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Vážení čtenáři, milí členové,

jako každý rok i letos slavíme příchod jara vydáním 
nového čísla CAFINews. 

Co vás čeká v aktuálním vydání?

Tomáš Nekvapil nezklamal a situaci okolo Covid-19 ko-
mentuje ve svém pravidelném Okénku. Na fungování 
ekonomiky po skončení epidemie se soustředí makro-
ekonom Štěpán Křeček.

Muž z titulky je Martin Štefík, který působí v Microsoftu 
na pozici Regional CFO pro Českou republiku, 
Slovensko, Polsko a Maďarsko. O svých pracovních zku-
šenostech a jiném si Martin povídal s Olgou Cechlovou. 

Z rozhovorů doporučuji také ten s dalším z Martinů, 
panem docentem Zralým. S CAFIN je Martin Zralý pro-
pojen od samého začátku a v současné době působí 
jako předseda odborné rady asociace. 

Vyvážení příspěvků z genderového hlediska repre-
zentuje ten od vítězky projektu FINdiplomka Andrey 
Sýkorové.

Odborné články tohoto čísla se tentokrát zaměřují 
na novodobé zlato – data. Jakub Haman připravil 
návod na řešení záludností vícejazyčných dimenzí 
v Power BI. Martin Potančok zase radí, jak data inter-
pretovat pomocí vyprávění příběhu.

Uvnitř časopisu najdete i několik pozvánek na konfe-
rence a akce CAFIN. Pro aktuální informace ohledně 
termínů konání prosím sledujte naše webové stránky.

Za celý tým přeji příjemné čtení a brzy na viděnou,

Lenka Písařovicová

Víte, že i controlleři mají svůj svátek? Přijďte ho s námi 
oslavit na tradiční setkání a potkejte stovku kolegů z oboru. 
Svoje příběhy s vámi budou sdílet praktici z financí, 
a to z rodinných i nadnárodních firem.

19.–20. listopadu 2020



HOTEL SEN, 
Senohraby

Idea Hub
Osud controllingu, 

aneb připravte 
se na budoucnost.

Praxe
Žádná teorie, ale sdílení 

best practice na případo-
vých studiích. Inspirujte 

se příběhy přímo 
z české praxe.

Otevřená diskuse
Různé názory, 

různé pohledy na věc. 
Informace, jak to dělají 

jinde.

Networking
Potkejte ty správné lidi.

Udělejte si čas 
na  společenský večer.

Akci připravuje:

Lenka Kovaříková
+420 733 757 584
lenka.kovarikova@controlling.cz

www.controllingoveforum.cz

Zjištění, jak uvažují a kam směřují ostatní.

Potvrzení, že controlling nelze zcela nahradit roboty.

Velmi vyvážená akce z hlediska příspěvků. 
Networking,  předání zkušeností. Skvělý večer! “

V LOŇSKÉM ROCE SE VÁM LÍBILO

„ 

23. Controllingové
fórum
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O k é n k o  T o m á š e  N e k v a p i l aO b s a h

Co tě nezabije, to tě posílí. Pokud přežije-
me – a já jsem přesvědčen, že ano – máme 
se na co těšit.

Také jste žasli nad rychlostí, s jakou se náš 
svět dokáže přepnout do scénáře katastro-
fického filmu? Bez varování, bez vstupenky 
do multiplexu, kterou byste si nejprve někde 
museli koupit. A bez možnosti se rozhodnout, 
jestli takový film vidět chcete. 

Katastrofické filmy doby předvirové jsou 
další zřejmou obětí koronaviru Covid-19. Jsem 
přesvědčen, že je už nikdy nebudeme nahlížet 
stejnýma očima. Se stejným: „Hmm, to se po-
dívejme, jak se věci dokážou rychle vyvinout. 
Zajímavá představa…“ S pytlíkem popcornu 
na kolenou a jistotou, že hrůza končí, jakmile 
vyjdete ze sálu.

Že by posílení spočívalo právě v poučení? 
Určitě o tom, jak málo stačí, aby náš pravidelný 
vlak vykolejil. 

O tom, jak moc jsme závislí na podivném 
ukazateli s děsivým názvem smrtnost. Který 
by – v případě hodnoty o řád větší (a kdo říká, 
že takový být nemohl?) znamenal totální, 
neřešitelnou zkázu. Útěk lékařů z nemocnic, 
policistů z ulic a politiků nevím odkud – možná 
však tuším kam.

O tom, jak je i nejrychlejší vývoj sofistiko-
vaných řešení příliš pomalý – a o tom, jak 
se v krajních případech ukážou užitečnými 

jednoduché kroky – neefektní, nedokonalé, ale 
kupodivu funkční. Ekonomie v praxi. Snížit rizi-
ko, nevycházet, nepotkávat se a když, tak s ku-
sem látky na obličeji. A něco z fyziky navrch: 
Elementární překážka v proudění kapének 
zaskočí tam, kde nanotechnologie nestíhají. 

A snad i o tom, jak se dá porada zvládnout 
přes Skype – copak někomu chybí to únavné 
poposedávání na židlích v zasedačce? Na rozdíl 
od večeře s přáteli, pokud si nemusíte držet 
dvoumetrový odstup. 

Přátelé, známí… nejspíš to byli právě oni, 
kdo vás v nesnázích vybavili vlastnoručně uši-
tou rouškou. Bez nároku na vděčnost, jen tak, 
potichu vhozenou do vaší poštovní schránky. 
Podivný vetřelec velikosti desetiny mikrome-
tru nás dokázal ještě trochu přiblížit – k sobě 
navzájem i k pevné zemi. 

