžikem na časové ose od prvotní 
myšlenky až k realizaci projektu. Je vlastně 
mnohem důležitější než jakýkoliv finální 
ukazatel.

IRR IRR
IRR, NPV 

a další zkratky 
�

IRR, NPV

Klíčový článek v procesu 
hodnocení investic. 

Měla by proběhnout debata 
nad veškerými vstupy a předpoklady

Studie proveditelnosti

Studie 
proveditelnostiVeškeré dostupné informace které můžou ovlivnit proces 

hodnocení. Patří sem jak základní údaje o prodejích, 
cenách, konkurenci, tržním prostředí, tak i očekávaná 

návratnost investice, investiční rozpočet a mnoho dalších

Veškeré dostupné informace které můžou 
ovlivnit proces hodnocení. Patří sem jak 

základní údaje o prodejích, cenách, 
konkurenci, tržním prostředí, 

tak i očekávaná návratnost 
investice, investiční 
rozpočet a mnoho 

dalších

„Pro úplnost připomenu, jak se IRR 
počítá. IRR (Internal Rate of Return 
– vnitřní výnosové procento) 
je diskontní sazba, při které čistá 
současná hodnota investice se rovná 
nule.“

„Finanční úsek dostal za úkol 
připravit ekonomické opodstatnění 
investičního záměru, tzv. studii 
proveditelnosti.“

„Příprava studie proveditelnosti 
je klíčovým procesem pro to, aby 
plánovaný investiční záměr byl 
řádně posouzen. Během této 
fáze by měla proběhnout debata 
nad jednotlivými vstupy, včetně 
připomínek tzv. ‚ďáblova advokáta’.” 
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Ing. Alexander Kozlov
Absolvent VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Do roku 2016 působil jako senior finanční 
specialista ve společností VEMEX s. r. o., patřící do plynárenské skupiny Gazprom. Aktivně se podílel na tvorbě 
podnikových plánů, zpracování investičních analýz a na převodu budgetingových procesů společnosti 
na standardy IFRS. Po krátkém angažmá v letecké společnosti ABS Jets v současné době působí na pozici senior 
finančního analytika v ČSOB Penzijní společnosti.

Teoreticky by se proces vyhodnocení investic 
měl odehrávat „od zdola nahoru“, tj. hodno-
ta IRR, případně další ukazatele hodnocení, 
by měly být vyvrcholením debat o smyslupl-
nosti investičního záměru nikoliv výchozím 
číslem. 

V praxi to bohužel často vypadá tak, že právě 
hodnota IRR je výchozím bodem pro celý 
proces hodnocení investic, vyvrcholením pak 
kalkulace, která má „trefit“, případně pře-
kročit požadovanou hodnotu. Veškerá snaha 
pak často bývá směřovaná právě na dosažení 
kýženého výsledku, nikoliv na samotný proces 
hodnocení. Výsledkem je investiční záměr, 
který po schválení žije svým vlastním životem, 
a málokoho zajímá, jak se vyvíjí vzhledem 
k původním předpokladům, protože: „Trh 
už je někde jinde“, „Byl to expertní odhad 
platný v té době“ a podobně. 

Celá záležitost je pak vnímaná jako „utope-
ný náklad“, rozhodnutí padlo a jedeme dál. 
Z IRR nebo podobného ukazatele se tak stává 
jeden z řady nástrojů (dalšími jsou například 
očekáváný růst tržního podílu, větší zvidi-
telnění firmy, ale třeba i osobní ambice) pro 
přesvědčování tzv. decision makers nikoliv 

příležitost ke komplexní diskusi nad investič-
ním záměrem. 

A co investiční záměr, o kterém jsem se zmi-
ňoval v úvodu tohoto článku? Ten se bohužel 
podle očekávání nevyvíjel. Počínaje inves-
tičními náklady, které v některých případech 
překročily plánovanou výši i dvojnásobně, 
a tržbami konče, všechno se hned od počátku 
vyvíjelo jinak, než se předpokládalo při výpoč-
tech klíčových ukazatelů hodnocení investic.

 

„Teoreticky by se proces 
vyhodnocení investic měl odehrávat 
„od zdola nahoru“, tj. hodnota IRR, 
případně další ukazatele hodnocení, 
by měly být vyvrcholením debat 
o smysluplnosti investičního záměru 
nikoliv výchozím číslem.“

Tajemný vesmír 
Jiří Grygar

Odpověď na základní otázku Života, Vesmíru a vůbec sice najdete 
v knize Stopařův průvodce po Galaxii, nicméně Jiří Grygar, host letoš-
ního Vánočního setkání, nám na toto téma poskytl mnohem fundova-
nější odpovědi. Posuďte sami.

Věříte na zázraky?
Když v dubnu r. 1990 vítal prezident Václav 
Havel v Praze na Letné papeže Jana Pavla II., 
pronesl na úvod památnou větu: nevím, 
zda vím, co je to zázrak. Jsem na tom stejně. 
Slovo zázrak se někdy spíše zneužívá, ale 
v každém případě mi připadá jako zázrak 
existence vesmíru. Nejlépe to vyjádřil slavný 
filosof a přírodovědec Immanuel Kant, když 
v r. 1788 napsal: „Dvě věci naplňují mysl vždy 
novým a rostoucím úžasem a úctou, čím čas-
těji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe 
nade mnou a mravní zákon ve mně“. Ačkoliv 
od té doby věda nesmírně pokročila, Kantův 
zázrak existence vesmíru a mravního zákona 
v lidské duši se spíše ještě prohloubil.

Je vesmír tajemnější, než byl v minulosti?
Na tuto otázku lze odpovědět dvojím způso-
bem. Nepochybně mnohé tajemnosti vesmíru, 
které vnímali naší předchůdci se podařilo díky 
pokroku vědy objasnit, ale za tu cenu, že se při-
tom objevují ještě důmyslnější záhady, které 
věda vysvětlit zatím neumí. Připadá mi to jako 
ve známé pohádce o princi, kterého král 
pověří, aby vysvobodil princeznu, kterou vězní 

drak ve své sluji. Jenže na rozdíl od pohádky, 
kdy princ drakovi usekne hlavu a dostane 
princeznu a půl království k tomu, vesmírnému 
drakovi za každou useknutou otázku narostou 
tři nové.

Dokážeme si racionálně vysvětlit všechny 
jevy, které se dějí ve vesmíru? 
Nedokážeme, jak patrno z odpovědi na pře-
dešlou otázku. Lidské vědění se každou 
sekundou zvětšuje, a to dokonce čím dál tím 
rychleji. Jenže současně si podřezáváme větev 
vědění tím, že na každé prozkoumané větvi 
vzápětí vyraší několik nových neprozkou-
maných. Filosof a přírodovědec Blaise Pascal 
(1623 – 1662) přirovnal lidské poznání k ost-
rovu v nekonečně rozsáhlém moři Neznáma. 
Vědci se zabývají otázkami, které dokáží 

„Slovo zázrak se někdy spíše 
zneužívá, ale v každém případě 
mi připadá jako zázrak existence 
vesmíru.“

„Ve Fyzikálním ústavu, kde pracuji, 
se snažíme mimo jiné zjistit, 
jak je možné, že ze vzdáleného 
vesmíru k nám přicházejí protony 
a dokonce i atomová jádra těžších 
prvků s energiemi, které jsou asi 
desetmiliónkrát vyšší, než energie 
v nejvýkonnějším urychlovači částic 
LHC v laboratoři CERN v Ženevě.“
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RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy 
a víry. Čestný předseda České astronomické společnosti, držitel spousty významných ocenění včetně ocenění 
od UNESCO (Kalinga Prize 1996). Autor celé řady odborných prací, populárně naučných knih, odborných článků 
v novinách či na internetu. Často vystupuje v rádiu a televizi. Byla podle něj pojmenována planetka Grygar.

ho pro svou potřebu naplno. Nic takového však 
astronomové dosud nikde nezpozorovali.

Co byste si přál, aby bylo jednou lidským 
poznáním pochopeno či rozluštěno?
Určitě bych byl rád, kdyby se biologům a lé-
kařům podařilo najít léčebné postupy pro 
všechna nádorová onemocnění, která vedou 
k dlouhému a bolestnému umírání, ale také 
abychom udrželi na uzdě baktérie, které díky 
rychlé výměně generací se dokáží adaptovat 
na antibiotika. Podobně náročné úkoly čekají 
také na fyziky, kteří se snaží uskutečnit řízenou 
termonukleární reakci v pozemských podmín-
kách, což by nás zbavilo problémům s nedo-
statkem energie. Také před geology stojí těžký 
úkol, jak zachránit čistou spodní vodu atd. atd. 
Připadá mi, že žijeme v kráteru dosud nevy-
buchlé sopky, která však evidentně ožívá.

Do naší minulosti vidíme, chtěl byste Vy sám 
vidět do budoucnosti?
Ne, to je principiálně nemožné, což 
je ale docela dobře, protože kdybych viděl 

do budoucnosti, tak by už nestála za to ji pro-
žívat a ovlivňovat svými rozhodnutími a činy. 
Všechno by se rázem scvrklo jakoby na četbu 
včerejších novin. 

 

Děkuji za inspirativní 
rozhovor.
Ladislav Profota

„Určitě bych byl rád, kdyby 
se biologům a lékařům podařilo 
najít léčebné postupy pro všechna 
nádorová onemocnění, která vedou 
k dlouhému a bolestnému umírání, 
ale také abychom udrželi na uzdě 
baktérie, které díky rychlé výměně 
generací se dokáží adaptovat 
na antibiotika.“

precizně zformulovat, což znamená, že bádají 
na pobřeží ostrova. V zásadě se jim daří, takže 
plocha ostrova se plynule zvětšuje za tu cenu, 
že pobřežní čára ostrova se po každém úspě-
chu prodlouží. 

Jsou nějaké konkrétní záhady, které by stálo 
za to rozlousknout?
Ve Fyzikálním ústavu, kde pracuji, se snažíme 
mimo jiné zjistit, jak je možné, že ze vzdálené-
ho vesmíru k nám přicházejí protony a dokonce 
i atomová jádra těžších prvků s energiemi, 
které jsou asi desetmiliónkrát vyšší, než 
energie v nejvýkonnějším urychlovači částic 
LHC v laboratoři CERN v Ženevě. Neznáme 
žádný fyzikální mechanismus, který by to mohl 
dokázat. Astronomové zjistili před 85 lety, 
že ve vesmíru kromě zářící hmoty (hvězdy, pla-
nety, lidé atd.) existuje ještě skrytá látka, která 
je dokonale průhledná, vůbec nesvítí, a přesto 
má gravitační účinky. Navíc je této tajemné 
látky v pozorovatelném vesmíru asi pětkrát 
více než látky zářící. A teprve před 20 lety přišel 
další nečekaný objev: ve vesmíru existuje 
navíc skrytá energie, která je rovněž nevidi-
telná, ale zrychluje čím dál tím víc rozpínání 
prostoru vesmíru a přitom její hustota neklesá. 
Této energie je v přepočtu na hmotnost podle 
Einsteinova vztahu ve vesmíru zhruba třikrát 
více než skryté látky, takže na dosud pozorova-
ný vesmír připadá necelých 5 % hmoty vesmíru. 
Podobné zapeklité záhady řeší přirozeně také 
chemici a biologové. Následkem toho dodnes 
nedokážeme vyléčit řadu chorob a potýkáme 
se s baktériemi, které jsou odolné proti antibi-
otikům a desinfekcím.

Myslíte si, že věda jednou odpoví na všechny 
základní otázky ohledně vesmíru?
Přepokládám, že to věda nikdy nedoká-
že. Z mých odpovědí na předešlé otázky 
to ostatně vyplývá. Lidské poznání bude vždy 
konečné, kdežto záhada existence vesmíru 
nejspíš záhadou zůstane. To však neznamená, 
že věda se nemá pěstovat a rozvíjet. Dokonce 

si myslím, že pokud by lidstvo přestalo vědu 
pěstovat, tak poměrně rychle zdegeneruje 
a vyhyne.

Jsme ve vesmíru sami?
To zatím nikdo neví. Na jedné straně se zdá 
vysoce pravděpodobné, že při obrovském 
počtu hvězd podobných Slunci a obklopených 
planetami vhodných rozměrů, hmotností, 
s dostatkem vody a přiměřenou teplotou, 
se na mnohých z nich mohl vyvinout neje-
nom primitivní život (archea a baktérie), ale 
i život inteligentní, proti němuž pozemská 
inteligence silně zaostává. Na druhé straně 
italský fyzik Enrico Fermi v r. 1950 upozornil 
na to, že řada takových pro život přívětivých 
hvězd je podstatně starších než Slunce (třeba 
i o miliardy let), takže jsou-li biologické zákony 
universální, musí na tamějších planetách 
být kosmické civilizace klidně o miliardu let 
vyspělejší, než je ta naše začátečnická (sotva 
300 tis. let) na Zemi. Pro cizí pokročilé civilizace 
by mělo být hračkou na dálku rozpoznat znám-
ky, že na Zemi existuje jakási docela primitivní 
civilizace XXI. století. Takto pokročilé civili-
zace by proto zajisté zvládly naši kolonizaci; 
na Zemi by se mělo hemžit mnoho kosmických 
korábů rozličných různě pokročilých civilizací. 
Ve skutečnosti tu byl a je naprostý klid. Tomuto 
tvrzení se říká Fermiho paradox, takže si lze 
vybírat, čemu v tak protichůdných argumen-
tech dát přednost.

