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V minulém čísle časopisu CAFINews
3/2018 jsme zveřejnili článek Tomáše
Nekvapila Ukazatele podnikové
výkonnosti – klíč ke správnému použití
(1/2), který byl označen jako první část
ze dvou. Tento článek byl však zveřejněn v plném v rozsahu. Omlouváme
se za chybu.

Letošní zima jedno takové ostří vybrousila
na maximum. Jde o Británii, která jakoby
najednou ztělesňovala pro zbytek Evropy
nepřítele, jenž musí být potrestán. Je snad v ostrovní zemi nějaká infekce, od které se musíme
nekompromisně odříznout? Cožpak už nemáme s tímto státem společné zájmy a hodnoty,
nesdílíme odpovědnost za kontinent, představující v mnoha ohledech stále ještě vzor
pro zbytek civilizovaného světa? Jaký důvod
může mít nenadálá vyhraněnost vůči trvalému
partnerovi a přirozenému spojenci?
Jako bychom neměli zájem vidět problém
na druhé straně. Ať chceme nebo nechceme,
legitimními cestami (nikdo se nepokusil
je zpochybnit) byla vyjádřena ne moc silná,
ale přesto – podle všech dosavadních pravidel
– rozhodující vůle většiny Britů jít svou cestou.
To se nám nemusí líbit, ale měli bychom
chápat, že britským představitelům tím vyvstal
úkol, který – ať už si myslí cokoli – se nyní čestně pokouší splnit. Mají s tím řadu problémů,
což je i vzhledem ke zmíněným okolnostem
pochopitelné, ale pochopitelné už pro mne
není, proč se jim s tím my, ostatní Evropané,
partneři a spojenci, nesnažíme pomoci, jak
nejlépe umíme. Vždyť jde o problém společný
– aspoň pokud nám jde o to, zachovat Evropu
silnou a stojící na dosavadních základech. Kdo
proboha vymyslel a kdo s čistým svědomím

naplňuje ten nesmyslný nápad, založený
na myšlence, že je přípustné, a dokonce snad
žádoucí posílit soudržnost národů tím, že předvedeme ukázku exemplární tvrdosti v případě
odlišné volby?
Nezájem vidět problém druhé strany, ústící
v podivně vyhrocený souboj, však potkáte
i mnohem blíž – stačí se vydat po D1. Komunita
novodobých kočovníků, ve které mám se svými
čtyřiceti tisíci kilometry ročně trvalé místo,
vytváří na dálnicích své vlastní hodnoty a pravidla. Jedno z nich zní: kdo je za tebou, je soupeř,
který se tě snaží porazit. Nedovol to! Ustoupit
z levého pruhu za situace, která může alespoň
vzdáleně připomínat předjíždění pomaleji
jedoucího vozidla v pravém pruhu (zpravidla však vzdáleného několik stovek metrů),
je hodnoceno jako slabost, prohra, podlehnutí
nepříteli. Jakému nepříteli? No přece tomu,
který jede za vámi! Nemá žádné právo dostat
se před vás, a pokud o to usiluje, je nutno
ho vytrestat, třeba exemplárně dlouhými předjížděcími manévry. Jen ať si počká, vás také
nikdo jen tak před sebe nepustí...
Vidíte... v autě za vámi sedí člověk, který
má nejspíš k rychlé jízdě pádný důvod. Když
ho pustíte před sebe, bude zřejmě více než
vy motivován drát se dopředu a pravděpodobně v tom bude úspěšnější, když vy dnes zrovna
nijak nespěcháte. Neustupujete nepříteli, ale
pomáháte kolegovi. Dnes pomůžete vy jemu,
příště on vám... Na D1 jsme přece všichni
ve stejné bryndě.
Tak jako v Evropě, chce se mi říci. A doba tání
v nedohlednu...
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Z nedobytných pohledávek
půjde „dobýt“ zpět alespoň DPH

Představujeme vítěznou
FINdiplomku

Petr Vondraš

Klára Slezáková

Daňový balíček pro rok 2019, již schválený Poslaneckou sněmovnou,
rozšiřuje možnosti, kdy lze získat zpět odvedené DPH z faktur, které
nebyly uhrazeny.

Rozšíření se týká celkem tří oblastí. První
jsou pohledávky, které byly vymáhány
v exekučním řízení, ale tato exekuce skončila
zastavením pro nemajetnost dlužníka nebo
pohledávka nebyla v exekučním řízení ještě
zcela vymožena a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně
2 roky.
Druhou oblastí je insolvence dlužníka. Zde
může věřitel nárokovat odvedenou daň z přidané hodnoty zpět, pokud insolvenční soud
rozhodl o prohlášení konkursu na majetek
dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs. Dále schválil oddlužení nebo zastavil insolvenční řízení z důvodu, že majetek dlužníka
je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.
Poslední oblast souvisí se smrtí dlužníka,
kdy je ze skončeného řízení o pozůstalosti zřejmé, že pohledávka nebude zcela nebo zčásti
uspokojena.
Novela na druhou stranu i vymezuje, kdy
se plátce oprava, na základě níž lze DPH získat

„Novela také vymezuje, kdy
se plátce DPH oprava netýká.“
zpět, netýká. Kromě kapitálově spojených
osob s podílem alespoň 25 % nebo osob blízkých jsou to i případy, kdy věřitel nejpozději
k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby
věděl nebo vědět měl a mohl, že zdanitelné
plnění nebude řádně zaplaceno. Nicméně
rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs
60/2017-60 jasně říká, že toto musí správce
daně prokázat.
Opravě základu daně v případě nedobytných pohledávek se věnuje celkem 8 paragrafů. Neváhejte se na nás obrátit v případě,
že se vám nabízí možnost využít tento způsob
vrácení daně. Rádi vám budeme nápomocni
s praktickou aplikací.


Ing. Petr Vondraš
Petr má více než 10 let zkušeností v oblasti daňového a účetního poradenství se zaměřením na nepřímé daně,
zejména daň z přidané hodnoty (DPH). Jako daňový poradce poskytuje daňové služby zahraničním společnostem, včetně oblasti mezinárodního zdanění a registrace k DPH v České republice a dalších zemích Evropské
unie, přípravy daně z příjmů právnických osob a obecného daňového poradenství. Mimo to se věnuje i zdanění
solárních elektráren. Pravidelně publikuje v odborných časopisech nakladatelství Wolters Kluwer a Verlag
Dashöfer. Od roku 2012 přednáší pravidelně na téma DPH v ČR a od roku 2017 i v Německu, kde také publikuje
pro odborný časopis společnosti Verlag C.H.BECK oHG. Je certifikovaným daňovým poradcem (KDP ČR) a členem
sekce DPH při Komoře daňových poradců ČR.
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Pro studenty, kteří úspěšně obhájí diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí či účetnictví, vyhlašuje asociace každoročně
soutěž FINDiplomka. V loňském roce vyhrála se svojí prací na téma
Zhodnocení ekonomických činností v ČR dle odhadu a analýzy hodnotových multiplikátorů Klára Slezáková. Jak se k tématu dostala a v čem
vidí její přínos? Čtěte v následujícím rozhovoru.

Co Vás přesvědčilo k tomu, přihlásit svou
práci do projektu FINdiplomka 2018?
Když mi z katedry Financí VŠB-TUO přišel email
od paní doktorky Ratmanové s informacemi
o soutěži FINdiplomka 2018, říkala jsem si,
že by bylo zajímavé si zkusit něco nového.
Vnitřně jsem cítila i malou zodpovědnost
jak vůči svému vedoucímu panu doktorovi
Gurnému, tak sama vůči sobě, jelikož jsme nad
vypracováním diplomové práce strávili mnoho
času a byla by škoda, kdyby se mi na ni doma
prášilo. Ovšem co mě doopravdy přesvědčilo,
bylo zhodnocení této soutěže okem ekonoma.
Když jsem si srovnala, co mě to bude stát (3minutové vypsání přihlášky, jedna prezentace)
a co můžu získat (zkušenost, členství v CAFINu,
voucher na vzdělání u Controller Institutu),
měla jsem jasno.

komparativních metod, jelikož byly odhadnuty
konkrétně pro Českou republiku, a tedy mohou
potenciálně vést k reálnějšímu ocenění firem,
než při využívání agregovaných databází pro
celé regiony. Také následné analyticky odvozené vztahy citlivostní analýzy mohou pomoci
při strategickém řízení a k lepšímu porozumění
tvorby hodnoty při daných podmínkách.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?
Popravdě mi ho vybral její vedoucí, pan doktor
Gurný. Myslím, že lépe mi ho vybrat nemohl.
Vypracování diplomové práce mě bavilo
hlavně proto, že jsem v ní viděla smysl. Hlavní
přínos své diplomové práce vidím především
v tom, že poukázala na novou metodu oceňování prostřednictvím hodnotových odvětvových multiplikátoru, pomocí parametrického
vzorce pro odhad hodnoty aktiv. Odhadnuté
multiplikátory mají dle mého názoru široké
uplatnění v praxi při odhadu hodnot firem dle

V čem pro Vás osobně měla práce největší
přínos?
Rozhodně v pochopení širších souvislostí v oblasti oceňování a finančního plánování. Jedna
věc je se něco memorovat nazpaměť a druhá
věc je přemýšlet a „lámat si hlavu“ nad danou
problematikou. Ovšem není to jediný přínos.
Co zpětně mohu považovat také za velký
přínos, je fakt, že diplomová práce mě provází
více než půl roku po státnicích. Bezpochyby
mi pomohla najít zaměstnání, které mě baví,
a navíc mi vyhrála krásnou cenu, kterou jistě
zužitkuji.

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými
překážkami?
Při samotných výpočtech se každý týden našla
nějaká záludnost, kterou jsem musela vyřešit.
Nicméně to mě asi na tom bavilo nejvíc.
Co bylo pro mě nejtěžší, bylo samotné napsání
diplomové práce, a to od rozvržení struktury
až po samotnou náplň jednotlivých kapitol.
Přece jenom je to téma nové.
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Dnes odpovídá
Lukáš Netík
Lukáš je v CAFINu nováčkem a ve svých 30 letech stihl zrealizovat spoustu
úspěšných projektů. Na vysoké škole začal s pořádáním vlastních akcí,
první půjčovnou, prvními příměstskými tábory. Profesionálně závodí
v terénním triatlonu. Jak vidí pozici CEO, co byly klíčové okamžiky jeho
kariéry a na co je nejvíce hrdý nám prozradil v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým CEO?
Dobrým ředitelem musí být sečtělý člověk,
který má i podrobný přehled ve všech odděleních firmy, kterou řídí. S managementem svých
oddělení si musí rozumět a musí všem nastavit
společný cíl a misi. Můj názor je ten, že dobrý
CEO by měl být i dobrý lídr.
V rámci soutěže FINdiplomka jste získala
certifikát osobního členství CAFIN. Kterých
plánovaných akcí asociace CAFIN a Controller
Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?
Jelikož pracuji na pozici controllera v ČSAD
Ostrava a. s., plánuji využít osobního členství
CAFIN a voucheru na vzdělání v Controller
Institutu, co nejvíc to půjde. Dle mého
názoru je potřeba se učit pořád. Pokud bych
měla zmínit konference, u kterých jsem
si nakreslila srdíčko, pak je to Řízení firemní

výkonnosti 2019+, Business & Analytics Forum,
Controllingové fórum a Treasury Forum.
Vybraný odborný seminář od Controller
Institutu zatím nemám, nakreslené srdíčko
mám totiž u všech.


Děkuji za rozhovor.
Lenka Müllerová
CAFIN

Klará Slezáková
je absolventkou oboru Financí na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. V současné době působí
jako controller ve společnosti ČSAD Ostrava a. s., která patří mezi největší poskytovatele kompletních služeb
pro kamionovou a autobusovou dopravu v České republice. Ve volném čase se nejraději věnuje golfu, který
hrála 10 let závodně, a tanci.
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„S managementem svých oddělení
si musí rozumět a musí všem
nastavit společný cíl a misi.“
Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste
si to až praxí?
Při studiu jsem se určitě nenaučil jednat s lidmi
tak, jak je to potřeba v praxi, ani učit lidi jak
mají školit nebo učit. Zatím jsem neviděl školu
pro CEO ani lídry .

na mistrovství světa v terénním triatlonu Xterra
na Hawaii, o rok později premiéra projektu
Český instruktor – výuka lyžování a snowboardingu v českém jazyce po celém světě. V roce
2017 to bylo překonání hranice 1000 dětí
během dvou měsíců letních prázdnin na našich
příměstských táborech v deseti městech ČR.
Důležité bylo uchování kvality nad kvantitou,
čehož jsme dosáhli díky navýšení termínů
a rozšíření kempů do více měst. Dále si vážím
založení a vedení malé reklamky billboardynakolech.cz. Aktuálně je největším společným
úspěchem se ženou Kamilou naše tříměsíční
dcera Lilly .
Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě
tuto osobu?
Určitě ano, je jich více. Jak jde čas, tak se vzory
mění, dá se i říci, že každé dva roky mám jiný
hlavní vzor. Jinak jich je vždy několik.