Ukončete nástup, dveře se zavírají. Vlak 
se rozjede co nevidět. 

Příští stanice – doba povirová. 

Doba povirová 
Tomáš Nekvapil
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O d b o r n ý  č l á n e k O d b o r n ý  č l á n e k

Konzervativní fondy, 
odkud pochází výnosy? 
Alexander Kozlov

Zhodnocení penzijních fondů je každoroční téma pro veřejnou diskuzi 
v médiích, kde ústředním bodem je skutečnost, zda v uplynulém 
roce fond inflaci porazil, či nikoliv. V posledních několika měsících 
v souvislosti s působením Komise pro spravedlivé důchody je téma 
zhodnocení fondů vzhledem k inflaci aktuální i v průběhu roku. 

Výnosy naruby 

Na úvod několik novinových titulků z poslední 
doby:

„Ano, ani já tomu nerozumím. Navíc jsem 
tvrdil, že to možné není.“ Napsal v srpnu tohoto 
roku hlavní ekonom třetí největší Dánské ban-
ky (Jyske Bank) Mikkel Høegh v doprovodném 
dopise k nabídce záporného úročení minus 
0,5 % p. a. pro hypotéku se sedmi a desetiletou 
fixací. V červnu tohoto roku přišla Švýcarská 
UBS s prohlášením, že od listopadu 2019 uvalí 
záporný úrok ve výši 0,75 % p. a. na účty se zů-
statkem větším než 2 mil CHF. Záporné výnosy 
německých a slovenských státních dluhopisů, 
ploché až inverzní výnosové křivky jsou dalšími 
důkazy, že od konce roku 2015 žijeme v období 
velice nízkých až záporných úrokových sazeb.

Tato selskému rozumu a ekonomickým mo-
delům odporující realita zásadním způsobem 
nabourává rozhodovací proces homo econo-
micuse. Místo úvahy „odložím dnešní spotřebu 
ve prospěch spotřeby budoucí a za to dostanu 
zaplaceno“ přichází úvaha „kolik mě bude stát 
odložit dnešní spotřebu ve prospěch spotřeby 
v budoucnu?“. Politika ECB spolu s dalšími cent-
rálními bankami států EU nás zkrátka nabádají 
k tomu, abychom utráceli raději tady a teď, 
než spořili. Tento makroekonomický paradox 
má neblahé následky v první řadě pro finanční 
produkty, podstatou kterých je dlouhodobé 
spoření. Jedním z nich je spoření na penzi v tzv. 

účastnických fondech (Doplňkové penzijní 
spoření). 

Dopad na konzervativní 
střadatele
Nejvíce na nízké sazby doplácejí konzervativní 
účastnické fondy včetně těch transformova-
ných (smlouvy o penzijním připojištění uza-
vírané do roku 2012). Právě v těchto fondech 
se nachází až 90 % prostředků, které Češi spoří 
na staří.

Co znamená, že německé nebo slovenské 
dluhopisy mají záporný výnos nebo že výnosy 
českých státních dluhopisů se dlouhodobě 
pohybují na historických minimech (v ČR už na-
štěstí nad nulou, ale stále velmi nízko)? A proč 
by to mělo zajímat lidi, kteří ve třetím důcho-
dovém pilíři spoří na staří? 

Překoná-li fond inflaci či nikoliv se pochopi-
telně odvíjí od toho, do jakých tříd aktiv se in-
vestuje. Penzijní fondy shromažďuji prostředky 
účastníků a investuji je na finančních trzích. 
Vzhledem k regulačním omezením drtivá 
většina těchto investic směřuje do státních dlu-
hopisů (u velmi konzervativních fondů až 90 % 
portfolia). Jinými slovy fondy vybrané peníze 
půjčují státu. Fond je věřitel a stát je dlužník. 
Kolik dlužník (stát) za půjčku věřiteli (fondu) 
zaplatí, záleží mimo jiné hlavně na kvalitě 
dlužníka a také na tom, kolik subjektů na trhu 
je ochotno tomuto dlužníkovi půjčit. Oba 

faktory nahrávají velmi nízkým (hluboce 
pod úrovní inflace) sazbám, za které si může 
český stát půjčovat. Jednoduše řečeno, státní 
rozpočty většiny evropských zemi si pomáhají 
na úkor konzervativních střadatelů. Důvodem 
jsou extrémně nízké výnosy v Eurozóně a po-
litika záporných sazeb ECB, která má základní 
sazbu nastavenou na -0,4 %.

Na grafu je vidět, jak v roce 2016 nastává 
zlom v souboji konzervativních (transformova-
ných) fondů s inflací. Právě tento rok byl jako 
první po celou dobu poznamenán zápornými 
výnosy v ČR. 

Jaké plynou závěry pro penzijní 
společnosti, účastníky a stát?
Penzijní společnosti by měly ve svojí komu-
nikaci ohledně zhodnocení konzervativních 
fondů vzít v úvahu i tento aspekt. Poukázat 
na to, že porovnávat výkonnost konzervativ-
ních fondů s inflací je nekorektní vzhledem 
k výše popsaným skutečnostem. A zaměřit 
se na porovnání s výnosností alternativních 
konzervativních strategií spoření. 