Existují nějaké umělé signály z vesmíru, 
které stojí za to analyzovat?
Astronomové už od r. 1959 pátrají po případ-
ných umělých rádiových signálech mimozem-
ských civilizací, ale zatím bezúspěšně. Hledají 
se dokonce i příznaky, že by cizí pokročilá civi-
lizace využívala energie své mateřské hvězdy 
vytvořením tzv. Dysonovy sféry, čili jakési ma-
teriální slupky kolem mateřské hvězdy, která 
by pohlcovala její veškeré záření a využívala 

„Lidské poznání bude vždy konečné, 
kdežto záhada existence vesmíru 
nejspíš záhadou zůstane.“

„Připadá mi, že žijeme v kráteru 
dosud nevybuchlé sopky, která však 
evidentně ožívá.“
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Fear of technological change is nothing new, 
and whilst RPA can lead to role displacement 
this is more than counter-balanced by the 
creation of new roles and the removal of reme-
dial, boring tasks away from employees. This 
creates new learning and career opportuni-
ties, and helps create the appropriate cultural 
transformation needed in the finance team 
to successfully adopt and scale the technology.

It's beneficial to have a clear plan showing 
the impact on employees both short term and 
long term, as RPA is scaled as part of a wider 
automation strategy. 

Current state of play

There is still significant runway for further 
adoption of RPA technology in finance. Less 
than half of all respondents surveyed have 
deployed RPA, however certain markets are 
leading the way in terms of adoption rates and 
unsurprisingly many large organisations are 
already benefiting from RPA application across 
finance. This suggests however, that significant 
opportunity is currently being missed to drive 
efficiencies in finance through this technology.

The business case for RPA

The benefits of RPA adoption are multifaceted, 
and typically underestimate the non-labour 
benefits that come with it.

• Improved control
• Improved process speed
• Reduced processing cost
• 24 – 7 operational capability
• Data accuracy
• Improved finance process flexibility to scale
• Improved process performance visibility
• Ease of deployment of customised process 

solutions

The research indicates a significant percentage 
of companies remain hesitant to move forward 
with adoption. Some of the challenges of RPA 
implementation include:

• Employee resistance to adoption
• Understanding how to combine RPA with 

other technologies
• Poor IT legacy systems making implementa-

tion difficult
• Identification of the processes most suited 

to RPA
• Risk of nonstandard and silo processes 

 proliferating and weakening controls
• Poor clarity on RPA process ownership 

and accountability
• Poor IT security to govern implementation

Roadmap of implementation

Running an initial 'proof of concept' has 
been found to be a critical step during which 
benefits to the business can be demonstrat-
ed and the approach to implementation can 
be refined.

Organisations who have implemented RPA 
successfully follow a number of key steps 
during implementation.

1. Prioritise the finance areas for automation
2. Develop a multifaceted roadmap for 

implementation
3. Select the right providers and partners 

to support design and implementation
4. Build an enterprise-wide delivery model 

and governance strategy to help oversee 
the program

5. Establish a change management strategy 
to drive adoption throughout finance

 

Jamie Lyon
The director of ACCA’s Professional Insights, Jamie, brings a wealth of experience to his role at the head 
of a team of technical and policy experts. Professional Insights comments on key issues relating to a range 
of policy and technical areas. It strives to influence technical and policy experts in governments, regulators, 
professional bodies and employers across the globe. The Professional Insights team use their combined skills 
and expertise to demonstrate the value that professional accountants bring to society by creating successful 
businesses and sustainable economies. 

Embracing robotic automation 
during the evolution of finance 
Jamie Lyon

Increasingly, disruptive technology is playing a critical role in trans-
forming finance capability. In response to this, business leaders are 
recognising the opportunities and challenges a digital transformation 
of their business can deliver.

What is RPA?

Robotic Process Automation (RPA) is software 
that can be easily programmed or instruct-
ed by end users to perform high-volume, 
repeatable, rules-based tasks. It automates the 
logical transfer of data within processes quickly 
and accurately, freeing up valuable resources 
from mundane tasks.

More time for important matters

The benefits of adopting RPA in finance go way 
beyond cost reduction bringing improved 
control, faster processing speed, better data 
quality and happier finance team members 
freed up from mundane tasks for interesting 
and value-add work.

ROBOT DEVELOPER ROBOT CONTROLLER FINANCE USER ROBOT MAINTAINER VENDOR

A developer or robot
configurator codes step
by step instructions for
the robot to follow to
perform a particular task
using business rules and
sends the information to
the robot controller.

The robot controller,
typically a centralised
control function that
ensures appropriate
version control, assigns
tasks to the robots and
governs the process in
terms of which robots do
which activities as well as
tracking and reporting
on performance.

Software robots
then carry out the
task instructions.
Exceptions are
usually dealt with
by finance sta� as 
a manual intervention
over the process.

The robot maintainer is
responsible for on-going
maintenance of the
performance of the
software, prioritising
software change
re-programming as well
as security and software
maintenance.

Vendors are utilised
to provide external
support for "bot"
performance issues
and software update
requirements.

Emerging finance roles with RPA adoption.
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Asertivita je o respektu 
k druhým 
Nikola Hauserová

Každý člověk se v životě dostane do situace, kdy je zapotřebí komu-
nikovat s druhými tak, abychom prosadili své zájmy. Důležité ovšem 
je při tom prosazování respektovat názory a individualitu protějšku. 

Občas slýchám, že asertivita je umění říkat 
NE, platí to stále?
Platí to stále, ale není to všechno. Lidé si často 
myslí, že asertivní člověk je ten, který si prosadí 
všechno, co chce, a odmítne vše, co nechce, 
protože umí říkat ne. V takovém chování chybí 
podstatná část, respekt k druhým lidem. 

Co je tedy asertivita?
Asertivita je především o respektování názorů 
a individualit druhých lidí. Asertivní člověk při-
stupuje ke komunikaci velmi zodpovědně, pro-
tože si uvědomuje veškeré dopady svých činů 
i slov. Pro své okolí je čitelný a srozumitelný. 

Co není asertivní chování? 
Rozhodně to není agresivní chování, kdy si jde-
me tvrdě za svým a chceme vyhrát. Stejně tak 
asertivita není pasivita, kdy se bojíme konfliktů 
a snažíme se jim vyhýbat, nebo je dokonce 
neřešíme vůbec.

Asertivita je o perfektním zvládnutí emocí 
a sebekontrole? Může vůbec asertivní člověk 
projevit emoce v ryzí podobě?
Každý člověk prožívá běžné lidské emoce, 
rozdíl je v tom, že asertivní člověk je umí velmi 
dobře komunikovat a nenechá se jimi pohltit 
natolik, aby ty emoce promlouvaly za něj. 
Prožívá je a vědomě s nimi pracuje. Pokud 
je naštvaný, nemusí řvát, aby druhý pochopil, 
co cítí. Raději vyjádří svou emoci slovně a uve-
de své důvody. 

Může se asertivitě naučit každý? 
Myslím si, že ano. Je to dovednost, kterou lze 
natrénovat. Lidskou přirozeností je ve stresu 
či konfliktech spíše utéct než bojovat. Asertivita 
takto přirozená není, ale je naučitelná.

K čemu se kurz asertivity hodí?
Každý z nás se čas od času dostane do situace, 
kdy se potřebuje prosadit nebo naopak bránit 
své zájmy. Bojíme se říct ne z nejrůznějších dů-
vodů. V pracovním prostředí se stává, že od ne-
příjemných věcí často utíkáme. Konflikty a pro-
blémy se odsouvají a hromadí. Je dobré umět 
z těchto situací vycházet tak, aby se řešená věc 
nestala konfliktem, ale vyřešeným problémem 
a abychom vztahy s ostatními lidmi měli spíše 
pozitivní.

Na co se mohou účastníci kurzu asertivity 
těšit?
Společně odšroubujeme všechny mýty, které 
o asertivitě kolují, a vyzkoušíme si modelové 
situace. Především ale vedu kurzy tak, aby 
účastníci neodcházeli jen s prázdnými frázemi 
nebo poučkami, ale aby si každý našel svou 
vlastní podobu asertivity, ve které mu bude pří-
jemně, přirozeně, a mohl na tom dál pracovat.

 

Mgr. Nikola Hauserová
Lektorka a koučka v NTI – consulting, s. r. o., CONTRAST CONSULTING PRAHA, spol. s r. o. a projektu Školíme 
se s CAFINEM. Nikola je absolventkou TUL oboru pedagogika a výcviku Koučink jako umění pod vedením 
Magdaleny Vokáčové. Působila jako HR specialistka pro vzdělávání v oblasti automotive. V současné době 
se jako lektorka věnuje oblasti měkkých dovedností a osobního rozvoje. V koučinku ráda využívá vedle 
rozhovoru prožitkové metody. Nejraději chodí po svých s krosnou na zádech, ať už po horách, nebo poutních 
stezkách, píše, kreslí a cvičí jógu. 

Kurz vám pomůže porozumět tomu, co je to asertivní jednání a komunikace v praxi. 
Osvojíte si základní asertivní dovednosti a techniky a dozvíte se, kdy a za jakých okol-
ností je vhodně použít. Získáte motivaci k asertivnímu způsobu jednání a připravíte 
se na zvládání konkrétních situací z vaší praxe. Současně se budeme věnovat tomu, 
aby způsob vaší asertivní komunikace byl pro vás uchopitelný a působil přirozeně.

Asertivita  
v praxi finančního 
oddělení
26. 3. 2019, Praha 

Nikola Hauserová, lektor a kouč
NTI - consulting, s. r. o.

• Objasníme, co je to asertivita a uvědomíme 
si, kdy a jak ji uplatnit

• Odstraníme mýty kolující o asertivitě 
a definujeme si asertivní práva

• Osvojíme si asertivní techniky a jednání

• Naučíme se jednat asertivně a zároveň ne-
konfliktně – jak umět odmítnout a požádat

• Potrénujeme asertivní jednání na modelo-
vých situacích

• Získáme zpětnou vazbu 

Obsah

Lektor

www.controlling.cz
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IT pro FINANCE 
5. ročník konference 
je za námi 
Lenka Müllerová

Více než 180 účastníků se přišlo, v úterý 23. října, inspirovat novými 
trendy ze světa financí a controllingu na CAFIN konferenci IT pro 
FINANCE. Na akci vystoupilo celkem 26 řečníků z 14 partnerských 
firem. Moderace letošního ročníku byla zdvojnásobena. Hlavní sál 
patřil Otu Novotnému z Fakulty informatiky a statistiky při VŠE v Praze. 
Paralelní workshopový sál byl v režii Miroslava Umlaufa z AVAST 
Software.

Společnost 4.0

Konferenci zahájil prof. Ing. Vladimír Mařík 
– CEO z CertiCon svým příspěvkem „Směrem 
ke společnosti 4.0“. Nejprve položil do pléna 
otázku, kudy směřuje naše společnost ve srov-
nání s celosvětovým pokrokem, a ihned odpo-
věděl, že bez controllingu to nejde. Myšlenku 
dále začlenil do širších souvislostí kybernetiky 
a umělé inteligence.

Profesor Mařík se věnoval problematice 
robotů, kteří hrají velkou roli. Už to nejsou 
jen obrovská monstra, ale spíše lehčí mecha-
nismy se schopností naučit se pohyby od lidí. 
Například odezíráním z videí nebo fyzickým 
pohybem. Robot si pohyb zapamatuje, naučí 
se a dokonce mění parametry v průběhu své 
činnosti učením tak, aby nejlépe vyhovoval 
dělníkovi tak, jak potřebuje. Jestliže se společ-
ně podíváme na koncept Průmysl 4.0 globálně, 
tak digitalizace prosíťování je předpokladem 
– to není revoluce. Revoluce začíná tehdy, když 
fyzické systémy virtualizujeme a dodáváme 
znalost do smysluplných celků (například 
Blockchain). V současné době jsme na hranici 
přechodu do 2. fáze průmyslové revoluce, 
která se opírá o umělou inteligenci. 

V závěru svého příspěvku se profesor Mařík 
věnoval nedostatku pracovníků a neznalosti 
umělé inteligence a položil si otázku, zda 
budou jednou roboti nebo umělá inteli-
gence schopni ovládnout člověka, nahradit 

finančního ředitele? Všechny modely, algo-
ritmy stále tvoří člověk. Musíme stále počítat 
s tím, že průlom přijde až v době, kdy bude 
společnost masivně používat velmi rozumné 
modely, které budou samy komunikovat, ana-
lyzovat a konat. Roboti nemají emoční přístup, 
vědomí a žádné city. Každý finanční ředitel 
musí mít kus emocí a svojí kreativní vizi. Stroje 
nepřijdou s žádnou invencí, budou se chovat 
tak, jak to my v algoritmu nastavíme.