„Největší úspěch vždy přebije další
a ještě větší úspěch.“

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako
profesionální deformace?
Profesionální deformace se neprojevuje, ale
vliv profese je jistý, život se točí kolem ní,
ať chcete nebo ne.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
Největší úspěch vždy přebije další a ještě větší
úspěch, spíš je to bráno ale osobně než pro
veřejnost. V roce 2013 to byla má první účast

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 mé cestě v realizaci vlastních nápadů vždy
od nuly se mluví o kariéře těžko. Klíčových
momentů je ale mnoho. Od středoškolské
7
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brigády roznosu letáků, instruktorování na lyžích a snowboardu v zahraničních školách jsem
otevřel naši první půjčovnu tehdy ještě bruslí
ve Sportovním areálu Vesec v Liberci. Aktuálně
máme 5 poboček a mě osobně se týká fyzicky
vedení marketingového i obchodního týmu,
nastavení cen a provozu, nákup produktů
k půjčování i od potenciálních partnerů. V letní
sezoně zajišťujeme i akce pro firmy s počty půjčení 500 kusů (koloběžek/ kol/ bruslí/ paddleboardů atd.) i více. Devátým rokem nám také
běží projekt příměstských táborů, které máme
v 10 českých městech. Děti učíme od pondělí
do pátku na bruslích nebo na kolech, vždy
program graduje a každým rokem přinášíme
novinky. Když jsem začínal s partou kamarádů v roce 2010 v Hradci a Liberci se 40 dětmi,
nikdo neměl o příměstském táboře v jiném
městě než v Liberci potuchy, to jsme ještě
netušili, že o 4 roky později překonáme hranici
1000 přihlášených děti v jedny letní prázdniny.
V průběhu letní sezony v půjčovnách a na kempech (příměstský tábor) vedeme s užším
týmem 4 kolegů 100 instruktorů a pracovníků
půjčoven. Založil jsem naši vlastní lyžařskou
školu a skrze zimní sezonu učíme Čechy lyžovat
v zahraničí (www.ceskyinstruktor.cz). Naší
nejnovější akcí teď aktuálně pro rok 2019 jsou
Pivní běhy. Mrkněte se na www.pivnibehy.cz
Protože mě marketing baví, tak i mimo vlastní projekty se o něj zajímám, jsem aktuálně
ještě Marketing manažerem v pražské IT firmě
MYQ, a protože je firma menší – má kolem
100 zaměstnanců, řešíme v marketingu pro
náš produkt a partnery vše od A do Z (od výroby
propisek až po finální produktové video, marketingovou strategii, ale i aktuálně veletrhy
a eventy pro kolegy), jen v úzkém týmu lidí.
Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Zdokonalování ve více směrech, poznání dalších CEO, společný postup s řešením projektů
a dalších akcí. Více hlav více ví…

Představujeme členy CAFIN

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?
Určitě na prezentování dle Stevea Jobse – i když
to na studiích také bylo slýcháno, jak prezentovat. Ale tak, jak vám to podá pan Kostiha,
nestihnete ani zaznamenat, že jste byli na obědě, a už se blíží konec. Doporučuji i dobrým
řečníkům! Možná půjdu znovu! 
Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN
nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?
Vyberu si podle tématu, které zrovna budu
aktuálně řešit v praxi.
Co považujete za největší zátěž pro podniky
a podnikatele v této době?
Aktuální českou byrokracii jednoznačně,
a to jak pro podniky, tak i pro podnikatele.
Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás
ve firmě?
Ano, vnímáme jej. Část toho je Marketing
4.0 a jeho digitalizace, inovace a třeba
v EU i ochrana osobních údajů. Pokud bychom
nedigitalizovali a neinzerovali digitálně, ztratili bychom jednu z konkurenčních výhod.
Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Powder skiing, skialpinismus a triatlon.
Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete
život?
Nedomnívat se a jednat.

Ing. Lukáš Netík

Více informací na news.cafin.cz

Andrej Koka
Dalším novým členem naší asociace je i finanční manažer společnosti
Audatex Systems s. r. o. Andrej Koka. V životě se řídí pravidlem „good
enough“ – dělat věci tak dobře, jak se jen dá, nesnažit se o dokonalost,
která neexistuje. Co ho do CAFINu přivedlo a co je podle něj důležité pro
pozici finančního manažera se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním
manažerem?
Na jednej strane mať pod kontrolou financie,
ľudí, procesy a na druhej byť plnohodnotným
business partnerom a podporovať firmu v jej
misii a targetoch.

„Za každým úspešným človekom
je veľká drina.“

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste
si to až praxí?
Väčšinu. Obrazne povedané, vysoká škola vám
pomôže s určením smeru, ale nie s výberom konkrétnej cesty. VŠ vám dá vedomosti,
na ktorých môžete stavať, ale v rámci komplexity nášho oboru každá jedna pozícia
si vyžaduje špeciálnu prípravu alebo tréning.
Zamestnávatelia by si to mali uvedomovať
a klásť dôraz na zaškolenie a ďalší rozvoj svojich zamestnancov.



Lukáš vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, magisterský obor Kontroly řízení jakosti, management kvality
a marketing. V roce 2013 založil vlastní společnost Topsports, ve které zastává funkci Managing director. V roce
2015 založil společnost AB ACTION international s. r. o. s hlavním projektem www.billboardynakolech.cz. Mimo
jiné zastával také pozici Brand managera pro značku Royal Bay. Od roku 2017 působí také jako Marketing specialist a Marketing manager ve společnosti MYQ spol. s r. o. Profesionálně závodí v terénním triatlonu, lyžuje
a pro zábavu hraje hokej.

8

Dnes odpovídá

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší
úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?
V prvom rade to je podieľanie sa na vedení
úspešných spoločností. V rámci Solera holdingu ako finančný manažér plne zodpovedám
za financie, HR, legal a compliance v spoločnostiach Audatex Systems s. r. o., AUTOonline
s. r. o. a Audatex Slovakia s. r. o. s obratom
7 miliónov USD. V minulosti som sa podieľal

na fúzii spoločnosti IBS Expert s. r. o. a tento
rok ma čaká druhá optimalizácia v rámci našej
štruktúry.
Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě
tuto osobu?
Za každým úspešným človekom je veľká drina.
Preto si vážim každého, kto na sebe pracuje,
kto je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej
zóny a na konci každého dňa je ďalej, než bol
včera. Je dôležité mať konkrétny vzor, ale najdôležitejšie je veriť sám v seba.
Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako
profesionální deformace?
Asi áno, minimálne profesný skepticizmus .
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?
Kariéru som začal v Share Service centre na účtovnej pozícii. Vyslovene účtovnú pozíciu som
vymenil za pôsobenie v menšej firme s komplexnejšími zodpovednosťami, kde sa kĺbi
korporátny vplyv s flexibilnosťou menšieho
lokálneho podniku a tam som zotrval dodnes.
Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Rozšíriť si obzory a spoznať ľudí s podobným
zameraním.

9
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Na které akce asociace CAFIN nebo Controller
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?
Počas môjho polročného členstva som
sa stihol zúčastniť len jednej akcie, konkrétne
s p. Grygarom. Na prednášku veľmi rád spomínam, aj keď úzko nesúvisela s naším pracovným zameraním.
Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN
nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?
Rád by som sa zúčastnil CFO panelu. Čo sa týka
akcií Controller Institutu, tak ma zaujal cyklus
pre finančných manažérov, ktorý sa otvára
na jeseň.
Co považujete za největší zátěž pro podniky
a podnikatele v této době?
Veľkú záťaž pre podniky predstavuje samotná
doba, jej rýchlosť, rýchlosť zmien a nutnosť
rýchlej adaptácie. Životný cyklus produktov
sa zkracuje, Moorov zákon neprestáva platiť…
Na druhej strane toto všetko predstavuje aj obrovskú príležitosť.
Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu
4.0? Projevil se tento fenomén již u vás
ve firmě?
Z môjho pohľadu je to pokrok a tomu sa nedá
zabrániť. Firmy asi pocítia expanziu v rámci

Odborný článek

„Pravidlo „good enough“ – robiť veci
tak dobre ako sa len dá, ale nesnažiť
sa o dokonalosť, ktorá neexistuje.“
svojích IT/Dáta oddelení  Pre softvérové firmy
to znamená preorientovanie sa z priamočiareho poskytovateľa softvéru na viac dátovo orientované softvérovo konzultačné firmy. Zber,
spracovanie a vyhodnocovanie dát, to je smer,
ktorým sa pozeráme v rámci našej firmy.
Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Som temperamentný človek a od toho sa odvíja aj spôsob preferovaného relaxu, skutočný
oddych sa dostáva na radu až po pohybe a najlepšie na čerstvom vzduchu.
Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete
život?
Pravidlo „good enough“ – robiť veci tak dobre,
ako sa len dá, ale nesnažiť sa o dokonalosť,
ktorá neexistuje. Určite perfekcionisti so mnou
nebudú súhlasiť, ale bez tohoto pravidla
by sa môj deň často točil okolo jedinej úlohy.



Ing. Andrej Koka, ACCA
Andrej vystudoval Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici. Začínal jako finanční analytik ve společnosti IBM
International Shared Service Center (ISSC), od roku 2011 zastával tutéž pozici v Audatex Systems s. r. o. Po dvou
letech se posunul v téže společnosti na místo finančního a business controllera. Od roku 2017 pracuje jako
finanční manažer pro společnosti Audatex Systems s. r. o., AUTOonline s. r. o., Audatex Slovakia s. r. o.
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Robot-Powered Pizza,
Anyone? How Automation
Is Transforming The Fast-Food
Industry
Bernard Marr
Can the restaurant industry really be automated? You may have heard about Flippy, a robot that can flip burgers or Makr Shakr, a robotic bar system. While certainly far from full
domination, artificial intelligence and robots are making headlines for the possibilities
they offer for the food industry. Pizza companies are some of the most advanced innovators when it comes to figuring out how to automate their businesses.

Robot-Powered Pizza
from Zume
At Zume Pizza, a Mountain View, California (Bay
Area) enterprise founded in 2015, humans
might do all the prep work for the ingredients,
but then the robots take over repetitive and
potentially dangerous tasks. When a customer
places an order from Zume’s app, Doughbot
starts preparing their specific order by turning
a dough ball into a pizza crust in a mere 9 seconds. Robots Giorgio and Pepe take over from
there by applying the sauce to the crust and
pass the pie on to Marta, a robot who spreads
the sauce to the corners of the crust. Humans
step back in to put the toppings on, a task
that is challenging to automate due to the
different textures and sizes toppings come in.
Then robots Bruno and Vincenzo put the pies
in and out of the oven respectively. Customers
get to enjoy a freshly made 14- inch pizza
that costs between $10 and $20 with no need
to tip.
Zume is also changing pizza delivery with
its “Baked on the Way” technology. Delivery
trucks with all the pizza fixings and outfitted
with six ovens allow the company to make
120 pizzas per hour—baking when en route
to a customer‘s door. The company collects
data and uses predictive analytics that helps

determine what day and time people are most
apt to order pizza. They are then able to stock
the delivery trucks with the types of pizza that
are expected to be ordered and deploy them
to the neighborhood so they are in position
to respond quickly when an order comes in.
Zume plans to expand by scaling its proprietary
technology platform that includes logistics,
infrastructure, and operations to help others
in the food industry introduce similar automation to their operations.

Domino’s Pizza Delivers Via DRU,
a Robot
While not yet delivering to a neighborhood
near you, Domino’s anticipates that its autonomous delivery vehicle DRU will be the future
of pizza delivery. Although the company has
experimented with delivering pies from the
skies in drones, delivery by DRU has a lot fewer
hurdles to overcome such as not needing
to deal with regulatory approval from the FAA.
The autonomous machine developed
by Starship Technologies rolls down the sidewalk at around 4 mph with its cargo (about
4 to 5 medium pizzas). DRU navigates from
a starting point to the delivery destination
using onboard sensors, cameras and high-res
maps of its territory. Crossing streets or curbs
11
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aren‘t a problem, but the bot can‘t climb stairs
or go into buildings. Customers in the test area
can watch the robot‘s progress as its delivering their pizza via their phone and use a code
that was delivered to their phone to unlock
the cargo area to retrieve their pie. Once the
bot returns to its home base, its battery will
be swapped out for a freshly charged one,
so it can begin another mission.
In addition to Domino’s test, Starship
Technologies has tested its autonomous
delivery vehicles in 20 countries since 2015.
As the next phase of testing, they launched
on the Intuit campus in Mountain View, Calif.
Employees of the company can order breakfast, lunch or coffee from the staff cafeteria and
have it delivered to them via the robot. This
rollout will bring the delivery robots in contact
with more people so more improvements can
be made before full-scale rollout in a city.

Robots vs. Restaurant
Professionals
As restaurant robots take over tasks from
chefs, bartenders, servers and delivery drivers,

Odborný článek

what’s in store for the humans they are
replacing?
“Automation exists to improve the quality
of human lives,” Zume CEO Alex Garden was
quoted. He added, “We believe we should
be leveraging automation to automate boring,
dangerous, repetitive work.”
The restaurant industry is actually experiencing its lowest unemployment rates on record
at 6 % causing a University of Michigan labor
economist to say we should be seeing high
unemployment in the industry if businesses
were just using machines to replace workers.
As with other industries, the hope for automation is that people are freed up to do higher-value work while robots are there to do the
repetitive and dangerous work. It is expected
the jobs of restaurant workers will change
with the introduction of automation, but
so far there’s no robot that can replace human
interaction—yet.

Bernard Marr is an internationally best-selling business author, keynote speaker and strategic advisor to companies and governments. He is one of the world’s most highly respected voices anywhere when it comes
to data in business and has been recognized by LinkedIn as one of the world’s top 5 business influencers.
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Michaela Daňková

„4 styly v kostce“
Je až s podivem, že dnešní společnosti dělá komunikace mezi lidmi
vážné potíže. Řeklo by se, že člověk se vyvíjí stejně rychle jako vše
kolem něj. Není to však tak. Zdá se, že rozvoj technologií ve světě
kolem nás samotné zbrzdil. Neumíme spolu mluvit, neumíme si říct
na rovinu, co se nám nelíbí. Neumíme, ale také říct svému okolí a těm
nejbližším, co se nám nelíbí. Stávají se z nás podivně uzavření lidé, jejichž odvaha končí tehdy, kdy se mají jasně vyjádřit, kdy se mají bránit
nebo si naopak „namlouvat“ ty ostatní.