Jaké jsou tedy alternativy? Můžeme utrácet, 
jakmile něco vyděláme, tím se nejlépe „vy-
hneme“ inflaci, je to ale také „nejlepší“ cesta, 
jak nemít žádnou rezervu, ať už na stáří nebo 
na cokoliv jiného. Co tedy má v nabídce prů-
měrný konzervativní investor, který se rozhodl 
nehledě na související náklady upřednostnit 

budoucí spotřebu vůči té současné? Může spořit 
v bance, což určitou alternativou k penzijnímu 
spoření je. Banky sice na spořicích účtech nabízí 
srovnatelný úrok (zpravidla na omezenou 
výši vkladu), ale bez statní podpory v podobě 
státních příspěvků a daňových úlev. 

Investiční životní pojištění je také jednou 
z možností. Zhodnocením sice odpovídá 
výkonům konzervativních penzijních fondů 
(investují totiž do stejných finančních instru-
mentů), ale vzhledem k absenci státních 
příspěvků nemůže „životko“ penzijním fondům 
v celkovém zhodnocení konkurovat. Obdobně 
je to i u stavebního spoření. 

Účastníkům nezbývá nic jiného než přijmout 
novou ekonomickou realitu a přizpůsobit 
jí svoje chování. Buď akceptovat zhodnocení 
pod inflaci a vnímat ho jako „cenu“ za zajištění 
na stáří (vzhledem ke zpomalení ekonomik 
se s výraznějším růstem úrokových sazeb v nej-
bližší době počítat nedá), anebo se poohléd-
nout po dynamičtějších investicích, případně 
zvážit prostřední cestu v podobě strategií 
životního cyklu. 

Statní podpora je za současné makroekono-
mické situace klíčová pro rozvoj třetího penzij-
ního pilíře. Otázkou zůstává valorizace státních 
příspěvků vzhledem k inflaci. Inspiraci bychom 
mohli najít například v Izraeli, kde stát emituje 
speciální (určené výhradně penzijním fondům) 
dluhopisy garantující pevný výnos navýšený 
o inflaci. 

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

2014 2015

Inflace

2016 2017 2018

Průměrné roční 
zhodnocení 
transformovaných 
fondů v ČR

Ing. Alexander Kozlov
Absolvent VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Do roku 2016 působil jako senior fi-
nanční specialista ve společností VEMEX s. r. o., patřící do plynárenské skupiny Gazprom. Aktivně se podílel 
na tvorbě podnikových plánů, zpracování investičních analýz a na převodu budgetingových procesů spo-
lečnosti na standardy IFRS. Po krátkém angažmá v letecké společnosti ABS Jets v současné době působí 
na pozici senior finančního analytika v ČSOB Penzijní společnosti.

4 5



R o z h o v o r R o z h o v o r

Rád se pouštím 
do neznáma 
Martin Štefík

Martin působí posledních 10 let 
ve společnosti Microsoft. Začínal jako 
Business Controller, v současné době 
je na pozici Regional CFO pro Českou 
republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. 
Myslíte, že je pro práci v Microsoftu důležitá 
láska k technologiím nebo k číslům? O tom 
i mnohem dalším je náš rozhovor.

V roce 2010 jste nastoupil do Microsoftu. 
Napadlo Vás v té době, že zde strávíte 10 let? 
Byl Microsoft Vaší „vysněnou firmou“?
Microsoft byla společnost, kterou jsem vnímal 
jako technologického giganta, jako firmu s ob-
rovským potenciálem, která dělá věci v nadná-
rodním měřítku. Nečekal jsem, že u této firmy 
strávím 10 let, od svých rozhodnutí nemám 
takováto očekávání, spíše zkouším nové věci 
a dělám je intuitivně. Proto jsem do Microsoftu 
nastoupil, abych se tu něco nového naučil. Rád 
se pouštím do neznáma. 

Pokud bych zkratkovitě popsala Vaši kariéru, 
dala by se shrnout slovy „z auditu do contro‑
llingu a z controllingu k CFO“. Máte rád čísla?
Čísla opravdu miluji. Tady ani není možná 
jiná odpověď. Čísla jsou za vším. Manželka 
se mi směje, že si pamatuji všechna možná 
i nemožná čísla, ale čísla jsou taková droga 
mého života.

Jak se člověk propracuje k lásce k číslům? 
Nejsou dnes čísla spíše strašákem? Děti 
se často matematiky ve škole bojí.
Od malička jsem navštěvoval třídy s rozšířeným 
matematickým vzděláním, to mi určitě pomoh-
lo, abych si uvědomil, že za vším jsou vlastně 
čísla, která nám poskytují jakýsi insight na věc. 
Hodně věcí se dá zracionalizovat, spousta 
z nich má základ v číslech.

V dnešní době máme kolem sebe spoustu 
dat, která jsou ve formě čísel, a lidé potře‑
bují znát nějaké základní principy a rady, 
jak si s těmito čísly poradit. Jak toto funguje 
u Vás na Vašem oddělení? Máte na kolegy 
nějaké nároky, co se týče právě té zmiňované 
lásky k číslům?
Kolegy si vybíráme podle toho, zda je bude 
jejich práce bavit. Je potřeba myslet na balanc 
mezi tím, co oni přinesou firmě a co dá firma 
do života jim. Musí mít vztah k souvislostem, 

dobře to propojit. Někdy hledáme i mezi lidmi, 
kteří nemají ekonomické vzdělání, ale umí věci 
spojovat do souvislostí a logicky uvažovat.