Business Navigace?

V dalším příspěvku představil Jan Hušek, CEO 
z INEKON SYSTEMS, Business Navigaci, kterou 
aplikovali v Mall group. Jako host se příspěvku 
zúčastnil vedoucí controllingu Leoš Brabec 
z Mall Group. Skupina je zaměřena z podstaty 
věci zejména na logistiku, má plně automa-
tizované sklady, eviduje cca 100 objednávek 
za den a sčítá přes 450 franšíz, tudíž neustále 
optimalizuje. 

Slova se dále ujal Fedor Ilyasvo z PwC, aby 
představil cyklus spolupracujících firem a sdělil 
cíl projektu, tedy sjednocení datové struktury 
skupiny. Proces plánování v BNS má svůj po-
čátek v marketingu, přes prodejní výkonnost, 
logistiku, lidské zdroje až do hospodářského 
výsledku, konsolidace jednotlivých zemí nad 
systémy např. SAP, K2 či Money. Cílem je podpo-
řit všechny entity, střediska, uživatele, co plánu-
jí, popřípadě reportují celý plánovací proces.

Díky systému BNS se závěrka v Mall Group 
zrychlila o 2 pracovní dny a také, že implemen-
tace reportingu trvala 4 měsíce. 

Následovalo představení propojení dvou 
světů v režii Asseco Solutions a REPORTING.
CZ, společně s klientem z MOOVEEZ. V úvodu 
Jakub Ryšavý promluvil za Asseco Solutions. 
Následně s panem Miroslavem Peštou 
a Michalem Rozehnalem představili reálný 
projekt o propojení produktu Helios ORANGE 
s řešením Business Intelligence. 

Káva a networking

Nedílnou součástí konference je setkání s od-
borníky z IT firem a kolegy z jiných firem z fi-
nanční branže ve foyer. Stejně jako v minulých 
ročnících i na tom letošním kulatém ročníku 
bylo velmi rušno. 

Po kávě přišel Up!

Po kávě se slova ujal pan Miroslav Albrecht 
ze společnosti UP Česká republika, který účast-
níkům nastínil přechod z papírové formy pou-
kázek do online platformy. Zdůraznil pozitiva 
přehledu online čerpání. 

Například kolik financí se utratilo a kdo 
je konkrétně čerpal na jaká nákladová stře-
diska. Dále Mirek také prozradil, jak mohou 
uživatelé systému zabránit ztrátám z expira-
ce. Vypíchl pozitiva pro finanční oddělení, tj. 

efektivní řízení cash flow a schopnost získat 
hard data pro další plánování. 

„Digitální transformaci v oblasti firemních 
výdajů“ představil CEE Managing Director Jiří 
Štiller. Produkt LLP digitální transformací zaevi-
duje jakýkoliv výdaj, který přichází z papírové 
účtenky nebo služebních cest tuzemských 
i zahraničních (zálohy, zúčtování, kreditní karty, 
hotovost, požadavky na dovolenou, školení 
či přesčasy). Následně dle nastavených pravidel 
vygeneruje data do daného ERP systému. 

Avšak proč digitalizovat tyto procesy, 
odůvodnil Jiří Štiller následovně: po zavedení 
automatizace správy firemních výdajů dojde 
ke zkrácení schvalování jednotlivých výdajů 
až o 50 %, eliminuje se zpronevěra a v rámci 
uzávěrkových prací v účtování firemních výdajů 
se dá ušetřit 1 a půl člověka v době uzávěrky. 
Náklady těchto výdajů se dají snížit až o 40 %. 

Před obědem přišel Baťa 
se Sophia Solutions
Příspěvku „BI správné velikosti netlačí 
a dovede vás dál – projekt DWH a Reportingu 
u Bati“ se ujal Miroslav Chyla, IT manager 
společnosti Baťa. Firma je na trhu již 124 let, 
působí v 76 zemích světa s více než 56 000 za-
městnanci a je stále řízena a vlastněna rodinou 
Baťových. Vyrobí ročně 400 milionů párů bot. 
V České republice běží nepřerušená výro-
ba od samotného založení firmy, která zde 
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napomáhá k flexibilitě pokrytí poptávky. Baťa 
razí heslo „Mysli globálně, konej lokálně“. 
Přibližně 42 dnů trvá, než dorazí bota z Asie 
do ČR, proto je výroba sezónních bot v tuzem-
sku se schopností reakce do 14 dnů nejvhod-
nější. Pro nepříliš vyhovující systém reportingu 
byla společnost nucena přejít na ORACLE BI, 
který přinesl flexibilní řešení, snazší adminis-
traci, jasně predikovatelné náklady a zejména 
komfortní uživatelské prostředí. 

Odpoledne se neslo v duchu – 
digitalizace a robotizace 
Pohled „Digitální transformace výrobního 
controllingu“ s živou ukázkou implementa-
ce do automotive podniku vnesl CEO Radim 
Hampel z Intelligent Technologies a Finanční 
Controller ITW Pronovia Martin Smutný. 
Nacházíme se v době, kdy intenzivní automa-
tizace všech možných myslitelných firemních 
procesů je nutná. Všichni postupujeme od po-
myslné tužky a papíru k Excelu, aplikacím, 
do cloudových služeb. Společným faktorem 
tohoto posunu je zvyšující se objem dat. A prá-
vě ten klíčový faktor, který rozhodne o úspěchu 
či neúspěchu firmy v té transformační vlně, 
je schopnost s daty aktivně pracovat. Radim 
zdůrazňoval důležitost postavení aktivních 
uživatelů, potřebu umožnit jim fyzický přístup 
do libovolných formátů dat a tím tak být sou-
částí reportingu.

Vystoupení „Dataminig se zábleskem reali-
ty“ představil Erik Caha, Senior BI Konzultant, 
BI Experts. Hostem byl finanční ředitel z PILANA 
Knives David Dostalík, který se dostal do fáze, 
kdy měl reporty na kliknutí. A co dál? Co vy-
lepšit? Co s daty dělat, aby byla zajímavá? 
Dopracovat se do stavu, který umožní pohled 
do budoucna. V PILANA Knives se snaží propojit 
bývalou ekonomickou realitu s budoucností. 
Obecně se společnost rozhodla, že je dobré mít 
„heslo dne“ a říct si při větě „nejde to – bojuj 
a tvoř shluky dle charakteristik“. Je těžké data 
rozřadit, vybrat vhodnou metodu a analyzovat 

relevantními procesy. A co si odpovědět 
na otázku: „Máme výsledky a co teď?“ Je potře-
ba sledovat množinu odlehlých dat, ze kterých 
vzniknou netradiční seskupení. Avšak neplatí 
to, že jedna skupina má pouze jednu informaci, 
spíše napříč. Takže díky metodice generování 
modelů získávají v BI Experts výsledky. Motivací 
firmy je tak do budoucna posun v dashboar-
dech dál tak, aby se rozšířila znalost o datech 
a souvislostech.

A jak je na tom „Robotizace financí v MSD“ 
představil Jan Kozák a Jan Hokynář. Informaci 
o tom, že je naše práce ohrožena robotem, 
bylo hodně slyšet už 2 roky zpět. Takže jak 
vlastně vypadá robot ve financích v současné 
době? Má jen myš, klávesnici, umí nejlépe vy-
konávat úkoly, které jsou opakované, a hlavně 
– pracuje 24 hodin denně. Na druhou stranu 
i robot financí má svá omezení. Musí mít jasná 
pravidla, jinak selže. Důležitá je stabilita proce-
su. Za 2 roky tvrdé práce v rámci projektu bylo 
zjištěno, že robot není tou nejlepší variantou 
a je používán pouze jako poslední varianta pro 
optimalizaci. Klíčové je zvážit, zda je proces 
správně nastaven. Kde nestačí makra, přichází 
aplikace, Data warehouse, BI a až pak je teprve 
robot. Proč? Je ze všech stupňů nejpomalejší, 
citlivý na výjimky a stabilitu procesu. Nastavení 
celého robota trvá týden až měsíc a je potřeba 
ho chápat spíše jako dočasné řešení. 

Co firma MSD zrobotizovala? Zadávání faktur, 
validaci smluv, kontrolu zaměstnaneckých 
výdajů a blokování duplicitních faktorů. Tím 
tak sjednocuje proces, tvoří procesní cyklus 
a tradičním selským rozumem tvoří alternativy. 
Na závěr pánové zdůraznili, že firma dává dů-
raz na použití Paretova pravidla a s tím souvisí 
i to, že roboti POTŘEBUJÍ člověka. 

Návratnost celkové investice po nasazení 
do produkce vyšla na 2 až 4 měsíce. Do bu-
doucna u robotizovaných procesů vidí největší 
potenciál pan Jan Hokynář v kvalitním plánová-
ní příjmů z prodejů.

Tečka na závěr?

Na závěrečné panelové diskuzi zased-
li do křesel oba moderátoři konference 
Ota Novotný a Miroslav Umlauf společně 
s Peterem Benešem z 6D a Antonínem 
Raizlem z EY a společně debatovali nad té-
matem „Za jak dlouho AI nahradí finančního 
ředitele“. 

Jak panelisti viděli vzdálenou budoucnost 
finančního ředitele společně s umělou inte-
ligencí? Náznaky emocí v technologiích jsou 
zatím sci-fi. Myšlení člověka je velmi unikátní, 
zatím nejsou ani sebemenší náznaky toho, 
že by technologie dokázala být kreativní a mít 
představivost. Proto finanční ředitel nebo 
kdokoliv jiný stojící v top managementu firmy 
bude v horizontu několika desítek let stále 
potřeba, protože stojí za nastaveným cílem, 
strategií, inovací a finálním rozhodnutím. Tyto 
procesy v dohledné budoucnosti i nadále nelze 

svěřit do „rukou“ umělé inteligence. V součas-
né době jsme – a ještě dlouho budeme – v ob-
lasti „doplňkové inteligence“. Avšak lze tedy 
říci, že finanční ředitelé budou mít k dispozici 
stále novější nástroje a vstupy k tomu, aby 
mohli mnohem rychleji reagovat na aktuální 
situaci ve firmě.

Díky všem

Nakonec se už jen děkovalo a rozdávaly 
se ceny. Slova díků od projektové manažer-
ky konference Lenky Kovaříkové směřovala 
zejména k moderátorům Otu Novotnému 
a Mirkovi Umlaufovi, partnerským firmám 
a jejich řečníkům a v neposlední řadě ke spo-
lečnosti Controller Institut, která spolu s CAFIN 
konferenci zaštiťuje a pomáhá s organizací. 
Nakonec se pozvedly sklenky sektu a připi-
lo se na úspěšně zakončený 5. ročník IT pro 
FINANCE 2018.

Se všemi se za rok těšíme na viděnou.
Tým CAFIN a Controller Institutu
Lenka Müllerová
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Ukazatele podnikové 
výkonnosti – klíč ke správnému 
použití (1/2) 
Tomáš Nekvapil

Vybavíte si před očima firemní výsledovku? S trochou ironie ji lze 
popsat jako výkaz, který pěkně přehledně, shora dolů po jednotlivých 
řádcích, vysvětluje, proč nemůžete vydělat tolik peněz, kolik jste 
vyfakturovali svým zákazníkům. V několika málo patrech tak ztratí 
docela slušná suma ze střešního apartmánu podstatnou část svého 
objemu, aby vám v přízemí zanechala na rozloučenou několik málo 
svých procent v podobě čistého zisku.

Ještě předtím však nalezneme její stopy 
v nižších patrech. Právě tyto stopy vzbuzují 
pozornost manažerů: poukazují na smutnou 
realitu, na věci ztracené cestou. Mají však pro 
vaši firmu také své lepší stránky – alespoň 
tehdy, pokud je zachytíte v podobě všeobecně 
uznávaných ukazatelů, jako jsou EBIT, EBITDA, 
Gross nebo Contribution Profit. Bohužel, česká 
výsledovka právě této podobě příliš nepřeje. 
Zkusme na to na chvíli zapomenout…

Přes EBIT a EBITDA vás budou 
srovnávat
Ukazatele „nízko nad zemí“ nikdy neztrácí 
ze zřetele záměr vidět firmu co nejúplněji, 
udělat si na její výkonnost co nejkomplexnější 
názor. Ustoupí však v případě, pokud by ně-
která z nákladových položek, která do čistého 
výsledku patří, mohla tento názor nesprávně 
ovlivnit:
(1) EBIT, definovaný jako zisk před úroky (I)  

a zdaněním (T), je ukazatel na úrovni 
provozního zisku, reflektuje především 
zájem majitele nebo společníků firmy 
posoudit, jak úspěšná byla firma při 
tvorbě svého bohatství v uplynulém 
období. Provozní zisk české výsledovky 
však vykazuje oproti EBIT několik docela 
vážných rozdílů: za všechny uveďme třeba 
chybnou pozici kurzových rozdílů z cizo-
měnových faktur. 