Bernard Marr
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Prokoukněte komunikační styly

Nabízíme Vám návody, jak poznat, jaký jsem
typ já a jací jsou ti druzí. A hlavně – jak na druhé a jak na sebe, abychom si lépe rozuměli.
Velkým přáním autorky je, aby po přečtení
v myslích čtenářů zůstala informace, že existují
4 komunikační styly. Jde o styl analytický, řídící, přátelský a expresivní. Co je možné o nich
říci obecně.
Analytický styl je vlastní především lidem,
který mají svoje emoce pod kontrolou.
Vyžadují od svého okolí přesnost, dodržování
termínů a informace, které obsahují čísla. Není
jim vlastní odpouštět křivdy, které se na nich
dopustí ostatní. Nesnášejí prázdné fráze.
A pokud něčemu nerozumějí, umějí se zeptat.
Je na nich spolehnutí a dávají přednost konzervativnímu způsobu života. Takové lidi můžeme
označit slovem „analytik“.
Řídící styl je typický pro ty, kteří chtějí vždy
zvítězit. Musejí dosáhnout cíle a častou „za každou cenu“. Jsou netrpěliví a mohou své okolí
dostávat pod tlak. To je dáno tím, že jejich mysl
plně ovládá touha být nejlepší. Mají rádi moc
a rádi ovládají všechny kolem sebe. Prohra jim
není vůbec vlastní. Mají velké problémy s tím,
že neuspějí, že je někdo může z jejich pozice
odvolat. Jejich velkým nepřítelem je stárnutí

a nedostatek pozornosti. Jejich největší předností je pracovitost a schopnost vést i nepříjemné rozhovory, vést rozhovory „na tělo“. Tento
typ má nálepku „řidič“.
Přátelský styl vyznávají lidé, kteří mají rádi
kolem sebe harmonii. Jsou schopni obětovat se pro druhé. Vzhledem k tomu, že jsou
emotivní, můžou se stát obětí manipulátorů.
Nemají rádi konflikty a dokáží být až familiární. Jsou milí, přátelští a zajímají je druzí. Tím,
že jsou pohodoví, mohou působit, jako že nic
nedělají. Toto chování je však pouze zdáním,
mohou být stejně výkonní jako jiné komunikační typy. Pro přátelský typ je slovo „srdcař“.
Expresivní styl mají ti, kdo způsobují
a milují rozruch. Jejich hlavní výhrou pro život
je, že nejsou ostýchaví a že se rádi předvádějí.
Nebaví je koncepční a dlouhodobá práce, umějí se nadchnout a překvapit svojí výkonností
i sami sebe. Neohlížejí se zpět. Jejich náplní
života je to, co bude zítra. Jsou to takoví „naši
furianti“. Jsou schopni zaplatit útratu za všechny kolem sebe, a to jim stačí k dobrému pocitu.
Pro expresivní lidi volíme slovo „hvězda“.
Pokud se vám podaří při prvním setkání
odhadnout to, jaký komunikační styl bude váš
protějšek využívat, vyhráli jste.
13

OBSAH

Odborný článek

Odborný článek

Komunikační styly – celkové shrnutí
Analytický typ

analytik

 řidič

Kdo je analytik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytik chce správný výsledek.
Věci si nechává projít hlavou.
Kontroluje sebe i ostatní.
Má rád strukturu a řád.
Pracuje s čísly, daty, fakty. Chce mít rozhodnutí podložené.
Pracuje s tím, co bylo a co je, ne s tím,
co by mohlo být.
Analyzuje, vyhodnocuje a má rád detaily.
Respektuje tradice a normy.
Cítí se lépe v menší skupině.
Je introvertnějšího zaměření.
Zakládá si na své spolehlivosti.

Klíčové myšlenky
•
•
•
•
•

Fakta, data, realita
Kritické myšlení
Kontrola
Struktura, řád
Introvert

Jak s analytikem jednat
•
•
•
•
•
•
•
•

Bez přípravy to nejde.
Drž se tématu, neodbíhej.
Hlídej si čas.
Mluv o tom, co je na programu.
Nevyhrožuj, nemanipuluj, nepřekvapuj.
Nespěchej na rozhodnutí.
Nemáchej rukama a nehýkej.
Dodrž vše, k čemu ses zavázal.

Klíčové myšlenky
•
•
•
•
•
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Příprava
Jedno klíčové téma
Čas
Nehýkat
Závazek
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Řídící typ



Přátelský typ

srdcař

 hvězda
Expresivní typ



Kdo je řidič

Kdo je srdcař

Kdo je hvězda

• Řidič se soustředí na výsledek.
• Má rád velké výkony, jichž dosahuje tvrdou
prací.
• Je přísný na sebe i na druhé.
• Dokáže se zakousnout a překonávat překážky. Je to buldok.
• Má rád rychlost, efektivitu a efektivní lidi.
• Je zaměřený na teď. Nezkoumá minulost.
Nevytváří plány do budoucnosti.
• Pracuje s realitou, ne s chimérami.
• Věci začne, udělá a dokončí.
• Bere na sebe odpovědnost.
• S lidmi pracuje tak, že je „tlačí“, když
je to potřeba.
• Bývá úspěšný a ve firmách ceněný.

• Přátelský typ je orientovaný na druhé.
• Má rád pohodu, klid a dobré vztahy.
• Druhých lidí si všímá. Umí je pochopit, pochválit i ocenit.
• Srdcaři nemají rádi konflikty a vyhýbají
se jim.
• Mají rádi fyzický kontakt, aniž by si uvědomovali, jaká očekávání ve druhých mohou
vyvolat.
• V týmu jsou přirozeně oblíbení. Vytvářejí
dobrou atmosféru.
• Chybí jim životní zacílenost a drive.
• Nechávají se ovlivnit druhými a rozhodovat za sebe.
• Mohou rušit svým „pohodářským přístupem“.

• Hvězda je orientovaná na zajímavou práci
a zajímavý život.
• Přináší nové nápady a možnosti.
• Dokáže ostatní strhnout svým entuziasmem.
• Pracuje na základě své intuice a pocitů.
• Ráda začíná, nemá trpělivost dokončovat.
• Nechá se rozptýlit, neumí se koncentrovat.
• Potřebuje obdiv.
• Rychle zapomíná na úkoly, lidi i nezdary.
• Je nedůsledná, nekontroluje, přeceňuje
důvěru.
• Je aktivní a hledá možnosti.
• Je orientovaná na budoucnost.
• Je zábavná a umí udělat i „drama“.

Klíčové myšlenky

Klíčové myšlenky

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Výsledek
Když nemůžeš, ještě dvakrát můžeš.
Plná odpovědnost
Nejdřív práce, pak zábava

Jak s řidičem jednat

• Přijď připravený a akční.
• Ať je z tebe vidět, že jsi člověk na správném
místě.
• Mluv jasně, k věci, neodbíhej, nezabředávej.
• Přijmi plnou odpovědnost za to, co ty děláš.
• Dej řidiči možnost výběru řešení.
• Oceň jeho osobnost.
• Nezdržuj ho.

Klíčové myšlenky
•
•
•
•
•

Příprava
Jedno klíčové téma
Neodbíhej.
Jeho rozhodnutí
Ocenění

•
•
•
•
•

Vztahy
Rozptýlenost
Na pohodu
Přirozený psycholog
Vyhnout se konfliktům

Jak se srdcařem jednat
•
•
•
•
•

Hovořte se srdcařem o tom, co ho zajímá.
Věnujte pozornost tomu, jak se cítí.
Oceňte jeho upřímný zájem a péči o druhé.
Nepřebírejte za něj odpovědnost.
Dejte mu příležitost, aby „dospěl“ – zažil
důsledky svého chování.

Klíčové myšlenky
•
•
•
•

Jemně, ale pevně
Pohoda je jeho práce.
Láska
Neulehčovat a neomlouvat ho.

Klíčové myšlenky
Nápad
Entuziasmus
Rychlost
Světla ramp
Žádná rutina

Jak s hvězdou jednat

• Musíte se na expresivní typ naladit.
• Jeho emoce jsou klíčem ke všemu.
• Nestačí jen pokyvovat a pasivně prožívat
jeho emoce.
• Používejte citoslovce, velká slova, velká
gesta, stejně jako expresivní typ.
• Své nápady se snažíme zakomponovat
do jeho vizí.
• Nezatěžujte detaily a rutinou.
• Ne všechno, co říká, myslí vážně. Rychle
zapomíná.
• S expresivním typem se nenudíte.

Klíčové myšlenky
•
•
•
•

Naladit se na emoce.
Plány nemusí vyjít.
Žádné detaily, žádná rutina
Vezte se s ním na vlně.
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Prokoukněte komunikační
styly – „Analytik“
Cílem analytika je správný výsledek a dobře
odvedený výkon. Je pro něj důležité, aby
úkol splnil v zadaném termínu a aby dosáhl
požadované normy. Ať už jde o kvalitu, nebo
kvantitu práce. Forma je stejně důležitá jako
obsah. Součástí přístupu analytika je, že u všeho hodně přemýšlí. Tím, že věci promýšlí
do nejmenšího detailu, může analytikovi práce
nebo rozhodnutí trvat déle než ostatním.
Jestliže patříte mezi analytiky, rádi chodíte
včas. Analytik se kontroluje. Když se z něčeho těší, raduje se „vnitřně“. Kdo ho zná, ví,
že i když je spokojený, nevybuchuje v hlasité
salvy smíchu, nedává se do řeči s neznámými
lidmi. To, že nedává najevo emoce, ale neznamená, že je nemá a že je u druhého nedokáže
pochopit. Umí s ostatními lidmi soucítit.
V komunikaci nemají analytici rádi „prázdné
informace“. Potřebují znát přesné informace,
a když je nedostanou, řeknou si o ně. Může
to vypadat jako kritika nebo podrývání autority. Analytik na nás může působit jakou šťoura.
Běžné nákupy nebývají jejich hobby. Koupí,
co je potřeba, a odcházejí z prodejny. Žádné
bezcílné procházky pro obchodních centrech.
Než se rozhodnou koupit dražší věc, dlouze
nad tím přemýšlejí, porovnávají ceny, parametry. Analytici dodržují a respektují tradice,
normy, zákony, pravidla, formální postupy
a nařízení. Obecně mají rádi řád, pravidelnost,
stabilitu. Jestliže se mají věci dělat určitým
způsobem, vyžadují to. Bývají introvertního
zaměření, vystačí si sami. Nevyhledávají
společnost. Mají rádi úzký okruh podobně
zaměřených přátel. Není pro ně lehké, jen tak
„zabřednout s někým do hovoru“. V oblékání
volí klasický styl, žádné výjimečnosti. Bývají
spolehliví. Jestliže něco řeknou, mají tendenci slib dodržet. Mimo jiné i proto, že neradi
experimentují nebo sahají k neplánovaným
řešením. Jejich spolehlivost může být oproti
ostatním i určitou konkurenční výhodou. Pokud
druhý nedodrží, co jim slíbil, berou si to osobně. Jednáme-li s analytikem, můžeme mu většinou důvěřovat. Věci, které řekne, myslí vážně a považuje za samozřejmé, že se budeme
chovat stejně. Pokud v jednání s ním uděláme
chybu a ztratíme jeho důvěru – bývá to navždy. Kvůli maličkosti, nevinné lži nebo třeba
jen mírně nečestnému chování, můžeme ztratit
16
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důvěru analytika navždy. Můžeme zapomenout, že jsme něco omylem přehlédli nebo
neúmyslně zamlčeli. Jestliže analytik vyhodnotí tuto informaci nebo akci jako důležitou, bude
to brát vážně, a hlavně si to „na nás“ bude
dlouho pamatovat. Pamatují si. Zažila jsem,
že analytický pracovník s pocitem nedostatečnosti házel své nadřízené do schránky zkažené
ryby v době, kdy byla na dovolené, aby jí „vrátil“, že ho před ostatními kdysi dávno ponížila.
Neverbální komunikace analytika je méně
výrazná. Negestikulují, nerozpřahují ruce, když
nás potkají, neobjímají každého na potkání.
Ani na jejich obličeji nemusíme hned poznat,
co prožívají.
Jestliže jste v předchozím popisu poznali někoho ze svých kolegů, pak bych Vám doporučovala, aby si přečetli i doporučení, jak s nimi
jednat.
• Jdeme-li na jednání s analytikem, připravíme se.
• Při samotném jednání se držme tématu, jež
se probírá. Neodbíhejme jinam. Nemluvme
o proběhlém víkendu či špatném počasí.
• Hlídejme čas. Přijďme včas nebo o trochu
dříve.
• Pokud předkládáme návrh, postupujme
podle logiky věci. Začneme tím, v čem
je problém, jaké má důsledky.
• Nespěchejme na rozhodnutí. Nemá problém, že by nepochopil, co mu říkáme, ale
musí si vše zkontrolovat a vyhodnotit.
• Držme se tématu. Analytik chce vědět
základní rámec a z detailů jenom to,
co je pro řešení daného problému skutečně
relevantní.
• Neverbální komunikací šetříme.
Nemácháme rukama, nesmějeme se nahlas.
Vtipy a sarkastické glosy nejsou na místě.
• Snažme se dodržovat vše, na čem jsme
se s analytikem dohodli. Jeho důvěru snadno ztratíme.
• Nepřekvapujme. Když se domluvíme
na jednom tématu, nezavádějme téma jiné.
Jestliže jsme se rozhodli pro určitý postup,
neměňme ho znenadání uprostřed řešení
problému.

Prokoukněte komunikační
styly – „Řidič“
Pro řídící osobnost je důležitý okamžitý
výsledek, splněný úkol. Je to řidič, který drží
volant pevně ve svých rukou a pro něhož je klíčové dojet do cíle. Chce to stihnout v dobrém
čase, zvládnout to sám a dostat další štreku.
Udělá si zářez na pažbu a jede se dál. Je pro
něj zásadní, že to dokazuje znovu a znovu.
Potvrzuje tím totiž, že na to má. Je doslova
závislý na výsledcích. „Dokážu splnit úkol,
tedy jsem.“ Má rád nebezpečné výzvy, které
dokáže pokořit, zajímá ho každodenní boj.
Je tady a teď. Co bylo včera, to příliš neřeší. Je pragmatik. Řídící osobnosti mají „tah
na branku“. Osvědčují se jako krizoví manažeři. Při plnění cíle se nezastaví před problémy.
Život je pro ně bojištěm, na němž vyhrávají
silnější a vytrvalejší. Mohou se přitom podle
nich používat i prostředky, které nejsou úplně
„košer“. Řada lidí je oceňuje kvůli tomu,
co dokážou. Jejich disciplína, tvrdost a pracovitost jsou vzorové, stejně jako jejich nebojácnost a odvaha. Když se chce, všechno jde.
Razí heslo, že „když se kácí les, létají třísky“.
To, že jsme ve společném dobrém pracovním
i lidském vztahu, neznamená, že se někdy
v budoucnosti nemůžeme rozejít. Řidič rád
podává ty nejlepší výkony. Akci, hru i zápas
vždy prožívá naplno. Při sportu ho nezajímá,
zda se hraje ostrý zápas, nebo jen „přátelák“.
Žije naplno vším, co dělá. Má rád v rukou moc
a je spokojený, když se jede podle něj. Hlavní
je pro něj úkol, lidé bývají až na druhém místě. Je přísný na sebe, je přísný na druhé. Má rád
vysoké tempo, od ostatních vyžaduje rychlé
reakce a plné nasazení. Obvykle je umí dostat
tam, kam potřebuje. Bere si toho na sebe
hodně, někdy až příliš. Myslí si, že ostatním
vyhovuje jeho styl práce, že je pro ně práce
vším, že mají stejné cíle jako on sám, což
nemusí být pravda. Dokážou si získat respekt.
Pokud je někdo přirozeně nerespektuje, jsou
schopni si to tvrdě vynutit. Řídící typ je rád
chválen, oceňován a vyznamenáván. Zároveň
na něj ale platí negativní motivace. „Tuhle pobočku se zatím ještě nikomu nepodařilo dostat
z červených čísel. Vůbec o tom nepřemýšlej,
že bys to dokázal ty.“ Taková slova jsou pro něj
jako červený hadr na býka. Stejně dobře reaguje na pochvalu oceňující jeho „výjimečnou“
osobnost. Když se řidič zlobí, dobře si toho

všimnete. Umí zakřičet a podle gest je hned
jasné, co se v jeho nitru děje. Pod tlakem je tvrdý, neúprosný a řekne řadu nepříjemných věcí
bez obalu. Za chvilku se uklidní, pustí všechno
z hlavy a ani si neuvědomuje, že druhému řekl
něco, co ho mohlo ranit. Neumí relaxovat.
Odpočinek je pro něj jiná činnost vyvíjená
naplno. Relaxem nazývá sekání trávy, budování plotu, přestavbu chalupy. Řidič má problém
odejít z určité pozice, kam se mu podařilo
se dostat. Rád rozhoduje sám. V okamžiku,
kdy ho o tuto pravomoc někdo připraví, strádá.
Stárnutí je pro něj dehonestující. Postupně
se snižuje jeho výkonnost, v penzi již nemůže
rozhodovat o osudu tolika lidí jako v práci,
někdy dokonce nezajímá vůbec nikoho. Úplně
nejhorší však je, když ztratí samostatnost
a stane se závislým na pomoci druhých. Protože
se silně orientuje na pracovní život, jakmile
o práci a pozici přijde, často to bere jako osobní
křivdu. Nad koncem pracovní kariéry raději
nepřemýšlí, protože si nedokáže představit,
co bude dělat.