Již před více než dvěma lety jsme společně 
připravovali setkání s názvem Finanční od‑
dělení 4.0. Co se za tu dobu u Vás událo? Jak 
si aktuálně představujete finanční oddělení 
budoucnosti?
Stále pokračujeme v implementaci technologií 
do financí, a měníme tak strukturu finančního 
oddělení. Automatizujeme, snažíme se ladit 
odhady, algoritmy, které předpoví vývoj do bu-
doucna. Agenda se týká hlavně funkcí jako 
je Business Controller, které už nyní neposky-
tují kolegům data, ale pracují na navrhování 
a exekuci investic, které budou nadále výhod-
né jak pro nás, tak i pro zákazníky.

Jaká je podle Vás role technologií v našem 
životě? Ordinujete si někdy „technologický 
detox“?
Rozhodně ano, jsem zastáncem vyváženého 
zdravého životního stylu. Všeho moc ško-
dí. Na dovolené vypínám všechny pracovní 
aplikace a snažím se oddělit pracovní život 
od soukromého, když se to dá. Abych se mohl 
soustředit a podat kvalitní výkon, zjistil jsem, 
že nemohu intenzivně pracovat déle než 
6 až 8 hodin, jinak už nejsem produktivní. Také 
nesmím od jiné činnosti odbíhat zpět k práci. 
Myslím, že člověk by neměl myslet na svou 
práci, pokud je například s rodinou, anebo dělá 
nějakou volnočasovou aktivitu.

Kdybychom zůstali ještě u těch technologií – 
s jakými se setkáváte denně? Předpokládám, 
že jsou to přímo Microsoft technologie, ale 
které konkrétně používáte Vy nebo Vaši kole‑
gové v oblasti controllingu?
Tím, že pracujeme každý den s daty, jsou 
to samozřejmě technologie okolo dat. Datový 
reporting je už na 90–95 % zautomatizovaný. 
Všichni naši business partneři mají přímý pří-
stup k datům, které mohou sami najít a podívat 
se na ně, označil bych to jako taková „self 
service“, tedy samoobslužná data. Hodně firem 
se potýká se zpracováním dat a s jejich prezen-
továním. Problém s prezentováním už máme 
za sebou, ladíme spíše predikci do budoucna 
s umělou inteligencí. Jaké algoritmy budou 
nejpřesnější, jak data vylepšit. Základem je ale 
stále přesnost a kvalita dat.

„Hodně věcí se dá zracionalizovat, 
spousta z nich má základ  
v číslech.“

6 7



R o z h o v o r R o z h o v o r

Ing. Martin Štefík 
Martin vykonává roli finančního ředitele společnosti Microsoft Česká republika od 1. února 2016. Do české 
pobočky přišel z ústředí Microsoftu pro střední a východní Evropu, kde působil necelé dva roky jako 
finanční manažer pro oblast retailu. Čtyři roky před tím strávil ve slovenské pobočce Microsoftu v roli 
business controllera a pět let před tím v lokální pobočce PricewaterhouseCoopers. Vystudoval finanční 
management na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici a je seniorním členem ACCA. Aktuálně studuje 
na Wharton Business School a ve volném čase se věnuje rodině, cestování, běhání a golfu.

vyhodnotit různé situace a investiční příležitos-
ti. Je to neustálá práce s lidmi, a tu bych někdy 
přirovnal až k alchymii.

Jak přistupujete ke vzdělání Vašich dětí? Mají 
také rády čísla?
Musím říct, že kladu větší důraz na správné 
hodnoty, na to, co je v životě podstatné, čeho 
si mají vážit. To, co se učí ve škole, a tím myslím 
hlavně ty technologické věci, ty zatím nevidím 
jako až tak podstatné, mohou se o tom dočíst 
za pár sekund na internetu. Důležitější je cit 
pro to, co dělají, to se totiž člověk ve škole 
jen tak nenaučí. Kritické myšlení, postavení 
hodnot, kreativita a komunikace s okolím, 
to považuji za základ.

Jaké máte aktuálně priority, v čem se chcete 
posouvat dál? Říkal jste, že se učíte každý 
den, máte ale nějaké dlouhodobější osobní 
cíle?
Málokdy plánuji vlastní osobní pracovní cíle, 
aktuálně ale pracuji na tom, abych měl větší 
regionální přehled a uměl lépe pracovat s kon-
textem a rozeznat, zda v rámci daného regionu 
máme možnost investovat. Znamená to nesou-
středit se na jednu zemi, ale na celý region jako 
celek. Druhým mým cílem by bylo soustředit 
se na vnitřní organizaci firmy, ať už z té finanční 
stránky, anebo ve smyslu nabírání nových pra-
covníků, kteří jsou pro nás hnacím motorem.

Kdybyste měl vyzdvihnout jednu věc, která 
Vám za dobu Vašeho působení v Microsoftu 
přišla nejzábavnější, která by to byla? 
Mátě také nějaký projekt, na který jste 
nejpyšnější?
To je velmi zajímavá otázka. Nejvíce mě baví 
sledovat, jak měníme celý ten náš business 
model, čímž nemyslím jen strukturu firmy, ale 
i náš skillset a plány tak, aby byly co nejre-
levantnější pro budoucnost a budoucí trh. 
Například dříve jsme se soustředili na prodej 
klasických licencí, a dnes naopak pracujeme 
hlavně s Cloudem. Bohužel projekty, na které 
jsem nejpyšnější, nemohu zatím nikomu pro-
zradit, jsou stále tajné. Rozhodně ale můžu říct, 
že jsem pyšný na schopnosti svých lidí.