(2) EBITDA, definovaná obdobně jako zisk 
před úroky (I), zdaněním (T), odpi-
sy (D) a amortizacemi (A) je ukazatel 
reflektující spíše zájmy věřitelů – odhaluje 
jim sílu přítoku peněžních prostředků 
do firmy. Stačí si uvědomit, z čeho se sklá-
dají firemní tržby: pokud zákazník zaplatí 
za produkt cenu pokrývající náklady 
dodavatele, pak právě zisková marže, 
zvýšená o položku kalkulovaných odpisů 
a amortizací, představuje část, která zů-
stává dodavateli k dispozici jako dočasně 
volné peněžní prostředky. Zbytek částky 
zaplacené zákazníkem vyrovná to, co bylo 
v momentě platby nejspíš již utraceno, 
nebo to, co bude nutno brzy utratit – za na-
kupované vstupy spotřebované při tvorbě 
a zobchodování produktu. Samozřejmě 
že vysoká EBITDA ještě neznamená vysoký 
zůstatek peněžních prostředků ve firmě 
– popisuje jen sílu největšího přítoku 
a nezabývá se tím, co může být odčerpáno 
mimo, třeba do nedobytných pohledávek.

Oba výše uvedené ukazatele jsou podřízeny 
pragmatickým zásadám, které si moderní doba 
žádá. Především by měly být počítány izolo-
vaně za jednotlivé typy obchodních činností 
firmy (což si bohužel občas vyžádá rozúčtování 
některých nepřímých nákladových položek) 
a také zbaveny mimořádných (ve smyslu naho-
dilých) vlivů, aspoň pokud nejde o použití pro 

striktně varovné účely. Mají totiž sloužit rych-
lému porovnání – benchmarkingu, ať už jako 
benchmark postavíme stejný podnik v přede-
šlých obdobích, nebo jinou firmu s podobnými 
parametry (a stejným obchodním zaměřením). 
Benchmarking víceméně nahradil klasickou 
finanční analýzu založenou na prověřování, 
zda firma dodržuje doporučená a všeobecně 
respektovaná rozmezí pro hodnoty určitých 
poměrových ukazatelů (rentability, likvidity, 
aktivity, zadluženosti). V podmínkách globální 
konkurence se firma mnohem více než dříve 
přizpůsobuje tvrdým požadavkům přežití 
a působí často v bizarních a nestandardních 
formách (majetek nahrazený pronájmem, 
minimální likvidita krytá stand-by facilitami, 
dlouhé splatnosti obchodních pohledávek 
apod.), které by se do žádného akceptovatel-
ného rozmezí nejspíš nevešly. Je ostatně mož-
né, že přežívá právě díky těmto formám, tak 
jako borovice na skalních útesech, jejíž vzhled 
má jen málo společného s tím, co bychom 
očekávali třeba u vánočního stromku.

Právě požadavek srovnatelnosti zvítězil 
u zmíněných ukazatelů nad jejich komplexnos-
tí – každý by nejraději porovnával až čistý vý-
stup, ale položky skryté pod písmeny I (interest 
– úrok) a T (taxes – daně), které se přece zájmu 
investora i věřitele zásadně dotýkají, jsou 
předem diskvalifikovány právě proto, že činí 
možnost porovnání fakticky složitější:

• Velikost vykázané daně z příjmu je totiž spíše 
než na skutečném výkonu závislá na míře 
snahy o daňovou optimalizaci (jinými slovy 
respektu k zákonné regulaci nebo odvaze 
ji ignorovat) a také na fázi jejího uplatnění 
(typická daňová optimalizace je přesun 
daňové povinnosti mezi obdobími), 

• úrokem jsme nespravedlivě zatěžováni 
pouze v případě použití cizího kapitálu – 
náklady na stejnou funkci kapitálu vlastního 
jsou v účetním pojetí výsledku hospodaření 
nulové (na rozdíl od ukazatele ekonomické 
přidané hodnoty, EVA). Pokud vaše společnost 
z roku na rok nahradila část úvěrového finan-
cování vlastním kapitálem třeba z nerozdě-
leného zisku, účetní zisk v budoucnu to díky 
nižším úrokům vylepší – přestože jste právě 
zaměnili levnější zdroj financování dražším.

Mimochodem – úroky a příjmová daň nejsou 
tak úplně jediné položky s touto negativní 

charakteristikou. Politika firmy a míra ochoty 
snášet riziko může být u stejně výkonných 
společností příčinou různé výše výsledku díky 
položkám ošetřujícím riziko – jako jsou náklady 
na pojištění nebo tvorba rezerv. Na podobném 
základě bychom nejspíš mohli najít i několik 
dalších případů.

Máte pocit, že také majitele firem v poslední 
době víc zajímá EBITDA než jim původně určený 
ukazatel EBIT? Příčinou může být fakt, že účetní 
hodnota firmy téměř přestala fungovat jako 
určující faktor ceny majetkových účastí (ze-
jména akcií). Skutečná cena firem nebo akcií 
při prodeji se neodvozuje z hospodářského 
výsledku nebo čisté hodnoty aktiv (od které 
se často odlišuje několikanásobně), ale z oče-
kávaných peněžních toků, často reprezentova-
ných právě EBITDA... Pro samou opatrnost tak 
možná účetní standardy zcela ztratily smysl své 
vlastní existence – dítě bylo vylito i s obsahem 
vaničky. A kdo z vás by nesouhlasil s tvrzením, 
že bohatství držitele podílu v obchodní spo-
lečnosti je nejlépe měřeno právě tím, za kolik 
lze takový podíl prodat? Jste-li jako manažeři 
firem odměňováni především za zvýšení 
EBITDA, je to ze strany majitelů firmy pochopi-
telné – nepřímo zvyšujete tržní ocenění jejich 
majetku. Z hlediska zdravého rozumu to tak 
úplně pochopitelné není. Ignorování vlivu od-
pisů – tedy ztráty hodnoty opotřebením – může 
vést k preferenci určitého typu zakázek, které 
získají vysokou EBITDA marži jen díky tomu, 
že její velkou část trh přisuzuje vysoké míře 
opotřebení (a ztráty hodnoty) odepisovaných 
aktiv: Vítaným zákazníkem pronajímatele bytu 
maximalizujícího EBITDA by tak nejspíš byla 
parta teenagerů financovaná bohatými rodiči. 
Ta bude ochotna si připlatit právě proto, že jim 
už nikdo ve městě přístřeší za normální cenu 
nenabízí – poté, co na několika předcházejících 
adresách prosluli jako pořadatelé divokých, 
inventář devastujících večírků...

Gross a Contribution Margin – 
tachometr a otáčkoměr 
na palubní desce vaší firmy
V horní části podnikové výsledovky nalezne-
me dva ukazatele, které jsou ze své podstaty 
nekompletní, snaží se vyhodnotit výsledek 
firmy „v půli cesty“ (se zahrnutím pouze části 
provozních nákladů), aby se lépe ukázalo, 
v které z částí je příčina problému:
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(1)  Contribution Profit (příspěvkový zisk 
nebo krycí příspěvek) vzniká odečtením 
přímých nákladů od podnikových tržeb a

(2)  Gross Profit (hrubý zisk), vzniká odečte-
ním produkčních nákladů od podnikových 
tržeb.

V poměrové verzi – tedy jako zlomek, ve kte-
rém se jedno z výše uvedených čísel dělí 
velikostí tržeb, nesou tyto ukazatele název 
Contribution Margin (příspěvková marže), 
resp. Gross Margin (hrubá marže). Pro správné 
pochopení definic je dobré si nejprve vyjasnit, 
co všechno může být zahrnuto mezi přímé, 
resp. produkční náklady:
(a) Přímými náklady rozumíme náklady 

přímo propojené s realizací konkrétních 
požadavků zákazníka nebo zákazníkům 
určeného standardizovaného produktu 
(spotřeba materiálu pro výrobek nebo 
jeho balení je nákladem přímým, mzda 
plánovače nebo nájem za budovu ovšem 
nikoli). Přímé náklady mohou být vedle 
převládajících variáblů občas fixní povahy 
– příkladem jsou náklady vynaložené 
na vývoj nebo marketing konkrétního pro-
duktu. Pro některé účely (např. propočet 
bodu zvratu) je ovšem výhodnější počítat 
Contribution Profit pouze z tržeb a vari-
áblů – obě varianty vlastně existují vedle 
sebe se stejným názvem. 

(b) Produkčními náklady (jsme-li výrobci, 
můžeme mluvit o výrobních nákladech) 
se míní náklady, spotřebované v přímé 
příčinné vazbě k procesu, jehož výsledkem 
je produkt určený k prodeji – pro tyto ná-
klady se vžila anglická zkratka COGS, „Cost 
Of Goods Sold“. Mohou mít fixní, variabilní, 
přímou i nepřímou povahu. U obchodníků 
jde v rozhodující míře o náklady na nákup 
zboží, proto jsou téměř všechny jejich 
produkční náklady – na rozdíl od výrob-
ců – přímé a variabilní (hlavní skupina 
produkčních fixů výrobců, tedy náklady 
na stroje a jejich infrastrukturu, je u ob-
chodníků zastoupena minimálně). 

Contribution Margin (ten s přímými náklady) 
má zásadní význam pro analýzy profitability: 
O tom jsme více mluvili již v článku „Výsledek 
hospodaření z pohledu manažera“, publiko-
vaném v CAFIN News 1/2016 v dubnu 2016. 
Alespoň krátce: 

výše příspěvkové marže je efektivní náhrada, 
použitelná jako ekvivalent obtížně zjistitel-
ného zisku, počítaného z úplných nákladů, 
ovšem pouze za předpokladu, že půjde 
o rozhodnutí s pouze krátkodobými 
dopady. Dopady nesmí přesáhnout období, 
kdy firma bezpečně udrží náklady, které 
do příspěvkové marže zahrnuty nebyly, tedy 
náklady nepřímé, v rámci stanovených roz-
počtových limitů (nemusí být pevné, mohou 
být flexibilně upravovány stejným procen-
tem k tržbám). V opačném případě snadno 
upadneme do pasti ne nepodobné té, kterou 
jsme zmínili už v případě EBITDA. Ochota 
zákazníků přeplácet přímé náklady (tedy 
zákazníků, které hledáte, usilujete-li o vyšší 
procenta Contribution Margin) totiž obvykle 
souvisí s jejich požadavky na individualizaci, 
malé dávky nebo speciální služby, které 
nepřímé náklady dodavatele navyšují. Tento 
efekt bude relevantní až v dlouhých časo-
vých obdobích (nepřímé náklady nevzrostou 
ze dne na den), což manažeři často ignorují. 
Často pak skončí honba za produkty s vyšší 
příspěvkovou marží poněkud opožděným 
růstem nepřímých nákladů – typicky fixů 
z kapacit vyhrazených pro realizaci nej-
různějších zákaznických služeb – namísto 
očekávaného růstu zisku.

Neméně významný je však Contribution 
Profit / Margin pro operativní controlling, 
a to díky své vnitřní struktuře – zejména ome-
zíme-li jej pouze na variabilní náklady. Potom 
totiž obsáhne výhradně komponenty bezpro-
středně propojené vzájemnou přímou závislos-
tí (velikost tržeb a velikost variáblů) a zároveň 
reprezentující ty z parametrů produkčního 
procesu, jež mohou být předmětem náhlého 
selhání: prodané množství a prodejní cena pro-
dukce, spotřebované množství a nákupní cena 
produktových vstupů. Jinými slovy: prověřu-
jete-li procento příspěvkové marže v krátkých 
časových intervalech (měsíce), kdy se zásadně 
nemění produktový mix ani způsob organi-
zace, držíte velmi jednoduchým způsobem 
pod kontrolou všechny „náhlé průšvihy“, které 
vám mohou hrozit. Hodnocení Contribution 
Margin za jednotlivé produkční oblasti můžete 
doplnit o hodnocení využití kapacit (například 
prostřednictvím ukazatelů OEE, OLE, TEEP), 
propojené s hodnocením k nim příslušných 

rozpočtovaných nákladů – dostáváte koncept 
pro efektivní controllingový report, vztažený 
k právě uplynulému měsíci (alespoň tehdy, 
pokud v něm nedošlo ke změně produktového 
mixu nebo způsobu organizace produkce).

Gross Margin (nyní přímo citujeme z výše 
zmíněného článku v CAFIN News 1 / 2016, kde 
o hrubé marži naleznete více): 

je ukazatelem procesním, ukazuje, kolik 
hodnoty z inkasovaných tržeb zůstává „pod 
střechou“, odečteme-li kompletní (přímé 
i nepřímé!) náklady produkčního procesu. 
Obyčejně bývá nižší než Contribution Margin 
– prakticky všechny přímé náklady vznikají 
při produkci, ale všechny produkční náklady 
nejsou nutně přímé. Gross Margin ukazuje 
„zda vás produkce uživí“, tj. v jaké míře vám 
umožňují tržní poměry provozovat zvoleným 
způsobem neprodukční, tj. obslužné procesy 
– vývoj, marketing a další firemní aktivity, 
tedy pokrýt jejich náklady a ještě realizovat 
potřebné procento zisku. 