Jak jednat s řidičem
Buďme aktivní. Musíme působit jako lidé, kteří
vědí, co chtějí, rozumějí svému oboru a umějí
si poradit.
• Naše řeč musí být jasná, konstruktivní,
k věci. Popíšu, co se stalo, jaké navrhuji
řešení a co k němu potřebuji. Zeptám se,
jak to vidí ten druhý. Pohovoříme o tom,
jak se daná věc vztahuje k celkovému
cíli. Vyjasníme si, co získá ten druhý, když
mě podpoří v řešení problému.
• Nechoďme hlavou proti zdi. Když s něčím,
co říká nebo prosazuje, nesouhlasíme, obezřetně volme slova. Nestavme se proti němu
jako osobě, ale podělme se o svůj názor
na fakta nebo návrhy, které předkládá.
• Přijmeme plně odpovědnost. Když
uděláme chybu, plně přijměme odpovědnost. Nevymlouvejme se na druhé ani
na okolnosti.
• Nikdy nenařizujeme, nevyhrožujeme.
Navrhujeme řešení, ale dáváme možnost
řídícímu typu, aby vyslovil svůj názor, který
budeme respektovat.
• Nezdržujeme. Není moudré chodit „okolo
horké kaše“. Nastane-li však vhodná situace,
můžeme se řidičem „zažertovat“, abychom
nepůsobili jako suchaři.
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• Oceňujeme osobnost. Oceníme jeho skvělý
nápad, nové řešení, zajímavou kombinaci,
ale nepochlebujeme.

• Ukažme, že pracujeme tvrdě a rádi. Málo
slovy, držením těla, drobnou poznámkou
ukažme, že na úkolu pracujeme tvrdě a rádi.

(V článku jsou použity výtahy z knihy autorky Prokoukněte komunikační styly druhých,
Grada 2018)
Daňková Michaela
Více jak patnáct let se věnuje lektorství a koučování. Specializuje se na rozvoj manažerských dovedností. Mezi její klienty patří významné firmy z oblasti telekomunikací, bankovnictví, dopravy
a farmaceutického průmyslu. V roce 2010 založila vzdělávací a poradenskou firmu MD training.
Vystudovala sociologii, následně psychologii se specializací na psychologii práce a organizace. Absolvovala konzervatoř Jaroslava Ježka, dramatický obor pod vedením Ivana Vyskočila.
Pracovala jako manažerka v Českém rozhlase a v Telecomu.

5. 11. 2019, Praha

Workshop s Michaelou Daňkovou

Prokoukněte svoje lidi
• Jak pracovat s novými lidmi
• Jak stabilizovat ty, kteří jsou výborní?
• Jak namotivovat zkušeného pracovníka,
který si dělá „trochu co chce“?
• Jak pracovat s těmi, kteří chodí „do práce jen od do“?

Více informací na
www.controlling.cz
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Energetický byznys
v digitálním věku
Alena Rozsypalová
Po začátku pracovní kariéry v auditu se Alena zaměřila na energetiku
a ta ji provází dodnes. Po mnoha letech strávených na pozici vedoucí
controllingu, ať již v lokální pobočce, nebo pro několik zemí, je nyní CFO
se zodpovědností za několik zemí. Jak sama říká, je fandou digitalizace
financí.

V roce 2005 jste nastoupila do Jihomoravské
plynárenské. Napadlo Vás v té době,
že je to obor, u kterého zůstanete? Byl to Váš
„vysněný obor“?
Upřímně, nenapadlo. Do Jihomoravské plynárenské jsem nastoupila z KPMG, kde jsem pracovala na auditu účetních závěrek, což mi dalo
velmi dobrý základ pro pochopení firemních
financí. Když jsem dostala nabídku pracovat
pro Jihomoravskou plynárenskou (JMP) jako
vedoucí finančního útvaru, byla to pro mne
zajímavá výzva, jak v oblasti financí pokračovat na straně byznysu a rozšířit si záběr kromě
účetnictví a daní i na controlling, financování.
A právě oblast controllingu mne zaujala nejvíc
díky analytické práci a propojení čísel s byznysem. Proto jsem neváhala, když jsem dostala
nabídku pracovat jako vedoucí controllingu
české RWE/innogy skupiny.

skupiny, která obsahovala nejen vyčlenění
a centralizaci služeb a podpůrných aktivit
do servisních společností, ale i konsolidaci
a sloučení distribučních a obchodních aktivit
skupiny do jedné obchodní a jedné distribuč-

„Oblast controllingu mne zaujala
nejvíc díky analytické práci
a propojení čísel s byznysem.“

Nyní působíte dva roky na pozici CFO. Máte
na starosti několik zemí. Musíte v každé
z nich postupovat jinak? Jací jsou Vaši zahraniční kolegové? Nezačal Vám ryzí controlling
chybět?
Ano je to tak, už téměř dva roky působím
jako CFO v innogy South East Europe. Region
zahrnuje Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko.
Přístup k řízení financí je opravdu jiný v každém
regionu. Naše Slovenská Skupina VSE Holding
je dlouhodobě zavedená stabilní energetická
společnost. Naším hlavním úkolem je podpora
při zvyšování efektivity našeho komoditního

A ještě k oboru plynárenství a energetiky
vůbec. V době, kdy jsem nastoupila do JMP, procházelo plynárenství obdobím transformace,
díky čemuž jsem se mohla účastnit na projektech unbundlingu distribuce a obchodu
a následně celkové transformace naší české

„Samozřejmě vnímám různé
kulturní odlišnosti a specifika, ale
součástí naší firemní kultury je učit
se je vnímat, respektovat a naučit
se s nimi pracovat.“
ní společnosti. Toto období bylo plné změn,
ovšem zároveň i velmi zajímavé a aktivní pro
controlling.
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byznysu, ale také podpora byznysu při rozvoji
nových nekomoditních produktů a služeb.
Chorvatsko a Slovinsko jsou regiony, kde jsme
naše aktivity začali před pár lety a společnosti

„Myslím, že automatizace umožňuje
controllingu přesun od reportingu
k analýze, která má pro byznys
mnohem větší přidanou hodnotu.“
byly doposud ve fázi tzv. start-up. Od začátku
jsem se v tomto regionu zaměřila na nastavení
správného finančního řízení a samozřejmě součástí bylo i vytvoření controllingového týmu.
Práce v zahraničí je pro mne velmi zajímavá, ale díky dlouholeté práci pro nadnárodní
společnost to pro mne není až taková změna.
V kontaktu s kolegy ze zahraničí jsem od začátku práce pro RWE/innogy skupinu. Navíc naše
společnost podporuje mezinárodní spolupráci
a týmy. Samozřejmě vnímám různé kulturní
odlišnosti a specifika, ale součástí naší firemní
kultury je učit se je vnímat, respektovat a naučit se s nimi pracovat.
K Vaší otázce, zda mi nechybí ryzí controlling… s kolegy z controllingu jsem v kontaktu
denně, zejména s výstupy jejich práce, proto
můžu říct, že nechybí .
Jedním z úspěšných projektů, na kterém jste
se osobně podílela, byla optimalizace controllingových procesů. V čem projekt spočíval?
Dá se říct, že v průběhu své controllingové
kariéry jsem se snažila o neustálé zlepšování
controllingových procesů a „služby“, kterou
dodáváme manažerům. Aktivit, na kterých
jsme pracovali, bylo víc. Jednak optimalizace

„V rámci digitalizace se věnujeme
zejména digitálnímu oběhu
dokumentů, kde je do budoucna
naším cílem mít tzv. paperless
office.“
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plánovacího procesu ve společnosti, kde šlo
zejména o zjednodušení a zkrácení forecastovacích a plánovacích aktivit v české skupině,
včetně implementace automatizovaného
řešení (nástroj BPC). Důležitým tématem
bylo i vytvoření Manažerského informačního
systému a automatizace reportingu a zejména
sestavení a rozvoj týmu, který v sobě kombinoval jak controllingovou, tak IT znalost,
která je ještě pořád „nedostatkovou“ a velmi
žádanou kombinací. Další téma bylo zavedení
role tzv. byznys partner konceptu v controllingu, která měla hlavně uspokojit poptávku
po controllingovém expertovi a analytikovi
s velmi dobrou znalostí byznysu.
Digitalizace financí je v současné době velké
téma. Jakým směrem myslíte, Vy osobně,
že se bude dále ubírat?
Je to moje oblíbené téma. Když jsme před
pár lety začínali s automatizací reportingu,
implementace byla zdlouhavá, reporty ne moc

„Naším cílem je významné zvýšení
produktivity u transakčních aktivit,
abychom kompenzovali v poslední
době sílící tlak na meziroční nárůsty
mezd v našem regionu.“
flexibilní a náklady byly poměrně vysoké.
Jsem ráda, že v současnosti už existují řešení,
která umožňují controllerům tzv. samoobsluhu
a vytváření reportů flexibilně dle potřeb společnosti. Navíc díky technologiím umožňujícím
zpracování velkého objemu dat z různých zdrojů jsme schopni připravovat nové analýzy pro
náš byznys. Myslím, že automatizace umožňuje
controllingu přesun od reportingu k analýze,
která má pro byznys mnohem větší přidanou
hodnotu.
A obecně v naší společnosti jsem v loňském roce spustila aktivitu DAR – digitalizace,
automatizace, robotizace. V rámci digitalizace
se věnujeme zejména digitálnímu oběhu
dokumentů, kde je do budoucna naším cílem
mít tzv. paperless office. V oblasti robotizace
se věnujeme automatizaci transakčních aktivit
za pomoci robotů. Pro tento úkol jsme vytvořili

„Pro mne je důležité si v práci
hlídat priority, minimalizovat čas
na cestování a mezi schůzkami
si udělat čas na ‚přemýšlení’.“
malý tým, kterého úlohou je vytipovat vhodné
procesy a naprogramovat roboty, popřípadě předat know-how vybraným pokročilým
uživatelům v transakčních útvarech, kteří
pak sami mohou jednodušší roboty vytvářet.
Naším cílem je významné zvýšení produktivity
u transakčních aktivit, abychom kompenzovali
v poslední době sílící tlak na meziroční nárůsty
mezd v našem regionu. Téma automatizace
je hlavně o automatizaci reportů a zlepšování
našeho manažerského informačního systému.
Co pro Vás bylo zatím tou největší pracovní
výzvou?
Asi to bude moje aktuální pozice. S CFO rolí
jsem převzala nejen několik regionů s různými
tématy, ale i nové oblasti odpovědnosti mimo
finance, jako například nákup nebo IT. V této
oblasti jsme také v loňském roce zahájili
projekt, který má z IT vybudovat službu pro
byznys na úrovni 21. století. Hlavně z toho
důvodu, že i náš energetický byznys je součástí
digitálního věku a že chceme využívat moderní
technologie ke zlepšení kvality služeb pro naše

zákazníky a zvýšení efektivity provozu distribučních sítí. Zabýváme se mnoha tématy, jako
například digitalizací komunikace se zákazníky,
aplikací internetů věcí v nových produktech
pro naše zákazníky, využití „big data“ analytiky pro efektivnější řízení distribuční soustavy
a podobně. Proto potřebujeme podpořit know-how a profesionalitu našeho IT a mít správný
tým, který dá byznysu potřebnou podporu.
V současné době hodně cestujete. Máte nějaká doporučení, jak se dá zvládat pracovní
kariéra s rodinným životem?
Vzhledem k tomu, že moje cestování obnáší
každotýdenní létání z Prahy do tří destinací, je to opravdu náročné. S rodinou jsem
o víkendech, a proto se jim ve volném čase
naplno věnuji. Naštěstí mám už 15letou dceru,
která je samostatná a moje cestování zvládá
dobře. A díky sociálním sítím jsme v týdnu
pořád v kontaktu. Obecně doporučení nemám,
je na každém, aby si našel svůj systém, který
mu vyhovuje. Pro mne je důležité si v práci
hlídat priority, minimalizovat čas na cestování
a mezi schůzkami si udělat čas na „přemýšlení“.
Na závěr rozhovoru prozraď te našim čtenářům, zda máte nějaké motto, kterým se řídíte, případně vzor, který Vás inspiruje?
Používat zdravý selský rozum.



Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová
CAFIN

Ing. Alena Rozsypalová
Svou kariéru začala v KPMG CZ, kde byla odpovědná za audit účetních závěrek v souladu s lokálními a mezinárodními účetními standardy. Od roku 2005 pracovala pro skupinu RWE v České republice ve společnostech
Jihomoravská plynárenská a. s. a RWE Distribuční služby s. r. o., nejdříve jako vedoucí controllingu, později
jako finanční manažerka. V roce 2009 nastoupila na pozici ředitele controllingu RWE skupiny v České republice. Jejím největším úspěchem na této pozici byla optimalizace a automatizace controllingových procesů,
což vedlo k 15 % zvýšení efektivity. O šest let později jí byla přidělena pozice projektové manažerky v Lean
Transformation and Oerational Excellence. V srpnu 2017 se stala CFO skupiny innogy South East Europe a zároveň finanční ředitelkou a členkou představenstva ve společnosti Východoslovenská energetika Holding,
a. s. a od roku 2018 také finanční ředitelkou a členkou představenstva RWE Hrvatska d.o.o.
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Profese Treasury manažera
Ivan Haco
Již 6. června se koná v hotelu Tristar v Praze letošní nejvýznamnější treasury událost
Treasury Fórum 2019. Pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem
treasurerů, či poskytovatele finančních služeb, je již 17. ročník mezinárodní konference
jedinečnou příležitostí ukázat, kam se profese treasury vyvíjí.

O letošní konferenci, profesi a roli treasurera,
stejně jako o potřebě zvyšovat prestiž treasury v korporátním prostředí, jsme se bavili
s Prezidentem České Asociace Treasury, Ivanem
Haco:
„Moc se těšíme na setkání našich členů a fanoušků s novými trendy, které posouvají nejvýznamnější treasury událost v ČR a ve střední
Evropě do globálnější roviny“, řekl Ivan Haco,
Prezident České Asociace Treasury, která
je odborným garantem konference pořádané
ve spolupráci s partnerskou společností CAFIN,
zajišťující celou organizaci akce.
I letos počítáme s oblíbeným moderátorem
Ondrou Simonem z ČAT. Ukáží se společnosti

presentující společně s korporátními hosty,
očekávat můžete paralelní sekce, diskusní
odborné stoly, stánky vystavovatelů ve foyer,
a to celé je samozřejmě zarámované doprovodným galavečerem na Nebozízku. Určitě
je na co se těšit.
Je profese treasury manažera ve společnostech dostatečně zavedena, příp.
co by se mělo změnit?
Naše Asociace se pravidelně spolupodílí
na vyhlášení Treasury projektu roku (dříve
Treasurera roku). Díky tomu se daří dobře zmapovat významné hráče v oboru a rozsah jejich
činností. Kromě toho máme studie, které nám

pomáhají vyhodnotit, jak se mění rok od roku
treasury v ČR v tom smyslu, kolik se dělá
transakcí, jestli je treasurerům přidávána nebo
odebírána odpovědnost apod.
Z tohoto pohledu je pravda, že činnost
firemních finančníků v ČR se stěhuje do celo
evropských treasury center v zahraničí. Některá
tato „shared service centra“ naopak vznikají
v ČR, takže se sem přenáší odborná treasury
činnost z jiných zemí, většinou CEE regionu.
Většina velkých firem má zahraničního
vlastníka a přebírá zavedená pravidla. Přece
jen se tu před revolucí technologický i finanční
vývoj na několik desetiletí zastavil, což můžete
vidět např. na množství implementovaných
treasury management systémů v celé ČR, které
je oproti západním firmám pozadu. I proto budou na konferenci ve foyer představeny nové
stánky známých firem TMS.
Co ještě chystáte pro zájemce o konferenci
Treasury Fórum a zvýšení prestiže treasury?
Na letošním již 17. ročníku výroční treasury
konference, která je pro prestiž odbornosti velmi důležitá, se chceme přiblížit magickému číslu 200 účastníků akce. Budeme zde pokračovat
v tradici vyhlašování ocenění Treasury projekt
roku, jehož vítěz pojede na největší evropskou
treasury událost do Kodaně. Vítězné projekty

byly navíc vloni prezentovány na speciálním
semináři, což se setkalo s velkým zájmem.
Pořádáme také pravidelné měsíční semináře
pro členy i pro lidi z nečlenských firem a řadu
dalších aktivit.


Děkuji za rozhovor,
Lenka Kovaříková
CAFIN
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Představujeme odbornou
radu CAFINu
Ondřej Benda
Ondřej je členem odborné rady CAFIN od počátku. Drží se především
pověstného zdravého rozumu, ale na své oborově pestré vzdělání nedá
dopustit. Podnikatelské geny má v rodině, neotálel a ještě za studií
se vrhl nekompromisně do práce. Vynalézavost a činorodost jej přivedly
do oblasti controllingu, který pro něj byl doslova jako stvořený. Jeho
motto by mohlo znít: Problémy je lepší řešit, ne jenom řešení navrhovat.

„Od otce jsem převzal pocit
zodpovědnosti. Vyrůstal jsem v tom,
že majetek je náš a musím se o něj
prostě starat, že je potřeba utratit
peníze tak, aby přinášely další
peníze, atd.“
O Vás se dá říct, že jste se studia na různých
typech škol nebál. Co považujete za nejlepší
školu života pro Vaši kariéru ve financích?
Zásadní pro mě bylo podnikání rodičů. Otec
s ním začal částečně těsně před revolucí v roce
1989, následně založil IT společnost. Zabývali
se vývojem ekonomického softwaru, pak
přidali prodej počítačů a školení IT dovedností.
Od otce jsem převzal pocit zodpovědnosti.
Vyrůstal jsem v tom, že majetek je náš a musím
se o něj prostě starat, že je potřeba utratit peníze tak, aby přinášely další peníze, atd.
Ještě za studií jsem pracoval s rodiči. Troufal
jsem si řešit i složité vymáhání pohledávek,
a tak mě oslovili z mého prvního samostatného
zaměstnání. Vzhledem ke svému studiu jsem
se chtěl s majitelem té společnosti dohodnout,
že budu chodit do práce v sobotu a neděli. Když
mi ale řekl, že THP o víkendu nepracují, měl
jsem pocit, že se vracím do tvrdého socialismu. Nechápal jsem, jak si někdo může dovolit
nepracovat o víkendu.
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Protože jsem pořád chtěl něco zlepšovat,
tak pro mě generální ředitel vytvořil oddělení controllingu. Aby měl ode mě klid,
předal mi 3 strany A4, na kterých byly sepsány
úkoly od akcionářů, s nimiž zatím nepohnul.
Neprozřetelně mi řekl: „Vyřeš to.“ Až později
jsem pochopil, že chtěl říct: „Navrhni řešení.“

„Nikdy neříkej, že něco nejde,
protože se najde nějaký iniciativní
blbec, který neví, že to nejde,
a udělá to.“

„Teorie zkrátka nemůže být tak
obsáhlá, aby měla přesné vodítko
na každý jednotlivý případ. Co kdy
použít a co rozhodně nepoužívat.
Na to již musí fungovat zdravý
rozum.“

pomáhá tříbit zdravý rozum. Proto považuji
za obrovskou výhodu, že jsem mohl studovat
strojírenství, právo i ekonomii.
Až na pár výjimek se lidé narodí se zdravým
rozumem. Avšak ten má svá omezení. Není
vhodný k řešení problémů, se kterými nemáme
zkušenost – např. pro pochopení teorie relativity. Naštěstí v controllingu není mnoho problémů, na které selský rozum nestačí. A upřímně,
nenapadá mě teď výjimka potvrzující pravidlo.
Z poslední doby mám negativní zkušenost,
kdy byl selský rozum přetlačen vědomostmi.
Jeden finanční ředitel použil naprosto nevhodné postupy. Sice teoreticky správné, ale vhodné
pro úplně jiný typ společností. Teorie zkrátka
nemůže být tak obsáhlá, aby měla přesné
vodítko na každý jednotlivý případ. Co kdy
použít a co rozhodně nepoužívat. Na to již
musí fungovat zdravý rozum, který teoretické
znalosti pomůže správně aplikovat. V případu,
který jsem zmiňoval, měla absence selského
rozumu téměř fatální následky.

V té souvislosti mě napadá jeden citát:
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde
nějaký iniciativní blbec, který neví, že to nejde,
a udělá to.
Controlling bývá často přirovnáván ke zdravému selskému rozumu. Co myslíte, musí
se člověk se selským rozumem narodit, nebo
se dá nějak tato schopnost cvičit, trénovat,
naučit?
Nejdřív si řekněme, co vnímám jako zdravý selský rozum. Podle mě je to myšlení vycházející
z praktických zkušeností – bez vlivu vědomostí
získaných studiem. Zdravý selský rozum se tedy
vyvíjí s množstvím získaných zkušeností, ale
ty s sebou nese i studium. Potom to, co je v jednom oboru získanou vědomostí, v tom druhém

Blíží se to 10. výročí vzniku naší asociace
CAFIN. Po celou tu dobu patříte k osobám
blízkým asociaci. Jak vnímáte současné trendy, jaké jsou výhledy do budoucna, co můžeme podle Vás očekávat ve finanční profesi?

„Proto bych na základě svých
zkušeností radil zůstat u zdravého
rozumu a průběžně ho doplňovat
o nové poznatky a hlavně
neopomenout kritické myšlení.“
Čím více mám zkušeností při řízení podniků,
tím častěji zjišťuji, že vše už bylo vymyšleno. Pouze se metody více propracovávají.
Postupem času přibývají kritické názory,
a i když se některá metoda objeví jako převratná, stejně postupem času zjišťujeme kromě
výhod také její slabiny. Proto bych na základě
svých zkušeností radil zůstat u zdravého rozumu a průběžně ho doplňovat o nové poznatky
a hlavně neopomenout kritické myšlení.


Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová
CAFIN

Ing. Mgr. Ondřej Benda, MBA
absolvent VUT, fakulty Strojního inženýrství, právnické fakulty Masarykovy Univerzity a postgraduálního studia
MBA na VŠB - TUO (Liverpool John Moores University). Od roku 2001 se zabýval obchodem s pohledávkami,
posléze působil jako vedoucí právního oddělení. Ve společnosti ARMATURY Group a. s. se podílel na zavedení
systému jakosti dle ISO 9000:2000. Následně ve funkci vedoucího controllingu zavedl controllingové mechanismy. V letech 2005 – 2015 byl finančním ředitelem skupiny společností ARMATURY Group a. s. Řídil dceřiné
společnosti holdingu a odpovídal za finanční rizika, daně, procesy due diligence, fúze a akvizice aj. Koordinoval
činnosti související s dotovanými investicemi. Byl zodpovědný za krizové finanční řízení v průběhu insolvenčního procesu ve společnostech VÍTKOVICE ENVI a. s. a VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., kde zastával pozici
finančního ředitele. Od roku 2007 působí ve skupině společností MEDIFINE a. s., kde odpovídá za finanční řízení.
Od roku 2010 je členem odborné rady CAFIN – Česká asociace pro finanční řízení.
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Finanční manažer. Často
otloukánek, který ale ví o firmě
všechno
Jiří Kuchyňa
Finanční manažer. Často Otloukánek, který ale ví o firmě všechno.
Finance jsou pro lidi mimo ten „náš svět“ brány jako nudná disciplína.
Čísla, počítání, tabulky v excelu. Často jsem zažil, že jsme takoví otloukánci. Do čeho se nikomu nechce, dá se pod finance. Ono to má i svou
logiku. My na financích totiž víme o všem, co se ve firmě děje. Jsme
jediné oddělení, které má všechny informace. V rozhovoru pro server
Roklen24 to řekl CFO CreativeDock Holding Jiří Kuchyňa, kterého můžete potkat na květnovém Controllingovém fóru jako moderátora.

Firemním financím se věnujete 20 let. Jak
moc se tento svět za dvě dekády proměnil?
Já si dodnes pamatuju svůj první pracovní den.
Ráno se přišlo do práce, zapnul se modem
a 20 minut vydával nepříjemný zvuk. Poté asi
dalších 20 minut tiskla tiskárna a bankovní
výpis byl připravený k ručnímu zadání do účetnictví. Dnes se nám data v systémech objevují
a manažeři ani často netuší, z jakých zdrojů
pochází. V tom já vidím tu největší změnu –
rychlost a množství dat. A zároveň největší
riziko. U tak velkého množství dat, které dnes
běžně zpracováváme, jim prostě musíme věřit.
Není v lidských silách to vše zkontrolovat, jsme
závislí na systémech a jejich nastavení. Často
se tak rozhodujeme ve zkratkách, nehodnotíme všechna data v jejich vzájemných souvislostech. Jakákoliv chyba je pak těžko dohledatelná a mnohdy i těžko odhalitelná.
Můžete čtenářům vysvětlit, proč ve Vaší branži existuje 340 názvů finančních pozic?
Já jsem je nikdy nepočítal. Vlastně pro mě nikdy nebyl důležitý název pozice, ale náplň
práce a svěřená odpovědnost. Dnešní názvy
jsou z mého pohledu hodně o HR marketingu,
snaze zaujmout, odlišit se, už samotným názvem vyspecifikovat právě náplň práce a míru
odpovědnosti. To se zase vracíme k té rychlosti
– zkrátka aby již z názvu pozice bylo zřejmé,
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„Není v lidských silách vše
zkontrolovat, jsme závislí
na systémech a jejich nastavení.“
co přesně dotyčný kolega má dělat. Bohužel
jsme dosáhli naprostého opaku. Dnes stejná
pozice může být inzerována jako CFO, Finanční
ředitel, Finanční manažer, Team leader finančního oddělení. Naopak pod Finančním manažerem často najdeme popis práce odpovídající
pozici hlavní účetní. Já jsem si vždy vystačil
s těmi základními – účetní, controller, credit
and collection, treasury. A k nim je jen potřeba
dodat senior nebo junior. Víc není potřeba.
Ve finále ti nejlepší lidé stejně budou dělat
práci s přesahem do dalších oddělení, budou
se vyvíjet.
Jak vypadá běžný den zkušeného finančního
manažera?
Já mám tu otázku moc rád. Finance jsou pro lidi
mimo ten „náš svět“ brány jako nudná disciplína. Čísla, počítání, tabulky v excelu. Já jsem
vlastně za celou svou pracovní kariéru nic
takového jako běžný den nezažil. Každý den
je jiný a přináší překvapení. K tomu je potřeba

připočítat, že ve většině firem je v kompetenci
finančního manažera i spousta úkolů mimo
klasické finanční řízení. Často jsem zažil,
že jsme takoví otloukánci. Do čeho se nikomu
nechce, to se dá pod finance. Ono to má i svou
logiku – my na financích totiž víme o všem,
co se ve firmě děje. Jsme jediné oddělení, které
má všechny informace. A pokud jsme schopni těmto informacím rozumět, je pro firmu
nejefektivnější spoustu věcí navěsit právě pod
finance. A tak se z nás stávají tu právníci, tu HR,
tu experti na kvalitu a podobně.