Na závěr rozhovoru prozraďte našim čtená‑
řům, zda máte nějaké motto, kterým se řídí‑
te, případně vzor, který Vás inspiruje?
Většinou na takovéto otázky odpovídám, 
že žádný vzor nemám, jelikož beru inspiraci 
od vícera lidí. Všeobecně je mým cílem žít vyvá-
žený život. Nechodit do práce jen si odpracovat 
svých osm hodin. Nejhezčí pocit je ten, když 
vím, že má moje práce smysl.
 

Mnohé tradiční firmy mají s daty problémy. 
Co byste jim poradil?
Nejdůležitější je jasná datová strategie. Vědět, 
co z dat chceme dostat, jak je použít, jak třídit, 
jak optimalizovat infrastrukturu na pozadí, 
aby nám umožnila data spojit dohromady. 
My v Microsoftu máme štěstí v tom, že máme 
naši strategii definovanou už přes pět let, 
o to více z toho dnes těžíme.

Stačí pětiletá historie na zavedení predik‑
tivních modelů, o kterých jste se před chvílí 
zmiňoval?
Nejde o pětiletou historii dat, jedná se o pěti-
letou celosvětovou snahu zoptimalizovat tato 
data, a v tom případě pět let určitě stačí. Naše 
poučení – je potřeba používat velmi kvalitní 
data. Ta, která do systému vtékají automaticky, 
jsou často kvalitní, ale problém bývá s těmi, 
která lidé vkládají manuálně. Příkladem by byl 
seznam obchodních příležitostí, na kterých pra-
cují naši obchodníci. Pokud obchodník nemá 
v systému aktualizované informace a detaily, 
tak systém, jakkoliv propracovaný, s tím nebu-
de umět pracovat. Stále je potřeba klást důraz 
na aktualizaci a kontrolu.

Kromě trendu digitalizace je druhým dlou‑
hodobějším trendem situace na trhu práce. 
Klíčové je najít ty správné lidi. Máte na sta‑
rosti několik regionů, už jste v Microsoftu 
získali recept, jak na to? 
Microsoft je silná a inovativní firma, máme 
velmi provázaný plán a vizi společnosti, 
a to lidi stále více láká. Chtějí se sžít s myšlen-
kou té či oné firmy, chtějí vědět, na čem vlastně 
pracují. Vše začíná velmi dobře nadefinovanou, 
a hlavně transparentní strategií, a to platí 
napříč regiony. Lidé musí vědět, co svým 
činem v práci ovlivní, vidět výsledky. Motivuje 
je to k lepšímu výkonu.

Máte na starost Českou republiku, Slovensko, 
Polsko i Maďarsko. V dnešní době technologií 
není problém se s lidmi spojit, ale něco jiné‑
ho je šéfa vidět naživo než ho pouze slyšet. 
Jak k tomu přistupujete?
Některé vidím osobně každý týden, ale 
většinu potkám jen jednou za kvartál. Základ 
produktivní, efektivní a příjemné spolupráce 
v takovémto prostředí je důvěra, dohodnutý 
rytmus a jednoduchá pravidla. Pro ilustraci: 
sladěné priority a jak se navzájem doplňujeme 
v jejich naplňování, pevně stanovený kalendář 
celotýmových střetnutí, osobních i virtuálních, 
konferenční hovory s kamerami, atd. Praxe 
nám ukazuje, že dobré vztahy se dají udržovat 
i virtuálně, dosažená efektivita je však zapla-
cená větší energií, kterou člověk na tuto formu 
komunikace potřebuje. Proto je třeba hledat 
správný balanc. 

Manažeři často odcházejí do jiných firem, 
protože hledají další výzvy. Nabízí pro Vás 
Microsoft ještě dostatek příležitostí? 
Když pracujete pro firmu, která je v TOP 3 
na světě, příležitosti máte takřka neomezené. 
Microsoft mi dává prostor na seberealizaci tak, 
jak si to představuji. Cítím se tady tak, jako kdy-
bych měl vlastní podnikání. Můžu se obklopit 
lidmi, kterým důvěřuji. Je to obohacující práce 
a prostředí. Jde stále o to, naučit se něco nové-
ho, případně se i přestěhovat a žít v nové zemi. 
Jsem tu již 10 let, ale každý týden, snad i každý 
den se učím něco nového. Microsoft inovuje, 
míra inovací je až tak výrazná, že se někdy 
ptám sám sebe, zda není těch inovací moc 
najednou, zda nejdeme o něco rychleji, než 
je potřeba. 

Při pohledu do Vašeho životopisu je mi sym‑
patické, že máte pozitivní vztah ke vzdě‑
lávání. Co je podle Vás to nejdůležitější 
ve vzdělání na pozici CFO?
Pro mě je základ, aby CFO rozuměl samotné-
mu businessu, své firmě, jejím možnostem, 
aby měl perspektivu. Musí umět správně 

„Když pracujete pro firmu, která 
je v TOP 3 na světě, příležitosti máte 
takřka neomezené.“

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová 
CAFIN

„Člověk by neměl myslet na svou 
práci, pokud je například s rodinou, 
anebo dělá nějakou volnočasovou 
aktivitu.“
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• Získání odměny odvozené z daňové výhody.
• Kruhových transakcí – pohyb aktiv v kruhu, 

zejména prostřednictvím zapojení vložených 
subjektů bez jiné primární komerční funkce.