Má proto větší přesah i směrem k dlouhodo-
bým otázkám (pro ten účel je jeho vynikající 
vlastností, že není ovlivněn rozhodováním 
„make or buy“, které má podstatný vliv 
na procento příspěvkové marže – viz podmínka 
neměnnosti způsobu organizace produkce 
v předešlém odstavci).

Oba ukazatele, ať už v absolutním, nebo 
relativním vyjádření, sice nereprezentují kom-
plexní výkon podniku (určitá část spotřeby vždy 
chybí), mají však zásadní význam pro kontrolu 
a řízení „firemního motoru“. Měly by proto 
být používány vedle sebe s poněkud odlišnou 
vypovídací schopností – velmi podobně jako 
otáčkoměr a tachometr ve vašem autě.

Příspěvková marže (Contribution Margin), 
jakkoli užitečná ve výše uvedeném smyslu, 
je mnohem více otáčkoměrem než tachomet-
rem. Neřekne vám nic o tom, jak rychle ve sku-
tečnosti jedete, protože vůbec nebere v úvahu 
aktuální převodový stupeň: i při vysokých 
otáčkách motoru můžete se zařazenou dvojkou 
jet docela pomalu. Pokud k tomu nemáte 
faktický důvod (jakým může být třeba rezerva 
pro rychlou akceleraci – případ podřazení při 
předjíždění), je pak palivo spotřebováváno 
zbytečně. Uhodnete, co může být zbytečně 

nízkým převodovým stupněm v případě pod-
niku? Jako „rezervu pro možnou akceleraci“ 
přece čas od času držíme nadbytečné kapacity 
– a právě jejich nepřímé fixní náklady mohou 
způsobit, že „máte podřazeno“. Při stejném 
procentu příspěvkové marže jako v uplynu-
lém měsíci „jedete k vašim cílům mnohem 
pomaleji“: získaný přírůstek hodnoty, tedy zisk 
za aktuální období, bude nejspíš mnohem nižší 
než minule. V takovém okamžiku potřebujete 
tachometr – a hrubá marže poslouží skvěle. 

Zahrnuje totiž i nepřímé fixy na úrovni 
motoru (kterým je ve firmě vždy produkční 
proces), a nízké procento hrubého zisku (nízká 
rychlost) vám proto vždy položí otázku: není 
snad problém v bezdůvodném přebytku 
produkční kapacity, nemáte nízký převodový 
stupeň, i když nepředjíždíte? Rychlost odečtená 
z tachometru nedává úplnou jistotu, že k cíli 
dorazíte v potřebném čase – jsou tu přece 
i jiné faktory než způsob, kterým využíváte 
motor. Stejně jako hrubá marže je ukazate-
lem interním, který se týká pouze práce řidiče 
s motorem. To však nesnižuje jeho užitečnost 
– možná právě naopak. 

Podstatnější výtku představuje konstatování, 
že údaj z tachometru nemá přímý vztah k reži-
mu, v jakém se motor právě nachází: převodo-
vý stupeň může zamaskovat, že aktuální stav 
není právě komfortní. Řešení? Samozřejmě 
– otáčkoměr. Copak to neznáte? Problémy 
s profitabilitou se přece s oblibou řeší tlakem 
na objem produkce, dosažený existující pro-
dukční kapacitou (vyrábějme více, ať se dosta-
neme nad bod zvratu), ale takto lze potřebný 
efekt z firemního motoru „ždímat“ opravdu jen 
krátce, než ho (zpravidla nevratně) poškodíme. 
Je-li zařazen vyšší převodový stupeň, šlápnu-
tím na plyn s příliš nízkými otáčkami (nízkou 
příspěvkovou marží) se rychlost nezvýší. 

 

Příspěvek volně navazuje na článek „Výsledek 
hospodaření z pohledu manažera“, publikovaný 
v CAFIN News 1 / 2016 v dubnu 2016.
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Pokročilé metody  
a moderní trendy v controllingu
Cílem cyklu je naučit účastníky prosazovat partnerskou roli 
controllingu směrem k managementu, používat pokročilé 
techniky řízení nákladů a ziskovosti, volit vhodné ukazatele 
a formy zobrazování dat v reportingu v návaznosti na strategické 
cíle firmy a orientovat se v možnostech zpracování dat a využití 
BI ve financích. Na příkladech z praxe vysvětlíme principy moder-
ních controllingových metod a pomůžeme vám zvládnout jejich 
praktickou aplikaci. 

Cílem cyklu je seznámit účastníky s úlohou controllera v podniku 
a naučit ho využívat moderní controllingové metody a nástroje. 
Cyklus se zaměřuje na stěžejní oblasti a činnosti controllingu: 
kalkulace, rozpočty, plánování a reporting.

Ucelený přehled  
controllingových metod a nástrojů

2. 
stupeň

Zkušený lektorský tým
Vybrali jsme pro vás zkušené odborníky a úspěšné manažery z podni-
kové praxe. Celým cyklem se prolínají jejich zkušenosti, doporučení 
a praktické ukázky jimi realizovaných controllingových řešení.

Více informací na 
www.controlling.cz
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R o z h o v o r R o z h o v o r

Martin patří mezi nejmladší členy odborné rady CAFINu. Přestože nás 
zná již delší dobu, v odborné radě je od roku 2015. Z jeho odborný 
názor, ve kterém se snoubí jeho aktivity v rámci Hospodářské komory 
jakož i potřeby menších podnikatelů, jsme moc rádi. 

Martine, pod křídly Hospodářské komory 
podporujete podnikání a podnikatele nejen 
na Vysočině. Také vyučujete na vysoké škole, 
sám podnikáte. Co považujete za nejlepší 
školu života pro to, aby se člověk stal „úspěš-
ným podnikatelem“? 
Nejlepší školou je právě život sám. Všimněte si, 
že úspěšní podnikatelé mají zpravidla i zajíma-
vé životní zkušenosti. O těch nejlepších se píší 
knihy, které jsou plné zajímavých, až blázni-
vých historek.

Každý z nás je jiný, každému vyhovuje něco 
jiného, osobně preferuji ve svých aktivitách 
pestrost. Někdy je to na zbláznění, ale každý 
den se učíte něco nového, docházejí Vám 
nové souvislosti. Zkrátka jsem přítelem sezení 
na více židlích .

Nejdůležitější vlastností, které si všímám 
u úspěšných podnikatelů, je touha po svobodě. 
Myslím si, že právě tato touha je hnací silou 
prosperity celé společnosti. Proto jsem proti 
každému nápadu, který omezuje prostor pro 
svobodné aktivity lidí.

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?
To je správná otázka, na kterou bych také rád 
znal odpověď. Když odhlédnu od toho, s čím 
se každý z nás narodil, pak zbývá spousta věcí, 
na kterých máme příležitost pracovat a rozvíjet 
je. Myslím si, že tzv. selský rozum souvisí se vše-
stranností. Přeci i ve svých firmách vidíme, 
že tzv. univerzálové se stávají čím dál tím 
důležitějšími, i kdybychom právě neprožívali 
současnou situaci na trhu práce. 

U vzdělání věřím spíše v klasické základní 
obory než v různé módní studijní směry. Jsem 
si jist, že takovýto přístup nás lépe připraví 
na budoucí vývoj, ať je jakkoliv překotný, bez 
ohledu na obor, ve kterém každý z nás působí 
nebo působit bude. 

Představujeme 
odbornou radu CAFINu  
Martin Plachý

Blíží se 10. výročí vzniku naší asociace CAFIN. 
Jak vnímáte současné trendy, jaké jsou 
výhledy do budoucna, co můžeme podle Vás 
očekávat ve finanční profesi? 
Nejdříve bych Vám chtěl k takto pěknému výro-
čí pogratulovat, odvedli jste velký kus práce.

Z mého pohledu vidím pokračující trend 
v přehlcování množstvím dat. S velmi rych-
lým rozvojem IoT se toto množství bude ještě 
zvětšovat a pronikat i do finanční oblasti, 

byť možnosti vizualizací se neustále zlepšu-
jí. Budoucností jistě je pokračující integrace 
dílčích podnikových subsystémů, kdy rozhodo-
vání o konkrétních činnostech se přímo odráží 
do finančních výsledků.

S tzv. selským rozumem si možná nevystačí-
me, ale pořád je výhoda ho mít .

 

„Nejdůležitější vlastností, které 
si všímám u úspěšných podnikatelů, 
je touha po svobodě.“

„I ve svých firmách vidíme, že tzv. 
univerzálové se stávají čím dál 
důležitějšími, i kdybychom právě 
neprožívali současnou situaci 
na trhu práce.“

Ing. Martin Plachý, Ph.D. 
je členem představenstva Hospodářské komory České republiky, je předsedou pracovní skupiny pro eGovern-
ment v rámci Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. Dále je členem Předsednictva Rady vlády pro in-
formační společnost. Rovněž působí v Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina a je předsedou Okresní hos-
podářské komory Pelhřimov. Externě vyučuje kurzy zaměřené na controllingové řízení podniku na Masarykově 
ústavu vyšších studií a Fakultě elektrotechnické v rámci Českého vysokého učení technického v Praze. Podílel 
se na vzniku Mendel Design Lab na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se věnuje 
tématům produktově orientovaného řízení podniku. Společně se svou rodinou podniká na Vysočině a buduje 
značku FARMA POŘÍČÍ.

Děkuji za rozhovor.

Olga Cechlová
Controller Institut

Trendy, inovace, networking, tradice

22.
Controllingové 
fórum 

 lenka.kovarikova@controlling.cz +420 733 757 584
www.controllingovefroum.cz

23. – 24. května 2019
Senohraby



30 31V 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  
Jitka Červinková

Dalším členem CAFIN, které pravidelně představujeme na strán-
kách našeho časopisu, je finanční analytička společnosti Rossmann 
s. r. o. Jak se Jitka Červinková dostala od studia techniky až ke cont-
rollingu a co jí pomohlo naučit se efektivněji využívat čas, se dočtete 
v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním 
analytikem?
Dobrý finanční analytik vždy připraví objek-
tivní a vypovídající podklady pro rozhodování 
managementu, a je tak jeho nepostradatelným 
partnerem.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste 
si to až praxí? 
Právě tu praxi. Je rozdíl o něčem slyšet/číst a ře-
šit to v konkrétní situaci a podmínkách.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?
Nedělím úspěchy na velké a malé, jsem prostě 
ráda, když se povede to, o co jsem se snažila.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Z každého se snažím pro inspiraci vzít to nej-
lepší a stejně tak vnímám „odstrašující“ pří-
pady, tzn. to, jak se chovat nechci. V rámci své 
profese bych zmínila např. pana Karla Havlíčka. 

Jeho hodiny na vysoké škole byly skvělé, člověk 
odcházel plný energie a chuti na sobě pracovat.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Zatím na sobě vyloženě „deformaci“ nepoci-
ťuji, mám hodně dobrou paměť na čísla, ale 
to jsem měla dřív, než jsem začala pracovat 
ve financích.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN 
je sledování kariérních cest v oblasti financí 
Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké 
momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?
Moje první práce, které jsem se začala věnovat 
po prvním ročníku na vysoké škole, mě přiměla 
ke změně školy, ekonomika mi byla bližší než 
původně zvolená technika. V průběhu studia 
jsem se pak dále rozhodovala mezi nabídkou 
na pozici recovery auditora a obchodníka. 
Jsem ráda, že jsem nakonec zvolila audit, 
naučilo mě to trpělivosti a pečlivosti a přivedlo 
mě to k retailu. Po třech letech působení 
na této pozici jsem dostala nabídku na finanč-
ního analytika ve společnosti Rossmann, kde již 
pátým rokem působím. Ve srovnání s auditem 
mi práce v controllingu přijde výrazně krea-
tivnější, baví mě spolupráce napříč odděleními.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Chuť zúčastnit se některých školení a přístup 
k informacím. Chci zlepšovat své odborné zna-
losti a poznat nové lidi. 

„Nedělím úspěchy na velké a malé, 
jsem prostě ráda, když se povede to, 
o co jsem se snažila.“

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda 
vzpomínáte a proč?
Zrovna jsem absolvovala první část cyklu 
Finanční controller, což bylo určitě přínosné. 
Potvrdilo se mi, že controlling má velký po-
tenciál, nicméně ve většině firem (stejně jako 
u nás) ještě nefunguje tak, jak by mohl... Určitě 
impulz pro to, zkusit něco změnit... Bavilo 
mě nahlédnutí do controllingu výrobní firmy, 
ráda se vzdělávám obzvláště v oblastech, které 
by se mě někdy v budoucnu mohly týkat.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se ráda zú-
častnila a proč?
Ráda bych se v budoucnu zúčastnila cyklu 
Finanční manažer, ale určitě si vyberu i nějaké 
další odborné semináře, které mi umožní 
získat nové vědomosti.