„Ve většině firem je v kompetenci
finančního manažera i spousta úkolů
mimo klasické finanční řízení.“
A jak tedy vypadá můj den? Ráno vždy
začínám tím, že kontroluju maily z předešlého
dne, které zůstaly viset nevyřízené, zkontroluju
kalendář, co vše mě čeká. Ale vím, že to bude
jen orientačně, protože se to v průběhu dne
několikrát změní. Externí schůzky zůstávají
většinou tak, jak jsou, přece jen vůči zákazníkům či partnerům se snažíme ten čas nějak dodržovat, ale zbytek plánu se většinou rozplyne

„Najít si čas na lidi ve svém týmu.
Toho se snažím vždy držet a být
k dispozici pro svůj tým.“
již po cestě do kanceláře. Jeden, dva telefonáty
a celý den vypadá úplně jinak. Důležité potom
je umět řídit operativně priority. Tohle počká,
udělám zítra, teď hoří něco úplně jiného.
Ve všem tom spěchu a shonu je důležitá jedna
věc. Najít si čas na lidi ve svém týmu. Toho
se snažím vždy držet a být k dispozici pro svůj
tým. A dále najít si něco, co člověku pomáhá
přežít a nezbláznit se z toho. Sport, relaxace,
přátelé, rodina. Cokoliv, co pomáhá na chvíli
práci pustit z hlavy. Ideálně si najít takové malé
přestávky i několikrát přes den. Zase se vracíme
k moderním technologiím. Manažeři jsou dnes
v podstatě online 24 hodin denně. Už ani neumíme říct, jaká je naše pracovní doba. Nějakou
její část trávíme v kanceláři, něco po schůzkách
mimo a velkou porci času věnujeme práci
i po večerech doma.
Jaké to je být CFO právě v Creative Docku?
Představte si firmu, která během sedmi let
vyrostla z nuly na velikost v řádech stovek
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milionů korun obratu, má pobočky v osmi
zemích a stále se rozvíjí. K tomu všemu je postavená na projektovém byznysu. Nevím, jak
to máte vy, ale já když vařím, tak soli není nikdy tak akorát. Buď málo, nebo hodně. Stejné
je to s projekty. Jeden týden hledáte desítky
lidí na velký projekt, za pár měsíců řešíte
jejich alokaci, když projekt skončí. Pohybujete
se stále na takové sinusoidě. A podobnou sinu-

„Finance jsou úplně stejné jako
jakýkoliv jiný obor – bez tvrdé práce
nikdy nebudete na špičce.“

soidu má každá zahraniční pobočka. Bohužel
jejich kmitočet není shodný, takže jednou
je jedna země nahoře a vy řešíte jinou, která
je ve spodní fázi. A za měsíc to může být úplně
opačně. K tomu se snažíme stále chovat jako
startup, tedy být velmi efektivní ve zdrojích,
což znamená, že docela často děláte něco
úplně nového a mimo finance. To vše agilním
stylem řízení. Je to obrovská škola. Řešíte IT,
digitální marketing a kampaně. Věci, ke kterým
se v takovém detailu ve standardní firmě moc
nedostanete, protože jsou uzavřeny uvnitř jednotlivých oddělení. V Creative Docku se to vše
prolíná do jednoho produktu. A vy tomu
buď rozumíte, nebo nejste přínosem. První
měsíce byly skutečně o studiu a učení se. Ani
ne tak za pochodu, jako spíše za běhu. A když
už si myslíte, že tomu rozumíte, přijde projekt
s úplně novým zaměřením a vy zjistíte, že zase
stojíte na začátku.
Je třeba mít ve Vašem oboru talent, nebo
je to hlavně o tvrdé práci?
Talent nebo spíše určité dispozice jsou nezbytné. Nemáte-li analyticky zaměřený mozek,
nemáte-li dobrou paměť a nejste schopný
vidět věci v souvislostech, pak bude velmi
těžké uspět. Mnoho se z toho dá dohnat pílí
a tréninkem, rozvíjet chybějící schopnosti, ale
musí vás to bavit a pohltit. Finance jsou úplně
stejné jako jakýkoliv jiný obor – bez tvrdé
práce nikdy nebudete na špičce. Míra talentu
a vašich schopností jen předurčuje, jak moc
tvrdá ta práce bude. A tvrdá práce – to pro
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mě znamená začínat hezky pomalu od základních pozic. Dodnes jsem vděčný, že jsem začal
na účtárně. Když data do systému pořizujete,
začínáte jim rozumět. Když pak děláte controlling, tak je pro vás jednodušší chápat souvislosti. A jakmile začnete finance řídit a máte
za sebou zkušenost z účtárny a z controllingu,
máte background ve své roli velmi silný. Pak
vám už stačí jediné. Opravdu dobře porozumět
tomu, co dělá vaše firma. Vědět, jak funguje
obchod, marketing a HR. Znát svůj produkt.
Potom si to ve své hlavě složíte vše dohromady
jako puzzle a výsledek se dostaví.
Můžete uvést, jaké jsou rozdíly ve financování velké firmy, středně malé firmy a startupu?
Mám rád jeden takový finanční vtip, který přesně odpovídá na tuto otázku. Víte, jaký je rozdíl,
když dlužíte bance milion nebo miliardu? Když
dlužíte bance milion, máte problém. Když
miliardu, má problém banka. Tak to bohužel funguje. Velké firmy většinou mají velké
majetky, jsou ve vyjednávání s bankou silnější,
mohou poskytovat zástavy a záruky, jsou
na trhu stabilnější a krize s nimi sice otřese, ale
nepoloží je. I samotná banka k nim přistupuje
jinak. Je to vážený klient s mnohamilionovými obraty na účtu, získávají tak výhodnější
podmínky. Zatímco SME segment? Banky jim
často nerozumí, nemají pro ně na míru ušitý
produkt, risk oddělení bank neumí posoudit
byznys model, firmy nemají často možnost dát
do zástavy nemovitosti či výrobní prostředky.
Končí to v lepším případě zajištěním směnkou
od majitele. Získat úvěr pro SME společnosti,
to je dnes bohužel skutečně výzva. A startupy?
Bankovní financování, zejména v prvních fázích
projektu, je v podstatě nedosažitelné. Zbývají
dotace, ale ruku na srdce – současné dotační
programy úplně nereflektují situaci na trhu
a potřeby startupů. A potom je tady celá oblast
soukromých investorů, investičních fondů a podobně. Příprava startupu na takovou investici,
to je v podstatě samostatný projekt.
Proč by měl startup využít služby e-cfo.cz?
Když někdo rozjíždí svůj nový projekt,
je do produktu zapálený, věří tomu, že našel
tu unikátní díru na trhu, o které se všude mluví.
Je to taková pozitivní produktová slepota.
Zkušený poradce by se neměl zaměřit jen
na oblast financí, ale vždy se podívat i zpět
na celý produkt, v podstatě udělat kompletní

studii proveditelnosti. A hlavně být vůči svému
klientovi úplně otevřený. Odmítnout práci
na zakázce, pokud projektu nevěří, že může
být úspěšný. Já se s majiteli vždy potkávám
na úvodní schůzce, kde diskutujeme jen a jen
o produktu a jejich očekávání. A až následně,
pokud v projektu vidím smysl, se můžeme
začít bavit o tvorbě finančního plánu a dalších
detailech. Vlastně si myslím, že to je ta největší
přidaná hodnota. Jsem nezávislý a říkám,
co si myslím. I když to někdy majitele firem
bolí.

„Firmy totiž nejčastěji přichází
o talenty, protože neměly dostatek
času se jim věnovat.“

„Poznat svého zákazníka je základ.
Pokud má projekt přežít, musí řešit
nějaký současný zákaznický problém
nebo potřebu.“

Druhý, který bych rád zmínil, je Pointa – platforma pro nás psavé jedince, která umožní vydat
knihu každému, kdo dokáže na trhu vzbudit
dostatečný zájem o ni a nemusí jít přes velká
vydavatelství, která mají své ediční plány.
Z těch mimo Creative Dock – ano, moc
se mi líbí, kam se ubírá Twisto. Jejich snaha
produkt stále zlepšovat a inovovat, to je přesně
to, jak se má úspěšný startup chovat. Druhý
takový, který snad dnes již ani startupem není,
to je Kiwi.com. Nelze neobdivovat, jak moc
ta firma dokázala vyrůst.

Máte nějaký oblíbený český startup?
Samozřejmě projekty z dílny Creative Docku 
Z nich asi nejvíce životní pojištění MutuMutu,
které se snaží vrátit do pojišťovnictví princip
vzájemnosti a být k zákazníkům skutečně férový. Jak se staráte vy o sebe a své zdraví, tak platíte pojištění. Jednoduché, praktické a férové.

Můžete přiblížit, co konkrétně radíte startupům, aby při „pitchi“ zaujaly investory?
Existuje pár základních pouček a rad, které
potřebuje každý, kdo se jde postavit před
investory. Mnoho startupů je zaměřeno na produkt a nevidí nic jiného. Takže první rada zní
– zaměř se na zákazníka. Kdo je tvůj zákazník,
co mu přinášíš, proč by měl chtít zrovna tvůj
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produkt – co je ta tvoje jedinečnost. Poznat
svého zákazníka je základ. Pokud má projekt
přežít, musí řešit nějaký současný zákaznický
problém nebo potřebu. Tím by měl každý začít.
Jaký problém pro svého zákazníka já svým produktem řeším. Druhá rada je v podstatě také
univerzální. Neumíš svůj projekt popsat během
jedné minuty? Tak to změň. Sdělení musí být
jednoduché a praktické. Není účelem před
investorem popisovat každý detail produktu,
na to bude dost času v dalších fázích. První prezentace pitche je o získání zájmu a zvědavosti.
Takže stručně a krátce a nezapomínat na emoce. Protože emoce jsou to, co prodává. A ta třetí
je zřejmá z mého zaměření. Investor investuje
peníze a očekává jejich návratnost či zhodnocení. Bez reálného a uvěřitelného finančního
plánu je pravděpodobnost získání investice
velmi malá. Ale i tady platí – všeho s mírou.
Ukažte investorovi hlavní ukazatele – výnosy,
náklady v základním členění a výsledek. Detail
mějte v hlavě, v poznámkách, jen prosím nedávejte úplný detail na slide. Protože to nikdo
skutečně číst nebude.
Máte tedy návod, jak firmám pomoci udržet
a vychovávat své finanční talenty?
Často vidím, že ve snaze talenty přilákat, firmy
slibují nereálné možnosti a ukazují jen růžovou
budoucnost. Já jsem se spíše v rámci přijímacího řízení snažil takové lidi odradit. Sliboval
jsem pot a slzy. Nezábavnou nudnou, ale
náročnou práci. Věřím, že tak dokážu oddělit
ty, kteří chtějí hlavně rychlou kariéru, od těch,
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kteří se skutečně chtějí rozvíjet. Když už máte
v týmu talentovaného kolegu s potenciálem
růst, je potřeba s ním pravidelně pracovat.
Asi nejtěžší je odhadnout rychlost, s jakou
ho posouvat kupředu. Mnohdy to jsou mladí
lidé po škole, já vždy počkal, až zvládnou svou
současnou pracovní náplň a až poté jim začal
dávat další – rozvojové úkoly, které šly napříč
jednotlivými oblastmi financí. Až jsem si ověřil,
že předchozí úkoly zvládá nejen tak, že dodává
požadované výstupy, ale skutečně tomu rozumí, šli jsme dál. Možná na první pohled tento
postup vypadá zdlouhavý, ale bavíme se o talentovaných lidech a věřte, že když nejsou
zbytečně přehlceni, tak jim to jde závratnou
rychlostí. Vždy jsme rozebírali společně postup
při plnění úkolu a dávali jsme si navzájem
otevřenou zpětnou vazbu. Výsledným efektem
pak je, že kromě rozvoje znalostí a získání
zkušeností dostáváte do vzájemného vztahu
něco ještě důležitějšího – důvěru. V podstatě
je to o kombinaci koučingu, mentoringu a klasického leadershipu. Věřím, že spousta mých
kolegů to vidí velmi podobně a rádi by to takto
také dělali, ale naráží na základní překážku,
a tou je čas. Firmy totiž nejčastěji přichází
o talenty, protože neměly dostatek času se jim
věnovat. A to je jeden ze základních stavebních
kamenů leadershipu – najít si čas na svůj tým.
Bez toho to fungovat nemůže.
Děkujeme za spolupráci Šéfredaktoru
Roklen 24, Jaroslavu Průchovi

Jiří Kuchyňa
Svou praxi začal získávat v malé české obchodní společnosti jako asistent na účetním oddělení. Hlouběji
do tajů účetnictví a daní pronikl během svého víceletého působení ve státní správě, kde se věnoval daňové
kontrole. Následně pracoval na metodickém oddělení ve společnosti Eurotel, byl hlavním účetním ve firmě
Accor Services CZ. Jeho dosavadní poslední působiště ve firemní sféře byla společnost Hilti, kde nejprve vedl
účetní oddělení pro ČR a Slovensko, následně pracoval 1,5 roku v SSC v Německu a po svém návratu do České
republiky byl finančním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko. V rámci své pozice získal nenahraditelné znalosti a zkušenosti z oblasti forecastingu, analýz aktuálního vývoje, nastavení reportingu a firemních
KPI’s, oblasti credit and collection, přípravy a vyhodnocení business case pro jednotlivé projekty a v neposlední
řadě zkušenosti v oblasti vedení a motivace týmů spolupracovníků. Od roku 2017 se věnuje poradenství pro
firmy v oblasti financí, managementu, rozvoje zaměstnanců a v dalších podnikatelských oblastech. Aktuálně
je CFO v CreativeDock Holding.
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Hádání naslepo: co prozradí
Du Pontův rozklad o vnitřním
vývoji firmy?
Tomáš Nekvapil

Poznat, co se děje ve společnosti, ze které nemáte k dispozici nic
než sérii finančních výkazů za nějaké období, je hádáním naslepo.
Podobnou situaci jste možná zažívali v dětství. Stojíte před vánočním
stromkem a vaše oči kopírují tvar plachty, kterou zlomyslní rodiče
přikryli všechny dárky, aby vás ještě více napínal: „Plachtu sundáme,
až zazpíváte nějakou koledu…” Plachta je na mnoha místech více
či méně vyboulená a vy přemýšlíte, zda právě takový tvar vytváří pod
látkou to velké hasičské auto, jež jste si tolik přáli…