• Příjemce platby využívá výhodu úplného 
osvobození od daně nebo výhodu z prefe-
renčního daňového režimu a další v zákoně 
uvedené situace.

Do druhé skupiny bude dle této 
úpravy patřit například situace:
• Uspořádání zahrnující netransparentní 

právní řetězec nebo netransparentní řetězec 
skutečných majitelů využívající osoby, 
právní uspořádání nebo struktury vykazující 
některé znaky jako např., že nevykonávají 
významnou ekonomickou aktivitu dolože-
nou přiměřeným personálním zabezpeče-
ním, vybavením aktivity a prostorem.

• Uspořádání týkající se převodních cen 
zahrnující:
• Využití jednostranných pravidel bezpečné-

ho přístavu („safe harbour rules“)
• Převod těžko ocenitelných nehmotných 

aktiv
• Vnitroskupinový přeshraniční převod 

funkcí nebo rizik nebo aktiv, pokud 

je v období tří let po převodu předpoklá-
daný roční zisk před úroky a zdaněním 
(EBIT) u převodce nebo převodců nižší 
než 50 % předpokládaného ročního EBIT, 
jehož by se dosáhlo, kdyby k uvedenému 
převodu nedošlo.

• A další v zákoně uvedené situace.

I přes na první pohled zřetelně přísná opatření 
můžeme poděkovat zástupcům Komory da-
ňových poradců, kterým se v průběhu legisla-
tivního procesu prozatím dařilo doporučovat 
implementování jednotlivých opatření tak, aby 
mělo co nejmírnější dopad na klienty i poradce 
(vázanost mlčenlivostí, výše sankcí apod.). 
Proto se prozatím jeví, že tato úprava by mohla 
být daleko vlídnější k poplatníkům, v porov-
nání například s Polskem či Slovenskem. Jak 
bude tato směrnice fungovat v reálném životě, 
ukáže zajisté až praxe. Již dnes si určitě musíme 
ovšem povzdechnout, kam asi svět spěje a jak 
bude vypadat DAC s vyšším pořadovým číslem. 
Bude každému daňovému poplatníkovi při re-
gistraci u správce daně povinně implantováno 
jakési monitorovací zařízení a bude takto nebo 
podobnými prostředky průběžně sledován?

 

Ing. Jiří Jandečka
Jiří působí jako Partner daňového oddělení společnosti BDO Czech Republic, odpovědný především 
za oblast daně z příjmů právnických osob, přeshraničních podnikových struktur a daňových due diligence. 
Má více než 20 let zkušeností s poskytováním daňového poradenství. Jeho zkušenosti pokrývají všechny 
aspekty zdanění příjmů právnických osob – od přípravy a podání přiznání k dani z příjmů, přes jednání 
s finančními úřady až po daňové spory. Podílel se také na mnoha daňových due diligence a mezinárod-
ních projektů daňového strukturování. Je Certifikovaný daňový poradce (KDP ČR). Hovoří česky, německy 
a anglicky.

Povinnost dopředu oznamovat 
finančním úřadům vybrané 
transakce 
Jiří Jandečka

Před několika málo měsíci doputovala do Poslanecké sněmovny 
novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Ta má ambici 
implementovat směrnici DAC 6, prostřednictvím které by měl být 
správce daně informován o přeshraničních daňově úsporných 
schématech (můžeme doufat, že zůstane pouze u přeshraničních). 

Samotnou oznamovací povinnost by měl plnit 
poradce, který není vázán zákonnou mlčenli-
vostí. Mlčenlivostí bude většinou disponovat 
daňový poradce, advokát, notář, auditor, 
nikoliv však již například účetní. Pokud ovšem 
takový poradce nebude, povinnost oznámení 
bude na samotném klientovi, kterému nebude 
samozřejmě nic bránit v tom, aby si na samot-
né zpracování oznámení sjednal například 
daňového poradce. Případné sankce vyplývající 
z této úpravy se mohou pohybovat až do částky 
500 000 Kč.

Tato novela požaduje jakési minimál-
ní požadavky směrnice a vyjma DPH, cel 
a povinného sociálního pojištění se vztahuje 
na celý daňový systém. Účinná by měla být 
od 1. 7. 2020. Je třeba si ovšem uvědomit, 
že ohlašovací povinnost bude platit již i za ob-
dobí od 25. 8. 2018, kdy začala směrnice DAC 
6 platit. První ohlašovací povinnost pak za toto 
období bude končit 31. 8. 2020. Obecně se tato 
uspořádání budou povinně hlásit do 30 dnů 
od zpřístupnění jeho zavedení, připravení 
k zavedení nebo učinění prvního kroku k jeho 
zavedení, a to dle toho, co nastane dříve.

Co je vlastně povinností 
oznamovat? Povinnost podat 
oznámení se vztahuje k dvěma 
skupinám případů:

1. naplnění typizovaných znaků společně 
se splněním testu hlavního přínosu

2. naplnění typizovaných znaků, i pokud nebu-
de splněn test hlavního přínosu

Přičemž hlavním přínosem nebo jedním z hlav-
ních přínosů, které z určitého uspořádání vyply-
nou, se rozumí získání daňové výhody. A to vše 
bez jakéhokoliv minimálního limitu.