Co považujete za největší zátěž pro podniky 
a podnikatele v této době?
Byrokracie a neustálé změny předpisů, čas 
je věnován těmto aktivitám na úkor tvoření 
hodnot.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás 
ve firmě?
Pozitivně, spousta procesů by měla být zau-
tomatizována. Samozřejmě jsou profese, kde 

je lidský element nenahraditelný. U nás ve fir-
mě má éra P4.0 budoucnost, bude se jednat 
pravděpodobně o automatizaci skladů a zavá-
dění některých prvků digitální ekonomiky.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Jóga, běh, tenis, chození po horách, snowboar-
ding… A po sportu zasloužené pivko! Podzimní 
a zimní večery doplňuji čtením a elektrickou 
kytarou.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Pracuji na tom, abych se co nejméně zabývala 
věcmi, které nejsem schopna ovlivnit, člověku 
to jen ubírá energii. A doporučuji knihu Konec 
prokrastinace, pomohla mi utřídit si myšlenky 
a využívat čas efektivněji.

 

Ing. Jitka Červinková
Jitka vystudovala Vysokou školu finanční a správní v Praze se specializací na Operativní management a pod-
nikové finance a Prodej a marketing. V současné době působí jako finanční analytik ve společnosti Rossmann 
s. r. o., kde mimo jiné zodpovídá za plnění smluvních podmínek a Bonus Management System, spolupodílí 
se na procesech strategického plánování a forecastování a sestavuje reporting generálnímu řediteli. V minulos-
ti pracovala jako konzultant, vedoucí týmu a poté jako auditor ve společnosti EVV Recovery Auditing Services, 
GmbH.

„Pracuji na tom, abych 
se co nejméně zabývala věcmi, které 
nejsem schopna ovlivnit, člověku 
to jen ubírá energii.“
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Dnes odpovídá 
Jaroslav Mrnka

Jaroslav Mrnka je jednatelem společnosti, která dodává lankové 
systémy do mnoha významných světových automobilek (Škoda Auto, 
Audi, Daimler, Volvo, Aston Martin, Ford, …). Přesto za svůj největší 
životní úspěch považuje svoji fungující rodinu.

Co podle Vás znamená být dobrým CEO?
Podle mne je to určitě umět si vybudovat dobrý 
tým a udržet si ho. Motivovat ho k výzvám, kte-
ré se před Vámi neustále objevují. Sdílet s ním 
úspěchy a být oporou když se nedaří.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí? 
Každý den je jiný a každá situace vyžaduje spe-
cifický přístup. Zkušenosti jsou prostě nepřeno-
sitelné a ty Vás na žádné škole nikdo nenaučí. 
Ty musíte zažít na vlastní kůži a z případných 
chyb se poučit a neopakovat je. Jsou to i každo-
denní situace, které musíte řešit, musíte umět 
udělat rozhodnutí a vzít za něj odpovědnost, 
a to si ze školy také nepřinesete.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Asi za největší úspěch považuji, že mám dobře 
fungující rodinu a že se nám spolu s manželkou 
podařilo dobře vychovat děti, na které jsme 
opravdu velmi hrdí. A taky to, že i po 25 letech 
mě ta práce pořád baví.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Těch vzorů je hodně, ale že bych se upí-
nal jednoznačně na nějakou osobnost tak 
to ne. Snažím se soustředit na náš byznys 

a nerozptylovat se okolím ani se nějak moc 
s nikým nesrovnávat. Ze všeho nejvíce si vážím 
a obdivuji moji manželku, jak zvládá práci 
ve firmě, zvládla děti (které už mezitím odrost-
ly) a také domácnost, tak to opravdu obdivuji.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Určitě ano. S manželkou pracujeme v jedné fir-
mě a oddělit profesní a soukromý život se nám 
moc nedaří. Těch večerů, kdy otevřeme nějaká 
profesní témat je asi hodně.

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?
Inženýrský titul jsem získal v roce 
1987 na VUT Brno. V témže roce jsem nastoupil 
do I. Brněnské strojírny v Brně na pozici kon-
struktér. Tady jsem si i přičichnul ke kouzlu ob-
chodu a projektového managementu, a to asi 
rozhodlo, jakou cestou se budu ubírat. V roce 
1990 jsem založil společnost, která se zabývala 
návrhy a výrobou jízdních kol, v roce 1999 jsem 
založil společnost Project Controls, která se za-
bývá vývojem a výrobou ovládacích mecha-
nismů pro uzamykací a odjišťovací zámkové 
systémy. Naše zaměření je dnes výhradně 
na automobilový průmysl a našimi zákazníky 
jsou všechny evropské automobilky a také 

moduloví dodavatelé uzamykacích systémů. 
Zde působím na pozici CEO. V roce 2015 jsem 
spoluzaložil společnost VMAutomatizace, která 
se zabývá robotizací a automatizací výrobních 
linek. 

Pokud bych se měl zpětně ohlédnout a najít 
nějaký klíčový milník, tak ten by šel asi hodně 
do historie. Možná snad až k mým rodičům 
a jejich přístupu k mé výchově. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Jednou jsem našel v emailu nabídku nějaké-
ho workshopu a taky mne tam zaujaly ještě 
nějaké následující školení. Spočítat, že pokud 
se staneme členem, tak se nám to rychle 
vrátí, nebylo až tak složité. Pak jsem ale zjistil, 
že se tam setkáte se super partou lidí a odne-
sete si nové kontakty a nové zkušenosti. Rád 
se setkávám s lidmi a diskutuji o možnostech, 
jak věci dělat jinak. Dnes už mohu říci, že oce-
ňuji možnost potkat s novými lidmi z praxe 
a možnost konzultovat zkušenosti tzv. „out 
of the box“. V polovině tohoto roku jsme posílil 
náš tým o nového člena a tak už dnes profiluje-
me jeho růst a CAFIN rozhodně bude u toho.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Některých akcí jako bylo Vánoční setkání 
s Janem Mühlfeitem jsem se bohužel nemohl 
zúčastnit. Setkání s Václavem Novákem jsem 
si ale už ujít nenechal. Jeho podání je vždy 
velmi zajímavé a někdy i zábavné. Při večerním 
networkingu jsem měl možnost rozvinout 
i zajímavou diskusi, jak s panem Novákem, 
tak i s Janem Huškem. Rád na tento den 
vzpomínám.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se ráda zú-
častnil a proč?
Zatím nemám vytipovanou konkrétní akci, ale 
rád bych navštívil nějaký workshop zabývající 

se BI. V brzké době ale plánujeme setkání 
s panem Tomášem Nekvapilem, chtěl bych, 
abychom ušili nějaké vzdělávání pro náš 
controlingový tým přímo na naše potřeby. 
Já si workshopy CAFINu servíruji za odměnu, 
takže si tam určitě něco najdu. Také bych se rád 
zúčastnil spolu i s manželkou Vánočního setká-
ní, tak snad mi to vyjde. Před Vánocemi je můj 
program vždy hodně nabitý.

Co považujete jako největší zátěž pro podni-
ky a podnikatele v této době?
Dnes, poté co mám zkušenosti s odbory, tak ur-
čitě odborové organizace. Dál to určitě nechci 
rozvíjet.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás 
ve firmě?
Možná jsem už na tuto otázku částečně odpo-
věděl. V roce 2015 jsem spoluzaložil společnost 
VMAutomatizace, která se zabývá robotizací 
a automatizací výrobních linek. Ta vznikla 
prioritně, aby pokryla potřeby společnosti 
ProjectControls. Takže u nás jsme do toho šly 
už před třemi lety.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Rodina, sport a přátelé – určitě i v tomto pořadí.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Mít radost z dobře odvedené práce, těšit 
na nové výzvy a podpora dobrého týmu. Ne, 
ale vážně je potřeba najít i vyvážení mezi prací 
a osobním životem. V mém případě mi k tomu 
hodně pomáhá moje rodina a sport. Snažím 
se i tak v rychlém a náročném životě najít čas 
na sport, cyklistiku a sjezdové lyžování, to jsou 
sporty, na které si i s rodinou snažím vždy najít 
čas. V neposlední době to jsou i přátelé, žijeme 
na jižní Moravě, takže dobré vínko a přátelé. 
Asi bych to celé shrnul citátem Jeffa Bezose 
„Work hard, have fun,make history“.
 

Ing. Jaroslav Mrnka
Jaroslav absolvoval Strojní fakultu na Vysokém učení technickém v Brně obor Strojírenská technologie. Začínal 
jako konstruktér u První Brněnské strojírny s. p. V roce 1990 založil společnost zabývající se návrhy a výrobou 
jízdních kol. Od roku 1999 působí jako jednatel společnosti Project Controls, která se zabývá vývojem a výrobou 
ovládacích mechanismů pro uzamykací a odjišťovací zámkové systémy. V dnešní době společnost vyrábí a do-
dává komponenty nejrůznějším světoznámým automobilkám.
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Dnes odpovídá 
Leoš Brabec 

Leoš Brabec si prošel profesním zaškolením v jedné ze společností tzv. 
„velké čtyřky”. Toto období hodnotí jako klíčové, kdy si osvojil mnoho 
dovedností, které využivá ve své další kariéře ředitele controllingu 
ve společnosti Mall Group.

Co podle Vás znamená být dobrým ředitelem 
controllingu?
Domnívám se, že pro tuto pozici je důležité, 
aby člověk byl odborníkem v různých oblastech 
financí, ale zároveň byl dobrým komuniká-
torem, protože v rámci své činnosti pracuje 
s velkým množstvím lidí z různých oddělení 
a občas také musí z titulu své funkce komuni-
kovat nepříjemné zprávy. 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí? 
V praxi jsem si uvědomil důležitost komuni-
kace mezi businessem a financemi. Business 
by měl chápat finance jako partnera, který 
mu pomáhá, finance by se zároveň měly zbavit 
občasné formální rigidity a snažit se vnímat 
potřeby okolí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Ze své minulé auditorské praxe to bylo vedení 
auditu velkého českého pivovaru podle ame-
rických standardů, které představovalo skuteč-
nou výzvu jak směrem k potřebným znalostem, 
tak řídícím schopnostem. 

V současnosti je mým významným projektem 
vedení implementace reportingového a plá-
novacího nástroje v rámci Mall Group, která 
však ještě běží, proto ho zatím nijak ohodnotit 
nemohu.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Nejedná se o jednu konkrétní osobu, ale 
o více lidí, kteří mě inspirovali. Jde o osoby, 
u nichž se potkává vysoká odbornost s lidským 
přístupem a férovým jednáním, se schopností 
motivovat, naslouchat druhým a činit kvalifiko-
vaná rozhodnutí.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
To byste se asi museli zeptat mé manžel-
ky, která je však z podobného oboru, takže 
by to možná také neuměla posoudit. Myslím 
ale, že se bude jednat o určitou systematičnost 
a snahu řešit věci rychle a efektivně.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN 
je sledování kariérních cest v oblasti financí. 
Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké 
momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?
Po studiích jsem nastoupil jako auditor do jed-
né společnosti „velké čtyřky“, kde jsem se na-
učil rychle vyhodnocovat získané informace 
a dále s nimi pracovat, hledat nejen problémy, 
ale především jejich řešení, a také pracovat 
pod časovým tlakem. Toto hodnotím jako klí-
čové období, kdy jsem si osvojil velmi mnoho 
z toho, co mohu dále využívat. Přesun z auditu 
do podnikových financí byl pro mě důležitým 

milníkem, který mi dodal novou energii 
a umožnil dále rozšiřovat profesní obzory.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Do CAFIN jsem se připojil na základě doporu-
čení od několika kolegů, kteří se starají o svůj 
rozvoj také díky CAFIN školením a zároveň 
vnímají výhody zapojení se do komunity lidí 
s podobnými zájmy. Má očekávání jsou zejmé-
na v těchto směrech. 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Jsem v CAFIN zatím nováčkem, takže příliš 
hodnotit nemohu, pozitivně ale vnímám 
různorodost témat probíraných v rámci CAFIN 
konferencí. 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se rád zúčast-
nil a proč?
Z nejbližších akcí se chystám na pracovní snída-
ni Daňové a právní novinky 2019.

Co považujete za největší zátěž pro podniky 
a podnikatele v této době?
Za velkou výzvu současné doby považuji rychlé 
technologické změny, vyžadující vysokou 
míru adaptability na nové podmínky na straně 

podniků. Zátěž také vidím ve složité a měnící 
se legislativě, stejně jako v aktuálním nedo-
statku lidí na trhu práce.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0?  
Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?
Myslím, že se pro řadu firem jedná o velkou 
příležitost, jak zlepšit své procesy, zvýšit pro-
duktivitu a předběhnout pomalejší konkurenci. 
V oblasti e-commerce, ve které Mall Group pů-
sobí, jsou neustálé inovace v oblasti technolo-
gií zásadní, ať se bavíme např. o práci s velkými 
daty nebo o automatizaci skladů. Domnívám 
se proto, že e-commerce patří mezi odvětví, 
která budou na novou éru připravena dobře.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Nejraději trávím volný čas s rodinou a užívám 
si malé dcerky. Rád si ale také přečtu knihu, 
podívám se na dobrý film nebo si zahraji 
na kytaru.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Obecně se snažím hledat na věcech spíše 
to dobré a držet si pozitivní náladu i v náročněj-
ších obdobích. Život je díky tomu příjemnější.