O pár desítek let později držíte v rukou rozvahu
a výsledovku firmy, o které se potřebujete něco
dozvědět. Možná si uvědomíte, že vaše možnosti jsou podobně omezené. Účetní výkazy
fungují jako neprůhledná látka: nedovolí vám
vidět detaily, ale určitě svým „tvarem” (tedy
hodnotami na svých řádcích, které jsou výsledkem působení těchto detailů) něco naznačují.
Manažeři uvnitř firmy si mohou dovolit
určitý luxus: dokáží plachtu přitlačit i na dalších
místech, kde tak nečiní zemská přitažlivost.
Mohou zjistit další, specifické hodnoty – třeba
součty variabilních nebo produkčních nákladů,
což jim dává výjimečné možnosti analyzovat výkonnost firmy výhradně z výsledovky,
pomocí specifických ukazatelů – viz také článek
v předcházejícím čísle CAFIN News. Teď však
podobnou možnost nemáte – od účetních
cizí firmy těžko podobnou informaci získáte.
Jednou z možností je vtáhnout do hry vzájemné souvislosti mezi výsledkem hospodaření
a strukturou bilančních položek. Určité typické
scénáře vývoje výkonnosti musí totiž mít své
charakteristické dopady, které – pravděpodobně, ale nikoli s absolutní jistotou – potvrdí vaše
domněnky.
Za nejlepší východisko k takovému hádání naslepo jsem vždy považoval Du Pontův

rozklad v druhé úrovni, neboli vyjádření rentability vlastního kapitálu pomocí tří zlomků:
zisk / vl. kapitál = zisk / tržby × zisk / aktiva ×
pasiva / vl. kapitál, neboli
rentabilita vl. kapitálu (ROE) = čistá marže
(ROS) × obrátka aktiv × finanční páka
Představme si nyní, že ukazatel ROE zkoumané
společnosti klesl oproti předcházejícímu období, což je situace, při které asi nejvíce potřebujete zjistit pravděpodobnou příčinu. Zhoršení
ROE nemůže žádný z majitelů firmy prezentovat jako úspěch, snad s výjimkou daňové
optimalizace, což samozřejmě nikdy nemůžete
vyloučit. Ve všech ostatních případech však
jde o nechtěný průšvih a vás nejspíš zajímá,
jaký konkrétně – už jen proto, abyste posoudili
perspektivu dalšího vývoje.
Asi nejpříznivější by (z tohoto hlediska) bylo
zjištění, že příčina negativního vývoje je jednorázová, mimořádná – potom stačí zhodnotit
její důsledky, ale kromě nich nemusíte počítat
s dalším prohlubováním nějakého existujícího
problému. Odkaz na jednorázovou mimořádnou událost bude také pravděpodobné
zdůvodnění problému, zeptáme-li někoho
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uvnitř, kdo nechce oslabit důvěru ve zkoumanou společnost („je to za námi, jedem dál, teď
už to bude jenom lepší…”) Paradoxně, proti
této argumentaci nemáte prakticky žádné
nástroje, které by ji dokázaly vyvrátit – povinnost vykazovat mimořádné vlivy ve výkazech
samostatně by nepochybně prospěla, ale
české účetní standardy ji explicitně neobsahují.
Snad tedy jen pátrání v okolí, hledání důkazů,
internet…
Po těchto dvou úvodních nepříjemnostech
může být vnitřní logika Du Pontova rozkladu
příjemným překvapením. Následuje postup
„ohmatávání tvaru”, který jsem zde pracovně sestavil – považujte ho prosím za určitou
beta verzi, rád ji doplním o vaše opravy nebo
upřesnění.
1. Nejprve se zaměřím na možné scénáře,
působící zhoršení finanční páky – třetí
zlomek v rozkladu má nižší hodnotu oproti
minulému roku, tedy vzrostl podíl vlastního
kapitálu v pasivech:
Varianta 1A: Pokud celková pasiva neklesají
absolutně, společnost bude pravděpodobně dostatečně zisková (poznáte z prvních
dvou zlomků, které vynásobeny mezi sebou
ukazují, jak úspěšně společnost zhodnocuje
svá aktiva – jde o ukazatel ROA) a společníci
nemají lepší příležitost k uplatnění svého
kapitálu, takže růst financují ze zisku nebo
používají vlastní kapitál místo dosavadních úvěrů. Nutně dochází k „rozředění“
celkového kapitálu a poklesu ROE, což však
není nutně špatné – samozřejmě, pomineme-li celkově dražší financování jako jistou
konkurenční nevýhodu.
Varianta 1B: Jestliže celková pasiva klesají
absolutně, pak má nejspíš společnost méně
cizího kapitálu, protože jí věřitelé nechtějí
nadále půjčovat – pravděpodobně nevěří
v její úspěšnou budoucnost. To je vážná
věc, kterou by měl potvrdit také výrazný
pokles čisté marže (první zlomek). Kromě
příčiny spočívající v možné nekonkurenceschopnosti produktů, která se ještě
nemusela projevit, způsobuje totiž deficit
financování téměř okamžitě výpadky produkce, tedy dodatečné náklady nevyužité
kapacity. Obrátka (druhý zlomek) oproti
tomu klesat nemusí nebo klesá jen málo,
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protože celkově nižší ekonomická aktivita
snižuje také potřebu oběžného majetku.
Uvědomme si zároveň, že jde již o pokročilou fázi problému, neboť po nějakou dobu
může být nedostatek legitimního financování pokryt závazky po lhůtě splatnosti,
tedy cizími pasivy, která finanční páku udrží
beze změny.
2. Dále se budeme věnovat ostatním případům, kdy (nezávisle na předchozích zjištěních) dochází ke zhoršení ukazatele ROA,
což je součin čisté marže a obrátky – tedy
prvního a druhého zlomku v rozkladu:
Varianta 2A: Pokud klesá obrátka, a především pak obrátka stálých aktiv, (varianta
zlomku, kde ve jmenovateli jsou pouze stálá aktiva), máme tu až čtyři příčiny s různou
prognózou budoucnosti:
2A1: Tržby se podstatně nezměnily, ale zvýšila se především hodnota dlouhodobého
majetku, a to díky jeho obnově (což poznám
tak, že nahoru šla jeho netto cena, zatímco brutto cena zůstává přibližně stejná).
V takovém případě nejde samo o sobě o nic
problémového – kdybych počítal „normalizovanou” obrátku z poloviny brutto ceny,
zůstala by obrátka beze změny,
2A2: Tržby se podstatně nezměnily, ale zvýšila se především hodnota dlouhodobého
majetku, ovšem díky rozšíření kapacity (což
poznám tak, že nahoru šla jeho brutto i netto cena). V takovém případě jde o rozšířenou kapacitu, pro kterou se ještě nepodařilo
najít adekvátní využití, což může a nemusí
být problém – rozhodne další období,
2A3: Tržby se podstatně nezměnily, ale
zvýšila se především hodnota oběžného
majetku. V takovém případě je reálnou
hrozbou výskyt nekvalitních oběžných aktiv:
nedobytných pohledávek nebo nepotřebných zásob – a jejich budoucí odepsání způsobí pravděpodobně mimořádnou ztrátu.
Příznivější prognóza – zpomalení obrátky
oběžného majetku z titulu přizpůsobení
se novým požadavkům zákazníků (např.
na delší splatnost faktur) – připadá v úvahu
jen pokud zároveň roste čistá marže (trade-off, o kterém hovoříme v závěru článku).
2A4: Majetek se ve zlomku nezměnil nebo
změnil jen málo, ale oproti minulému
období klesly mnohem výrazněji tržby: jde

o vážný problém, protože společnost málo
prodává: příčinou může být konkurence,
špatná pověst, chybějící financování (v kombinaci s variantou 1B) – atd.
Varianta 2B: Pokud klesá čistá marže,
máme tu opět více možných příčin s různou
prognózou budoucnosti:
2B1: při současném poklesu obrátky jinak
než variantou 2A1 jde do jisté míry o nutný
důsledek, protože je vyšší podíl fixních nákladů – viz 2A2 a 2A4 a v jisté míře i 2A3.
2B2: při nezměněné obrátce jde
o téměř vždy o vážný problém s „krycím
příspěvkem“:
2B2A: vzrostly náklady na produkt a nevzrostla adekvátně cena produktu, nejspíš
díky levnější konkurenci, nebo
2B2B: vzrostly náklady na produkt v důsledku špatné realizace produkce, což zákazník
nechce zaplatit, případně

2B2C: produkt se prodává levněji při poklesu poptávky nebo snaze rozšířit tržní podíl
(jedině tato poslední varianta neznamená
nutně problém – rozhodne opět až další
období).
Poznamenejme na závěr, že navzdory obecnému přesvědčení, samostatný pokles obrátky
nebo čisté marže při nezměněném ROA (tedy
kompenzovaný rostoucí hodnotou druhého
zlomku) nemá ve většině případů negativní
význam – v hodnotě ROE se také neprojeví.
Půjde nejspíš o férový trade-off, který mnoho současných společností musí postupovat,
je-li to přání jejich zákazníků: vyměňujeme
pouze určitý typ složitosti zakázek (přesněji jejich náročnosti na aktiva) za jiný, s adekvátním
dopadem na ziskovost.



RNDr. Tomáš Nekvapil
Po studiu oboru Matematická analýza na Masarykově univerzitě v Brně absolvoval roční kurz „Bankovnictví“
na VŠE v Praze. Působil jako ředitel pro ekonomiku, IT a organizaci střídavě v bankách, finančních institucích
a strojírenských podnicích. V období fúze s IPB v roce 1998 byl vrchním ředitelem pro IT a vnitřní řízení Banky
Haná, zastával post ekonomického ředitele akciové společnosti Kordárna a od roku 2002 pracoval jako finanční
ředitel v akciové společnosti Tusculum, kde byl zodpovědný za projekty procesního řízení, ABC rozpočtování
a implementaci informačního systému. Od června 2004 působí jako nezávislý konzultant. Realizoval četné projekty, zaměřené na plánování, kalkulace nebo strategické řízení a rovněž workshopy v oblasti controllingu a financí pro řadu významných firem v České republice a na Slovensku. Aktivně publikuje v časopisech CAFINews,
CFO world a také na webové stránce www.financni-manazer.cz. Je autorem publikací „Neptejte se účetních,
jak řídit náklady“ (2011), Rychlokurz podnikových financí pro manažery a jednatele firem (2016). Vydal rovněž
sbírku Mikroekonomických fejetonů (2014). Je předsedou dozorčí rady České asociace pro finanční řízení
(CAFIN). Jeho kurzy prošlo k 30. 4. 2019 více než 2 600 osob.
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2019 jako připomínka
roku 2009?
Miroslav Cvrček

Sotva jsme na začátku roku oslavili fakt, že český státní rozpočet
za předchozí rok skončil zhruba o 50 miliard korun lépe, než bylo
plánováno, už jsme čelili smršti zpráv o potřebě šetření, propouštění,
škrtech a hrozícím skokovém nárůstu rozpočtového deficitu
i zvyšování daní. Ekonomika zpomaluje, příjmy státního rozpočtu
nebudou růst tak, jak se očekávalo, naopak tlak na státní výdaje
se zvyšuje.

„Ekonomika zpomaluje, příjmy
státního rozpočtu nebudou růst
tak, jak se očekávalo, naopak tlak
na státní výdaje se zvyšuje.“
Tahle charakteristika platí nejen pro letošní
rok, ale také pro rok 2009. Pravda, tehdy
špatné zprávy přicházely o dost dřív a byly
z různých důvodů mnohem horší. Ale srovnat
tyto dva roky, které od sebe dělí rovných deset
let, vůbec nebude na škodu. Posuňme se ale
nejprve do roků, které předcházely, poskytne
nám to lepší celkový obraz.

Státní rozpočet 2008 a 2018
Státní kasa skončila v roce 2008 v deficitu
necelých 20 miliard korun. Otevíralo se šampaňské, tehdejší ministr financí Miroslav
Kalousek se dokázal značně přiblížit kýženému
vyrovnání příjmů a výdajů. Původně byl přitom
schodek naplánovaný na 70,8 miliardy korun.
Deficit se tak nakonec proti plánu podařilo
srazit o více než 50 miliard korun.
Příběh roku 2018 začíná velmi podobně.
Státní kasa skončila v tom roce v přebytku
téměř 3 miliardy korun – co se nepovedlo
Kalouskovi, povedlo se ministryni Aleně
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Schillerové. Když pomineme přebytek z roku
2016 způsobený především penězi z evropských fondů, byl to první kladný výsledek
státního rozpočtu od roku 1995 (tehdy kladné
saldo činilo přes 7 miliard). Původně plánovaný schodek 50 miliard se tedy podařilo zlepšit
o více než 50 miliard korun.
Podobnost je až úsměvná, ale je tu také
jeden velký rozdíl. V roce 2008 byly výdaje
rozpočtu o 23 miliard nižší, než se plánovalo,
v roce 2018 naopak o 36 miliard vyšší.

v deficitu 6,27 miliardy, což je nejhorší číslo
od roku 2012, kdy česká ekonomika byla
v recesi. Navíc byl letos už rozpočet vylepšen
penězi z tzv. privatizačního účtu. Bez nich
by byl rozpočet za první tři měsíce letošního
roku v deficitu přesahujícím částku 24 miliard.
A to je třetí nejhorší dílčí výsledek za celou historii České republiky, dokonce o mnoho horší
než v březnu roku 2009.

„Výdaje státního rozpočtu loni
meziročně vzrostly o 121 miliard
korun. Plán výdajů na příští rok
je vyšší o dalších 105 miliard.“

Ekonomická situace

impulz ke zpomalení hospodářství. Tento vývoj
měl být poučením.

Rozpočet na rok 2009 začala vláda plánovat
při odhadu růstu hrubého domácího produktu o 4,8 procenta. Ještě v únoru 2009 ministr
financí Kalousek odhadoval růst HDP o jedno
procento, to už se však množily pesimističtější
scénáře. Nejpřesnějším se ukázal ten vůbec
nejpesimističtější, který přinesly odbory. Hrubý
domácí produkt se v roce 2009 nakonec propadl o 4,7 procenta. A to pak jde všechno ráz
na ráz. Zatímco při doznívajícím boomu v roce
2008 klesla míra nezaměstnanosti ke čtyřem
procentům, na konci první vlny recese během
začátku roku 2010 už byla dvojnásobná.
Rozpočet na rok 2019 vláda plánovala při
odhadu růstu hrubého domácího produktu
o 3,3 procenta. Letošní dubnová makroekonomická predikce vlády odhaduje růst
o 2,4 procenta, přičemž dosud každá predikce
odhad pro letošek zhoršila. Bude tento trend
pokračovat?