Do prvé skupiny bude dle této 
úpravy patřit například situace:
• Kdy se daňový poplatník nebo účastník 

příslušného uspořádání zaváže, že bude 
dodržovat tzv. podmínku důvěrnosti, která 
od něj může vyžadovat, aby ve vztahu 
k jiným zprostředkovatelům nebo daňovým 
orgánům neposkytl informace o tom, jak 
by určité uspořádání mohlo zajistit daňovou 
výhodu.

• Uspořádání, v rámci něhož účastník podniká 
vykonstruované kroky, které sestávají z poři-
zování ztrátové společnosti.
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– zde lze vzpomenout zejména navrhované 
úpravy týkající se způsobu, jímž je v podmín-
kách české účetní úpravy zachycen leasing, 
či aktivace nákladů přinášejících dlouhodobý 
užitek. Omezení definovaná v kontextu dotací 
však představovala oblast, která má na ocenění 
podniku neméně významný dopad, zároveň 
však doposud nebyla komplexně uchopena 
a v rámci výstupů znalecké obce tak často býva-
la i zcela přehlížena.

Můžete prosím našim čtenářům diplomovou 
práci krátce představit?
Diplomová práce byla věnována analýze 
omezení účetních dat reportovaných v souladu 
s aktuálně platnou účetní úpravou v kontextu 
dotací. Přestože účetní data často představují 
primární zdroj informací pro ocenění podniku, 
harmonizované účetní výstupy do značné míry 
nekorespondují s ekonomickou podstatou 

dějů probíhajících v entitě, která je příjemcem 
dotační podpory. Nedílnou součástí diplomo-
vé práce byl proto i návrh komplexní úpravy 
transformace účetních dat na data odrážející 
ekonomickou podstatu, tj. popis systému 
eliminující chyby, které vznikají v důsledku 
výhradního využití dat vykazovaných podniky 
v rámci finančního účetnictví. 

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými 
překážkami?
Největší překážku, ale zároveň i výzvu před-
stavovala při psaní diplomové práce absence 
literatury věnující se dané problematice. Při 

zpracování tématu jsem tak byla odkázána 
převážně na své doposud nabyté znalosti 
a zkušenosti, na kterých byly založeny veškeré 
úsudky navrhovaných úprav.

V čem pro Vás osobně měla práce největší 
přínos?
Největší přínos shledávám právě v možnosti 
vyzkoušet si komplexní zpracování dosud 
neuchopeného tématu, a to od vymezení řeše-
ného problému až po finální návrh jeho řešení. 
Za velký osobní přínos považuji i možnost kon-
zultací tématu s vedoucí své diplomové práce, 
paní doc. Maříkovou, která se již vybraným 
problematickým okruhům úpravy účetních 
dat na data reflektující ekonomickou podstatu 
v minulosti věnovala.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získala 
certifikát osobního členství CAFIN. Kterých 
budoucích akcí asociace CAFIN a Controller 
Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?
Nabídka seminářů Controller Institutu 
je opravdu široká. Z přehledu plánovaných akcí 
mě zaujaly zejména kurzy týkající se využití 
IT ve financích, volbu konkrétních kurzů však 
ještě zvažuji. Nepochybuji ani o přínosu osob-
ního členství v asociaci CAFIN, umožňujícího ne-
jen čerpání nových poznatků prostřednictvím 
přístupu k elektronickým a tištěným zdrojům, 
ale zejména možnost setkávání se s inspirativ-
ními lidmi z oblasti financí a příbuzných oborů, 
a to třeba již na únorovém workshopu „Chci 
data/chci report“.

Jste už zapojena v pracovním procesu, nebo 
se teprve rozhlížíte na pracovním trhu? 
Co pro Vás bylo rozhodujícím parametrem 
ve výběru a kam byste ráda směrovala svoji 
pracovní kariéru?
V současné době již třetím rokem nabývám 
zkušenosti ve znaleckém ústavu. Přestože pro 
mě oceňování stále představuje velmi zajíma-
vou oblast, výhledově bych si ráda vyzkoušela 
i práci v podnikových financích. 

Ing. Andrea Sýkorová
Andrea je absolventkou oboru Oceňování podniku a jeho majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V současné době působí ve znaleckém ústavu Equity Solutions Appraisals s. r. o., kde se věnuje zejména 
oceňování podniků pro účely jejich přeměn a prodeje, oceňování pro účely insolvenčních řízení či oblasti 
transferových cen.

Vítězka soutěže 
FINdiplomka 2019  
Andrea Sýkorová

Co Vás přesvědčilo k tomu přihlásit svou práci 
do projektu FINdiplomka 2019?
Jedním ze stěžejních cílů diplomové práce byla 
popularizace problematiky, které je diplomová 
práce věnována. S ohledem na hlavní obor 
mého studia byla práce věnována komplexní-
mu vlivu dotací na ocenění podniku. Znalecké 
obci se již předmětnou oblast podařilo před-
stavit vydáním odborného článku ve vědeckém 
časopisu Oceňování. S přihlédnutím k významu 
finančního plánu pro valuaci podniku jako 
celku věřím, že lze ze závěrů diplomové práce 
čerpat i při prognózách sestavovaných na vni-
tropodnikové úrovni. Přihlášení diplomové 
práce do soutěže pořádané Českou asociací 

pro finanční řízení tak představovalo další 
logický krok ve snaze o upozornění na danou 
problematiku, tentokrát v okruhu podnikových 
ekonomů.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomo‑
vé práce?
V diplomové práci jsem se chtěla zabývat 
propojením znalostí nabytých v rámci hlavní 
i vedlejší specializace svého magisterské-
ho studia, tj. oceňování a účetnictví, resp. 
finančního řízení podniku. Vybraným oblastem 
omezení účetních dat jakožto primárního 
zdroje informací pro ocenění podniku již 
přitom odborná veřejnost pozornost věnovala 