 

Ing. Leoš Brabec
Vystudoval ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně, studium si zpestřil dvouletým studijním pobytem 
v Rakousku na Wirtschaftsuniversität Wien a Fachhochschule Eisenstadt. Kariéru v oblasti financí odstartoval 
v PwC v oddělení Assurance, kde se zaměřoval na audit výrobních společností a odkud odcházel po sedmi le-
tech z pozice manažera auditu. Od roku 2016 pracuje jako ředitel controllingu ve skupině Mall Group, působící 
v oblasti e-commerce. Na starosti má manažerský reporting, rozpočtování a rozvoj controllingových činností 
skupiny.
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Dnes odpovídá 
Ondřej Dvořák

Členem naší Asociace nemusí být pouze člověk z controllingu nebo 
financí. Ondřej Dvořák je ředitelem produktového managementu 
a inovací ve společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Celou svoji 
profesní kariéru je součástí projektů, které mají významné přesahy 
do různých odvětví.

Co podle Vás znamená být dobrým produkto-
vým ředitelem a šéfem inovačního centra? 
Snažit se myslet pozitivně i přes překážky, kte-
ré na cestě od nápadu až po realizaci projektu 
celý tým vždy čekají. Spolupracovat s lidmi 
a partnery, kteří chápou, že společně je možné 
růst rychleji a efektivněji. A vždy se mi vyplatilo 
mít neustále otevřené oči i mysl a nevytvářet 
si zbytečné stereotypy.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí?
Při současné rychlosti produktových změn 
si uvědomuji, že mě studium připravilo ze-
jména v oblasti vytváření statistických analýz 
a obecných principů fungování ekonomiky. 
Všechny ostatní dovednosti mi přinesla hlavně 
praxe. Pamatuji se, jak jsme v mých profes-
ních začátcích objevovali, co znamená pojem 
„BBS“ a navštěvovali jsme akce typu „Posviťme 
si na internet“. Dnes se bavíme o tom, že díky 
„AI“ existují komerčně dostupné technologie, 
které nám pomohou zpracovat i vytištěný či po-
škozený účetní doklad rychleji, levněji a s větší 
přesností, než kvalifikovaný účetní. Případně 
doručujeme přímo koncovým uživatelům 
využití BI nástrojů pro efektivní a interaktivní 
reporting bez nutnosti rotace excelovských 
souborů posílaných přes přehlcené e-mailové 
schránky.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Profesně jednoznačně to, že mám možnost 
být aktivní v mnoha projektech, ve kterých 
mohu pracovat s aktuálně nejlepšími techno-
logiemi. Vlastně celou svoji profesní kariéru 
jsem součástí atraktivních projektů, které mají 
významné přesahy do různých odvětví. Tím, 
že se společnost CRIF pohybuje v oblasti řízení 
rizik, tak si často mnoho klientů našich klientů 
ani neuvědomuje, že jsme zároveň pomohli 
i jim. 

Samozřejmě jsem rád i za to, že je naše 
česko-slovenská pobočka v oblasti inovací 
stále silně respektovaná v rámci celé globální 
skupiny CRIF, jejíž jsme součástí.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Už z povahy mé současné pozice a profesního 
vývoje jsem poměrně široce rozkročen mezi 
celou řadu oblastí, které musím dostatečně 
vnímat a ve kterých se snažím sledovat trendy. 
Takže mám spíše poměrně širokou skupinu lidí, 
kteří mne svým přístupem formovali v minu-
losti nebo inspirují v současnosti. Moje profily, 
zejména na profesních, sociálních sítích jsou 
v tomto poměrně bohaté. Hodně inspirace pak 
nacházím v životopisech úspěšných od Tomáše 
Bati po Steva Jobse a Elona Muska. 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš sou-
kromý život – projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace?
Mám velice blízko k italskému vnímání života, 
proto se snažím pracovní a soukromý svět od-
dělovat. Zda se mi to daří, těžko posoudím já, 
na to by nejlépe odpověděli moji nejbližší.

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?
V tomto ohledu nejsem úplně typický člen 
asociace CAFIN, ale kolem financí, finančních 
modelů a plánování se vlastně pohybuji celou 
moji profesní kariéru. Začínal jsem v automo-
tive sektoru, konkrétně ve výrobní a servisní 
sféře. Informační technologie a zejména 
rozvoj možností komunikace toto mé původní 
směrování postupně změnily od lokalizace kal-
kulačních systémů na opravy škod až po práci 
s komplexními systémy pro řízení rizik. Vždy 
to ale bylo o práci s mnoha datovými zdroji 
včetně zpracování a vyhodnocování velkého 
množství informací až po komplexní workflow 
nástroje nebo reporting. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Účast na vybraných akcích asociace s mnoha 
zajímavými přednáškami a možnost se potkat 
se zajímavými lidmi, kteří řeší podobné pracov-
ní problémy a výzvy, jako já. Užitečná je také 
možnost získávat pro mě důležité informace 
z Newsletterů asociace anebo z webových 
stránek.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Zatím jsem měl možnost se účastnit jen kon-
ferencí. Všechny byly hodně inspirativní, jak 
díky přednášejícím, tak i možnosti se potkat 

s účastníky těchto akcí. Na rozdíl od mnoha 
jiných asociací se mi libí i celkový koncept, 
který je více odborně a individuálně zaměřený 
na potřeby členů. 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN 
nebo Controller Institutu byste se rád zúčast-
nil a proč?
Zatím se s prostředím a komunitou CAFINu 
a CI spíše seznamuji, ale už si pomalu vytvářím 
v kalendáři příštího roku místo k tomu, abych 
navštívil například některé workshopy. 

Co považujete jako největší zátěž pro podni-
ky a podnikatele v této době? 
Jednoznačně lidské zdroje. Ovšem nikoliv 
ve smyslu jejich nedostatku, o kterém se tolik 
zejména v našem regionu aktuálně mluví, 
ale ve smyslu jejich transformace a adaptace 
na zcela nové přístupy a postupy. Ovšem to ne-
musí být jen zátěží, ale i velkou příležitostí pro 
ty firmy, které pojmy jako digitální transforma-
ce či Průmysl 4.0 nevnímají jen jako marketin-
gové fráze IT firem.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás 
ve firmě?
Myslím, že tento fenomén nelze paušalizovat. 
Nepochybně jsou obory a odvětví, kde v pří-
padě správné aplikace zmíněného konceptu 
může jít o skutečnou výzvu nebo dokonce 
revoluci. Pro řadu odvětví však jde spíše o při-
rozený vývoj. Jsou nepochybně i oblasti, které 
naopak mohou principy této éry využít jen 
v dílčím pohledu formou interakce se světem 
a nadále přitom zůstat tradiční. Každý by si měl 
najít ten svůj správný mix aktivit a hlavně plán 
pro jejich implementaci.

„Snažit se dělat to, co mě baví 
a používat u toho zdravý selský 
rozum. Důležité také je nenechat 
se odradit prvotním nezdarem, ale 
poučit se z něj.“

„Mám velice blízko k italskému 
vnímání života, proto se snažím 
pracovní a soukromý svět oddělovat. 
Zda se mi to daří, těžko posoudím 
já, na to by nejlépe odpověděli 
mí nejbližší.“
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Ing. Ondřej Dvořák
Aktuálně pracuje na pozici ředitele produktového managementu a inovací ve společnosti CRIF – Czech Credit 
Bureau, a. s. V rámci skupiny CRIF působí dlouhodobě na řadě projektových pozic lokáních, ale i mezinárodních 
projektů. Před příchodem do skupiny CRIF působil na manažerských pozicích znaleckého ústavu IBS expert. Zde 
se specializoval zejména na různé podoby datových analýz v rámci automotive sektoru. Celou svoji profesní 
karieru rozvíjí svoje zkušenosti v oblasti projektového řízení, vývoje a implementace informačních systémů. 
Mezi jeho zájmy patří zejména turistika a sport.

V případě aktivit skupiny CRIF se bavíme 
hlavně o oblasti digitální transformace a to jak 
uvnitř firmy, tak zejména v servisních činnos-
tech zaměřených na naše zákazníky. Například 
už u nás běží několik procesů s využitím 
SW robotů. Zvažujeme také, jak některé dílčí 
činnosti ještě lépe optimalizovat. Na řadě trhů 

se totiž zabýváme agendou „Business Process 
Outsourcing“, takže se dá říci, že se tyto postu-
py učíme nejdříve pro sebe s cílem je následně 
promítnout i ve službách pro naše zákazníky.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Jednoznačně při sledování vývoje mých dvou 
synů. Ať už v osobnostní, tak zejména sportovní 
rovině. To mě aktuálně nabíjí potřebnou ener-
gií ze všeho nejvíce. Když si mohu dopřát ten 
luxus mít i čas sám pro sebe, tak si rád užívám 
české krajiny. Ať už pěšky, nebo ze sedla kola 
či motocyklu.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Snažit se dělat to, co mě baví a používat u toho 
zdravý selský rozum. Důležité také je nene-
chat se odradit prvotním nezdarem, ale poučit 
se z něj.
 

„V případě aktivit skupiny CRIF 
se bavíme hlavně o oblasti digitální 
transformace a to jak uvnitř firmy, 
tak zejména v servisních činnostech 
zaměřených na naše zákazníky. 
Například už u nás běží několik 
procesů s využitím SW robotů.“

Předávání osobních údajů 
do zahraničí  
Ondřej Lukeš

Předávání osobních údajů do zahraničí je v dnešním globalizovaném 
světě velmi častým jevem týkajícím se značného počtu mezinárodně 
fungujících společností. Přispívá k tomu i rychlý rozvoj moderních 
technologií, které firmám umožňují sdílení dat napříč celou skupinou 
v reálném čase a bez vzniku dodatečných nákladů. Prakticky všechny 
lokální pobočky nadnárodních podniků sdílejí určité osobní údaje 
s dalšími pobočkami a také s mateřskou společností, která řídí jejich 
činnost na globální úrovni. 

Vzhledem k tomu, že mezinárodní předávání 
dat je stále častější a v důsledku moderních 
technologií také sofistikovanější, bylo potřeba 
na tento vývoj zareagovat. To evropský zákono-
dárce učinil zpřesněním dřívějších pravidel 
pro toto předávání v obecném nařízením 
o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). 
Cílem tohoto článku je poskytnout stručné shr-
nutí těchto nových pravidel a doporučení, jak 
danou problematiku efektivně řešit v praxi.

1. Úvod

Pokud hovoříme o mezinárodním předávání 
osobních údajů ve smyslu GDPR, jedná se o pře-
dávání do třetích zemí, tj. nečlenských států EU. 
Předávání dat v rámci EU není třeba specificky 
regulovat, neboť právní úprava ochrany osob-
ních údajů je po přijetí GDPR v EU harmonizo-
vána. Předáním osobních údajů do třetí země 

je jakékoliv sdělení, zpřístupnění nebo jiné 
poskytnutí osobních údajů správci, zpracovateli 
či jinému příjemci ve třetí zemi mimo EU. Není 
přitom rozhodující, kde jsou data fyzicky ulože-
na. Aby mohlo legálně docházet k předávání 
dat do třetích států, musí být splněny podmínky 
alespoň jednoho z právních důvodů vymeze-
ných v GDPR. Těmito právními důvody jsou:

a) předání založené na rozhodnutí o odpoví-
dající ochraně,

b) předání založené na vhodných zárukách,
c) předání založené na čerpání výjimky pro 

specifické situace.

„Pokud Evropská komise rozhodne, 
že je v určité zemi zajištěna 
odpovídající úroveň ochrany, 
je možné do této země předávat 
osobní údaje prakticky bez dalšího 
omezení. Výjimkou jsou USA, 
kde je nutné splnit dodatečné 
podmínky.“

„Pokud hovoříme o mezinárodním 
předávání osobních údajů ve smyslu 
GDPR, jedná se o předávání 
do třetích zemí, tj. nečlenských 
států EU.“

Za všechny inspirující 
rozhovory moc děkuji.

Helena Sochrová
CAFIN
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2. Předání založené 
na rozhodnutí o odpovídající 
ochraně
Pokud Evropská komise rozhodne, že je v určité 
zemi zajištěna odpovídající úroveň ochrany, 
je možné do této země předávat osobní údaje 
prakticky bez dalšího omezení. Výjimkou jsou 
USA, kde je nutné splnit dodatečné podmínky. 
V současné době lze v tomto režimu předávat 
osobní údaje pouze do Andory, Argentiny, 
Kanady, Švýcarska, Izraele, USA, Uruguaye, 
na Faerské ostrovy a ostrovy Guernsey, Man 
a Jersey.

3. Předání založené na vhodných 
zárukách
GDPR rozlišuje dvě kategorie vhodných záruk, 
na jejichž základě lze předávání do třetích států 
provádět. Do první kategorie patří takové zá-
ruky, na jejichž schválení nebo vzniku se podílí 
dozorový úřad nebo Evropská komise. Jakmile 
jsou tyto záruky schváleny, lze je bez dalšího 
použít. Jedná se o následující:
a) závazná podniková pravidla,
b) standardní smluvní doložky,
c) schválený kodex chování,
d) schválený mechanismus pro vydání 

osvědčení.