Výdajové běsnění
„V roce 2008 byly výdaje rozpočtu
o 23 miliard nižší, než se plánovalo,
v roce 2018 naopak o 36 miliard
vyšší.“

Státní rozpočet 2009 a 2019
Další podobnost: V roce 2009 měl být schodek
státního rozpočtu 38 miliard, letos 40 miliard.
Před deseti lety nakonec skončilo hospodaření
státu v deficitu přes 192 miliard korun. To byl
rekordní schodek, v historii České republiky
nikdy větší nebyl ani před, a zatím ani potom.
Výsledek letošního hospodaření vlády
teď samozřejmě neznáme. Ale za březen byl

Ne, tak daleko jako v roce 2009 to s českou
ekonomikou letos téměř určitě nezajde a tím
pádem ani se státním rozpočtem. Vzhledem
k vývoji se však naskýtá dobrá příležitost
si připomenout, co jsme si po nejhlubší recesi
v historii České republiky slibovali:
V dobrých časech budeme šetřit, abychom
měli z čeho ekonomice pomáhat v časech
zlých.
Do té doby to totiž bylo přesně opačně.
Vrchol ekonomického boomu byly roky 2006
a 2007. Zároveň to byly roky, které přinesly
největší meziroční zvýšení výdajů státního
rozpočtu v dějinách ČR (o 98 mld. v roce 2006,
o 72 mld. v roce 2007), pomineme-li rok 1993.
Naopak po příchodu krize měl státní rozpočet
třikrát po sobě (2010 až 2012) nižší výdaje než
o rok před tím, což mnozí kritizovali jako další

Ale jak se pokrizový slib
daří naplňovat?
Sotva se česká ekonomika z krize oklepala,
začaly výdaje zase rychle narůstat. Do statistik
sice výrazně promlouvá tok peněz z fondů
EU a financování projektů, trend je ale jasný –
rekordní navýšení výdajů z roku 2006 (tehdy
to byl následek předvolebního hlasovacího
šílenství v parlamentu) překonal až loňský rok,
tedy opět doznívající vrchol ekonomického
boomu. Výdaje státního rozpočtu loni meziročně vzrostly o 121 miliard korun. Plán výdajů
na příští rok je vyšší o dalších 105 miliard.

„Český stát znovu prohýřil boom,
ve fázi poklesu bude opět škrtat.“
Tomu všemu předcházelo rychlé zvyšování
důchodů, aniž by se provedla jejich reforma
(dokonce se zrušilo něco, co reformu alespoň
vzdáleně připomínalo), zvýšení platů státních zaměstnanců, masivní nabírání státních
zaměstnanců i zvyšování různých dávek. A zdá
se, že tento tlak na výdajové stránce rozpočtu
dosud zdaleka neskončil. Vzhledem k tomu,
že se z vlády slova o šetření začala ozývat
až nyní v okamžiku, kdy statistici hlásí horší
čísla ekonomiky, je velmi pravděpodobné,
že si v menší míře zopakujeme to, z čeho jsme
se nepoučili. Český stát znovu prohýřil boom,
ve fázi poklesu bude opět škrtat.

Dluhy tehdy a nyní
Ekonomický propad v roce 2009 přišel zejména
ze zahraničí. Rozbuškou byla hypoteční krize
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v USA, která se finančním systémem začala
šířit do Evropy. Kvůli riskantním investicím krizi
těžce odskákaly banky, kterým pomáhaly státy,
jež však se svým hospodařením byly často v podobných problémech. Finanční krize se brzy
přelila do reálné ekonomiky, a tak dorazila
i do Česka.
Zároveň evropské státy ukázaly, jak zlé
to může být, když se v dobrých časech nešetří
na krize, jakou byla tato. Předlužené evropské
státy se ocitly na pokraji bankrotu, Evropská
unie pak v některých zemích volila velmi neortodoxní metody, jak zabránit jeho formálnímu
vyhlášení. Evropská centrální banka při tom
překročila mnohá tabu, včetně nákupů nekvalitních státních dluhopisů.
Symbolem této evropské dluhové krize
se stalo Řecko. V roce 2009 měla tato země
veřejný dluh ve výši 126,7 procenta HDP, o rok
později 146,2 procenta. V tomto roce dostala první půjčku MMF a EU: Byla mimořádná
a už se nikdy neměla opakovat, stejně jako
několik dalších mimořádných a neopakovatelných půjček v následujících letech… V roce
2018 bylo Řecko od záchranného mechanismu
odpojeno. Jak velký byl tedy po tomto úspěchu
loni řecký veřejný dluh? Podle Eurostatu
181,1 procenta HDP, tedy podstatně větší než
na začátku krize.
Podobný příběh je Portugalsko. V roce
2009 mělo dluh 83,6 procenta, v roce 2011,
kdy se dostalo do záchranného programu,
111,4 procenta. Loni splatilo záchranné půjčky,
ale dluh byl 121,5 procenta HDP. Znatelně vyšší
dluhy než na začátku krize mají také další dvě
problémové země – Španělsko a Itálie.
V roce 2009 byl celkový veřejný dluh
zemí Evropské unie 73,6 procenta HDP
(61,6 procenta v roce 2008), země eurozóny dlužily 78,7 procenta svého HDP (v roce

2008 69,4 procenta HDP). Na konci loňského
roku tato čísla dosáhla 80 procent, respektive
85,1 procenta HDP. Evropa je na tom z hlediska
dluhů relativně hůř.

Zdravá skepse
Přitom z evropské ekonomiky přicházejí
vesměs špatná čísla. V posledním čtvrtletí loňského roku klesl HDP V Řecku a Itálii, německý
růst byl na nule. HDP v EU i v samotné eurozóně
výrazně zpomaluje i meziročně.
A je tu ještě jeden údaj, u kterého bychom
měli zbystřit. Naprosto zásadní roli ve velké recesi sehrály centrální banky. Evropská centrální
banka srazila svou základní úrokovou míru
z 3,75 procent v roce 2008 na nulu v roce 2016,
aby podpořila ekonomiku. Jenže na nule je stále, prostor pro uvolňování měnové politiky
standardní cestou je tedy teď mnohem menší.
Česká národní banka začala snižovat základní úrokovou sazbu také z výše 3,75 procent
v roce 2008 prakticky na nulu v roce 2012.
K tomu ještě přidala oslabení české koruny.
Od roku 2017 sazbu alespoň pomalu zvyšuje
ke dvěma procentům. Ačkoliv Česko patří nejen
v tomto ohledu k zemím s lepším stavem ekonomiky a nižšího zadlužení, už víme, jak velké
dopady může mít silný náraz zvenku. A Evropa
na krizi rozhodně připravena není.
Předvídání krize se v posledních letech stalo
mezi ekonomy oblíbenou disciplínou. Mnozí
ji věští už několik let a stále ji čekají v řádech
několika měsíců. Časem taková varování přestaneme vnímat, a tak se může stát, že situaci
znovu podceníme. Nemusí dojít ani k bůhvíjak
velké ekonomické krizi. Situaci veřejných rozpočtů v Evropě však i malá krize může poslat
za hranici udržitelnosti a to pak bude mít další
dopady. Čísla hovoří jasně.

Miroslav Cvrček
V Reflexu je od roku 2009, předtím psal na serveru ihned.cz. Zabývá se hlavně ekonomikou, ekonomií a politikou, příležitostně moderními technologiemi a trendy. Má blízko k rakouské ekonomické škole.

Účinnost

Efficiency

Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem
souměření vynaložených nákladů s dosaženým
ekonomickým prospěchem. Její elementární
formou je porovnání nákladů vynaložených
v souvislosti s prodanými výkony s výnosy
z prodeje těchto výkonů. V tomto případě lze
tedy ekonomickou účinnost kvantifikovat
pomocí zisku.
Ekonomická účinnost vyjadřuje přínos
z prodeje výkonů a měří míru zhodnocení
nákladů při prodeji výkonů zákazníkům. Jedná
se o důležité kriterium racionality vynaložených nákladů v procesu tvorby výkonů.

The level of economic efficiency is the result
of comparison of cost sacrificed with the
economic benefit achieved. Its basic form
is a comparison of costs incurred on products
sold with revenue from the sale of this output.
In this case, economic efficiency can be quantified by profit.
Economic efficiency reflects the benefit
from sales of production and measures the
rate of improvement of costs that are transformed into output, which is sold to customers.
It is an important criterion of rationality of costs
incurred in the process of production of output.

Naši partneři vědí,
kde potkat jejich
cílovou skupinu

24. října 2019, Praha

Chcete se stát součástí konference
IT pro FINANCE?
Staňte se partnerem a dejte o sobě vědět.
Pomozte najít finančním ředitelům a jejich controllerům cestu,
jak usnadnit práci s řízením financí sobě, kolegům i celé firmě.
Nabídněte inspiraci pro inovace jejich finančním oddělením.
Pro více informací nás kontaktujte:
Lenka Kovaříková, Projektová manažerka
 733 757 584  lenka.kovarikova@cafin.cz

www.itprofinance.cz
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Zajímavosti
Průměrný český investor letos
vydělává přes pět procent, daří
se většině aktiv
V průměru 5,32 procenta vydělal průměrný
český investor v investicích do fondů za první
čtvrtletí roku 2019. V prvních třech měsících
vydělávala téměř všechna aktiva, pouze dílčí
fondy zaměřené na specifické alternativní
investice vykázaly ztrátu. Vyplývá to z Indexu
českého investora (CII750) společnosti Swiss
Life Select a agentury Thomson Reuters. Index
sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu. Investiční
fondy těžily zejména z růstu kapitálového trhu.
Ten nejvíce ovlivnily kroky centrálních bank,
ať už amerického Fedu nebo Evropské centrální
banky, které shodně zvolily mírnější přístup
k měnové politice, tedy především k navyšování úrokových sazeb. Pozitivně se to odrazilo v růstu cen akcií a dluhopisů, potažmo
na výnosech investičních fondů. O pozitivní
situaci na kapitálových trzích v prvním čtvrtletí
vypovídá skutečnost, že pouze 11 z celkových 785 fondů v Indexu českého investora
CII750 bylo ztrátových.
Zdroj: E15.cz

Ekonomika loni zpomalila,
příjmy lidí rostly nejrychleji
za 16 let
Česká ekonomika loni zpomalila růst
na 2,9 procenta z předloňských 4,5 procenta. Vyplývá to ze zpřesněných dat Českého
statistického úřadu. Příjmy domácností rostly
díky dynamickému růstu mezd nejrychleji
za posledních 16 let, na druhé straně rychlý
růst mezd srazil ziskovost firem na minimální úroveň. Podle analytiků růst ekonomiky
v Česku zpomalí i letos, lidé si uvědomují
rizika a začínají šetřit. Spotřeba domácností
a investice přesto zůstanou hlavními tahouny
růstu hrubého domácího produktu. Dynamický
růst mezd se projevil v meziročním navýšení
mzdových nákladů u podniků o devět procent.
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Devizová směna a platba online
Pokračoval tak trend snižování míry jejich
ziskovosti. Jelikož velká část podniků patří
zahraničním vlastníkům, mělo to i přímý dopad
do odlivu důchodů do zahraničí. Vyšší mzdy
se podepsaly i na ziskovosti firem. Ta v posledním loňském čtvrtletí klesla na 46,6 procenta,
což byla nejnižší hodnota v časové řadě od roku
2005. Ziskovost se však stále pohybuje nad
úrovní míry zisku v EU. Domácnosti se začínají
obávat ekonomického zpomalování, což u řady
z nich vedlo k vyšší snaze spořit. Tuzemskou
ekonomiku může v nadcházející době podle
analytiků ovlivnit také výrazné zpomalení
zahraniční poptávky a nejistota v zahraničním
obchodě vyvolaná brexitem a spory mezi USA,
Čínou a Evropskou unií.
Zdroj: Ceskenoviny.cz

Česko bude lákat čtvrtého
mobilního operátora, projedná
to vláda
Česko bude v druhé polovině roku v rámci
aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G opět
lákat čtvrtého mobilního operátora. Vláda
se měla aukcí zabývat, ale bod odložila kvůli
jednání s operátory. Chystaná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G v pásmech
700 MHz a 3,5 GHz by mohla vynést okolo osmi
miliard korun, podobně jako předchozí soutěž
o frekvence pro LTE v roce 2013. Nový operátor
by vedle třetiny z nabízených frekvencí zároveň
získal právo na národní roaming v sítích stávajících operátorů do doby, než postaví síť vlastní.
Frekvence mají operátoři získat na 15 let. Vedle
stávajících operátorů T-Mobilu, O2 a Vodafonu
o kmitočty projevil zájem Nordic Telecom, který
provozuje síť v pásmu 450 MHz. Aukce se mohli
zúčastnit investoři z Evropy, ale například
i z Jižní Koreje nebo USA. Vláda si od příchodu
čtvrtého operátora slibuje pokles cen. Podle
několika mezinárodních srovnání jsou ceny
mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku
jedny z nejvyšších v Evropě.

Směňujte do více než 30 měn
Přijímejte platby v cizích
měnách z různých zemí
Posílejte peníze do více
než 200 zemí světa

RoklenFx

www.roklenfx.cz

Zdroj: Ceskenoviny.cz
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Máte rádi čísla?
Pak jste náš
člověk!
A můžete se
stát součástí
CAFINu.

230
členských
firem



460
aktivních
klientů

17.

Treasury
Fórum

6. června 2019,
Hotel Tristar Praha
Výroční setkání všech treasury
manažerů a expertů
finanční sféry

1702
sympatizantů
LinkedIn

• Umělá inteligence
ve finančním sektoru
• PSD2 prostor pro další rozvoj
• Trendy v platebním styku
• Budoucnost exportního
financování

• Pojištění jako nástroj
pro řízení cash-flow
• Vyhlášení Treasury projektu
roku za rok 2018
• Panelová diskuze
významných ekonomů

Partneři akce:

2 konference

 6 workshopů
 + 2 společenské akce

Finance nás baví!
40

Více informací na news.cafin.cz

41

OBSAH

www.cafin.cz, news.cafin.cz