Závazná podniková pravidla jsou dokumen-
tem, který stanoví závazná pravidla pro 
holdingové skupiny nebo skupiny společností 
provádějících společnou ekonomickou aktivitu. 
Tato vnitropodniková pravidla musí obsahovat 
především typové vymezení předávání údajů, 
které se mají provádět, uvedení třetích zemí, 
do kterých se budou osobní údaje předávat, 
odpovědnost jednotlivých společností a další 
záležitosti.

Standardní smluvní doložky jsou vzorovým 
textem smlouvy, kterou správce nebo zpra-
covatel z EU uzavře se správcem nebo zpra-
covatelem ve třetí zemi. Tento text je možné 
včlenit do jiné smlouvy či do obchodních 
podmínek nebo jej užít jako text samostatné 
smlouvy. V současné době existují standardní 
doložky přijaté Evropskou komisí na základě 
dřívější směrnice o ochraně osobních údajů, 
které zůstávají v platnosti a je možné je použít. 
Je však třeba upozornit na to, že platnost 
těchto doložek je aktuálně přezkoumávána 
SDEU a je tak možné, že budou tímto soudem 
zneplatněny. V minulosti již SDEU zrušil dříve 
užívaná pravidla pro předávání osobních údajů 
do USA, a není proto vyloučeno, že k tomu 
dojde i v tomto případě. Schválené kodexy 
chování a mechanismus pro vydání osvědčení 
jsou v tuto chvíli spíše mrtvou literou zákona. 
Aktuálně existuje kodex chování pouze pro 
cloudové služby a mechanismy pro vydávání 
osvědčení prozatím v praxi nefungují. 

Do druhé kategorie vhodných záruk patří 
vlastní smluvní doložky, které si příslušné 
strany připraví samy. Ovšem i tyto doložky musí 
být nejprve schváleny dozorovým úřadem, aby 
bylo možné na jejich základě předávání do tře-
tích států provádět.

4. Předání založené na čerpání 
výjimky 
Pokud není vydáno rozhodnutí o odpovídající 
ochraně ani neexistují vhodné záruky popsané 
výše, může k předání do třetí země dojít pouze 
z následujících důvodů:
a) daný subjekt údajů byl informován o mož-

ných rizicích, která pro něj v důsledku 
absence rozhodnutí o odpovídající ochraně 
a vhodných záruk vyplývají, a následně 

k navrhovanému předání vydal svůj výslov-
ný souhlas;

b) předání je nezbytné pro splnění smlouvy 
mezi subjektem údajů a správcem nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavře-
ním smlouvy na žádost subjektu údajů;

c) předání je nezbytné pro uzavření nebo 
splnění smlouvy, která byla uzavřena v zá-
jmu subjektu údajů mezi správcem a jinou 
fyzickou nebo právnickou osobou;

d) předání je nezbytné z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;

e) předání je nezbytné pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků;

f) předání je nezbytné k ochraně životně 
důležitých zájmů subjektu údajů nebo 
jiných osob v případě, že subjekt údajů není 
fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj 
souhlas.

5. Jakým způsobem 
nejefektivněji řešit předávání 
do třetích zemí?
Odpověď na tuto otázku se bude odvíjet vždy 
od konkrétní situace. Využití jedné z výše 
uvedených výjimek bude na místě v případech, 
kdy organizace běžně osobní údaje do třetích 
zemí nepředává, ale vyskytne se u ní více 
méně ojedinělá situace, která předání do třetí 
země vyžaduje. Nicméně také v případech, kdy 
dochází k pravidelnému předávání do třetích 
zemí, které naplňuje znaky jedné z uvedených 
výjimek, je možné předání založit na tomto 
právním důvodu.

Ve většině případů však nebude předávání 
na základě výjimky možné nebo praktické. 
Nejjednodušším způsobem pak je založit pře-
dávání na použití standardních doložek. Je však 
třeba upozornit na výše zmíněný probíhající 
přezkum ze strany SDEU. Pokud se organizace 
rozhodne použít současné standardní dolož-
ky a tyto budou následně zneplatněny, bude 
třeba smluvní vztahy nastavit znovu. To může 
být časově i administrativně náročné. 

Přijetí závazných podnikových pravidel 
bude nejvhodnějším instrumentem v případě 
nadnárodních skupin, u kterých je předávání 
dat do zahraničí běžnou součástí jejich činnosti. 
V těchto případech dává určitě smysl mít uni-
fikovaná, propracovaná a robustní pravidla, 
kterými se bude předávání řídit. Vlastní smluv-
ní doložky lze doporučit v těch případech, kdy 
standardní smluvní doložky nejsou vyhovující 
a přijetí podnikových pravidel by bylo zbytečně 
robustní řešení.

 

Mgr. Ondřej Lukeš
Ondřej vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia působil na juniorských práv-
ních pozicích a po ukončení školy nastoupil jako advokátní koncipient do renomované advokátní kanceláře, 
kde se věnoval především regulaci finančních trhů, bankovnictví, soutěžnímu právu, insolvenčnímu právu 
a sporné agendě. V Accace zastává v současné době pozici Associate a zaměřuje se generální právní praxi se za-
měřením na právo obchodních společností, ochranu osobních údajů a pracovněprávní problematiku.

„Závazná podniková pravidla 
jsou dokumentem, který stanoví 
závazná pravidla pro holdingové 
skupiny nebo skupiny společností 
provádějících společnou 
ekonomickou aktivitu.“

„V současné době existují standardní 
doložky přijaté Evropskou komisí 
na základě dřívější směrnice 
o ochraně osobních údajů, které 
zůstávají v platnosti a je možné 
je použít.“

„Ve většině případů však 
nebude předávání na základě 
výjimky možné nebo praktické. 
Nejjednodušším způsobem pak 
je založit předávání na použití 
standardních doložek.“
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Service Level Agreement (SLA)

Pojem Service Level Agreement (SLA) nemá vži-
tý český ekvivalent, ale lze jej přeložit jako do-
hoda o úrovni poskytovaných služeb. Dohoda 
o úrovni poskytovaných služeb představuje 
formalizovaný popis služby, kterou poskytuje 
dodavatel zákazníkovi. Jsou v ní definovány 
zejména klíčové parametry jako rozsah, úroveň 
a kvalita služby.

Příkladem těchto parametrů může být:

garantovaná časová dostupnost (např. 
24/7/365 = 24 hodin, 7 dnů v týdnu a 365 dní 
v roce)

garantovaná cena

garantovaná rychlost řešení případných potíží 
se službou (např. do 30 minut po oznámení 
problému)

Dohoda o úrovni poskytovaných služeb dále 
popisuje způsob řešení podpory zákazníků, 
komunikační kanály mezi zákazníkem a posky-
tovatelem, způsob řešení výjimečných nebo 
havarijních stavů, rychlost reakce a odstranění 
poruchy, stanovení odpovědností za škody, 
řešení duševních a autorských práv a další.

S pojmem úzce souvisí tzv. Service Level 
Management (SLM), což lze přeložit jako řízení 
úrovně služeb. To zahrnuje monitoring a řízení 
kvality služby na základě definovaných indiká-
torů kvality (popsaných v dohodě o úrovni po-
skytovaných služeb), které patří mezi základní 
klíčové indikátory výkonnosti v organizaci.

Řízení úrovně služebje jednou z klíčových 
součástí řízení služeb obecně.

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) is a formalized 
service description, which the supplier pro-
vides to the customer. Service Level Agreement 
defines especially key parameters like the 
scope, level and quality of the service.

These parameters can be:

guaranteed time availability (e.g. 24/7/365 = 
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year)

guaranteed price

guaranteed speed troubleshooting the service 
(e.g. 30 minutes after reporting the problem)

Service Level Agreement further describes the 
way of dealing with customer support, com-
munication channels between the customer 
and the provider, the method of solving ab-
normal or emergency conditions, the reaction 
speed and fault elimination, determination 
of liability for damages, solutions for intellec-
tual property, copyright, and others.

The term is closely related to Service Level 
Management (SLM), which includes monitor-
ing and service quality management on the 
basis of defined quality indicators (described 
in Service Level Agreement) that are among 
basic key performance indicators in the 
organization.

Service Level Management is one of key com-
ponents of general service management.

Slovník: Service Level 
Agreement (SLA) 

Více informací najdete na 
www.controlling.cz

Výrobní controller 

Certifikace

Úspěšní absolventi získají: 

tt certifikát Controller Institutu
tt certifikát od odborného garanta cyklu 

České asociace pro finanční řízení (CAFIN)

Podmínky pro získání certifikátu: 

tt absolvování všech 5 modulů
tt úspěšné složení závěrečné písemné 

zkoušky

Vzdělávací cyklus obsahuje celkem 
pět modulů, přičemž směřuje od po-
chopení ekonomické a hospodářské 
podstaty výrobního podniku přes 
praktické metody řízení výrobního 
procesu až ke komplexnímu porozu-
mění tvorby hodnoty ve výrobě. Cílem 
je dát pevné základy manažerským 
rozhodnutím ve výrobním podniku, 
především pak v samotném procesu 
výroby.

Curriculum cyklu

1 Finance ve výrobě
16. – 17. 4. 2019

2 Výrobní controlling
24. – 25. 4. 2019

3 KPI ve výrobě 
16. 5. 2019

4
Budování výrobního 
controllingu krok za krokem
21. 5. 2019

5 Analýza výrobních dat v Excelu 
18. 6. 2019

Závěrečná zkouška

Certifikát

Odborně garantováno

Controlling a řízení výrobních procesů

Bc. Eva Kybicová

eva.kybicova@controlling.cz
GSM: +420 734 402 989  # Celková délka cyklu je 7 dnů.
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České hypotéky jsou šesté 
nejdražší v EU
Průměrné úrokové sazby hypoték 
se v Evropě pohybují od 1,09 procen-
ta v Dánsku a 1,56 procenta ve Francii, 
až po 3,44 procenta v Maďarsku a 4,4 pro-
centa v Polsku. Česko je s průměrnou saz-
bou 2,2 procenta šestou nejdražší zemí.

Srovnání ale není úplně objektivní v tom 
smyslu, že například ve Francii je běžná doba 
fixace dvacet let, zatímco v ČR je to tři až deset 
let. Například v létě 2018 byla průměrná sazba 
ve Francie kolem 1,6 procenta na dvacet let, 
zatímco v Česku to bylo 2,5 procenta při kratší 
fixaci. Češi jsou tedy méně zadlužení, ale 
na splátkách zaplatí víc. Nejvíce dluží za hy-
potéku lidé v zemích severní Evropy (Dánsko, 
Finsko, Irsko, Velká Británie a Švédsko), které 
tvoří 18 procent evropské populace. Na tyto 
země připadá 33 procent celkových evrop-
ských hypotečních úvěrů. Průměrné zadlužení 
vlastníků nemovitostí je tam 81.775 eur (cca 
2,1 milionu korun), dvojnásobek evropské-
ho průměru. Obyvatelé jižní Evropy (Kypr, 
Španělsko, Řecko, Itálie, Malta a Portugalsko) 
se zadlužením řadí pod evropský průměr. 
Na čtvrtinu evropské populace připadá 
17 procent nesplacených hypoték. Nejméně 
zadlužené jsou domácnosti ve východní Evropě 
(Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Polsko, ČR, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko), kde připadají čtyři 
procenta z celkového objemu nesplacených 
hypoték na 20 procent populace Evropy.

Zdroj: E15.cz

Spotřeba plynu stoupla za sto let 
z desítek mil. na 8,5 mld. m3

Spotřeba plynu na území dnešní České 
republiky stoupla za posledních sto let 
od vzniku Československa z několika desí-
tek milionů na loňských 8,5 miliardy metrů 
krychlových.

Podle dat poradenské společnosti EGÚ Brno byl 
až do roku 1947 v tuzemsku využíván výhradně 
svítiplyn. Poté se začal postupně prosazovat 
zemní plyn, který svítiplyn na konci minulé-
ho tisíciletí zcela nahradil. V českých zemích 
začal být používán svítiplyn už po roce 1800. 
Ke konci 19. století ho začala pro potřeby sví-
cení vytlačovat elektrická energie. Plyn si však 
našel jinou oblast využití – jako pohon motorů, 
ve vytápění či pro průmyslu, a jeho spotřeba 
tak nadále rostla. Zatím rekordní spotřeby ply-
nu v Česku bylo podle dat EGÚ Brno dosaženo 
v roce 2001, kdy činila necelých 9,8 miliardy 
metrů krychlových. Podle největšího distribu-
tora zemního plynu v ČR – společnosti innogy, 
tuzemská spotřeba plynu v následujících letech 
vykáže růst. Poroste jeho spotřeba především 
v oblasti vytápění domácností, kde postupně 
úplně nahradí uhlí. V příštích směrech rozvoje 
se projeví podpora ve formě kotlíkových dotací 
a silné evropské trendy snižování emisí. Role 
plynu a elektřiny určitě ještě poroste, protože 
jde o palivo výrazně ekologičtější než uhlí 
i ropa. V současnosti topí plynem v Česku zhru-
ba 35 procent domácností.

Zdroj: ceskenoviny.cz

Zajímavosti

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