„Největší překážku, ale zároveň 
i výzvu přestavovala při psaní 
diplomové práce absence literatury 
věnující se dané problematice.“

V loňském roce proběhl čtvrtý ročník soutěže o nejlepší diplomovou 
 práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí a účetnictví FINdiplomka 
2019. Vítězkou se stala Andrea Sýkorová s prací „Vliv dotací v pojetí 
českých účetních předpisů na ocenění podniku”. Co jí přimělo věnovat 
se tomuto tématu zjistíte na následujících řádcích.
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Vizualizace dat a storytelling 
Martin Potančok

Narůstající objem dat ovlivňuje fungování firem i celé společnosti. 
Není pochyb, že nové možnosti zpracování a vyhodnocení dat 
se více či méně integrují do rozhodovacích procesů. Postupně se tak 
dostáváme od intuitivního rozhodování k rozhodování založenému 
na datech (tzv. data‑informed, která využívají kombinaci dat a intuice, 
či  data‑driven využívající pouze data).

Vhodná vizualizace podporuje oba dva zmíně-
né přístupy, jak data-informed, tak data-driven 
rozhodování.

Pokud data vidíme pouze v tabulkách či v da-
tabázích, je velmi obtížné z nich vyvodit rychlé 
a smysluplné závěry. Již v 18. století William 
Playfair se svým žákem Josephem Priestlym 
vytvořil celou řadu grafů vizualizujících 

ekonomická data. Jednalo se o liniový, plošný 
sloupcový a koláčový graf. Jejich zobrazení byla 
čistá, jelikož zachycovala obsahovou podstatu 
bez zbytečných grafických efektů. Od té doby 
narůstá počet typů vizualizací včetně jejich 
kombinací. Až v nedávné době – v roce 2009 – 
vznikl rozhodovací strom k podpoře výběru 
správného grafu dle účelu, jedná se o tzv. chart 
suggestion od Andrewa Abela, viz obr. 1.

V dnešní době pozoruji, že jsme se v mnoha 
případech vrátili zpět k tabulkám s mnoha 
miliony řádků a desítkami sloupců nebo 
vizualizacím plným grafických efektů. Proč? 
Jen aby byly „sexy“. To značně snižuje čitelnost 
a komplikuje rozhodování. Musíme si uvě-
domit, že vizualizace dat není o konkrétních 
nástrojích, ale o správné aplikaci základních 
principů. Stephen Few uvádí následujících osm 
základních principů vizualizace (Few, 2009):

• Zjednodušte
• Porovnejte
• Věnujte pozornost detailům
• Prozkoumejte
• Využijte různé pohledy
• Ptejte se proč
• Buďte skeptičtí
• Reagujte

Digitalizace do jisté míry negativně ovlivňuje 
míru emocí, které vznikají v reálném světě 
na základě podmínek dané situace. „Oploštělé 
emoce vedou ke konfliktu lidí. Je potřeba praco-
vat na podmínkách, abychom jim dali možnost 
vzniknout.“ (Jelínek, 2019) Neměli bychom 
tedy končit čistým grafickým ztvárněním (vizu-
alizací). Musíme se naučit vyprávět celý příběh. 
Příběh, který je v datech a vyvolá v nás emoce. 
Kombinace správné vizualizace a storytellingu 
pomůže čtenářům porozumět datům tak, aby 
jim dávala smysl, zapamatovali si je a správně 
je použili při rozhodování. 

Velmi zajímavým a stále aktuálním příkla-
dem kombinujícím vizualizaci dat a storytelling 
je mapa epidemie cholery v Londýně od Johna 
Snowa z 19. století, viz obr. 2. John Snow doká-
zal zaznamenávat jednotlivé smrtelné případy 
a jejich lokaci do mapy města. Každé úmrtí Obr. 1. Ukázka rozhodovacího stromu – Chart Suggestions (Abela, 2009)

Obr. 2: Mapa epidemie 
cholery (Snow, 1854)

„Pokud data vidíme pouze 
v tabulkách či v databázích, je velmi 
obtížné z nich vyvodit rychlé 
a smysluplné závěry.“

„Storytelling se zakládá 
na vynikající vizualizaci, ale kromě 
toho zdůrazňuje hlavní myšlenku, 
příběh.“

14 15



O d b o r n ý  č l á n e k

2. 
stupeň

Diplomovaný 
controller

8 školicích dnů1. 
stupeň

Finanční  
controller

7 školicích dnů

Ucelený přehled 
controllingových metod 

a nástrojů

Pokročilé metody 
a moderní trendy 

v controllingu

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

Cílem cyklu je naučit účastníky 
prosazovat partnerskou roli 
controllingu směrem k manage-
mentu a vhodně používat pokročilé 
techniky řízení nákladů a ziskovosti. 
Dále také volit vhodné ukazatele 
a formy zobrazování dat v repor-
tingu v návaznosti na strategické 
cíle firmy a správně se orientovat 
v možnostech zpracování dat 
a využití BI ve financích.

se v podstatě zaznamenávalo jako jednotka 
sloupce. Díky tomu se prokázalo, že případy 
se seskupují kolem jedné studny. Prokázalo se, 
že voda ve studni byla znečištěna odpadními 
vodami z nedaleké žumpy. Nejedná se o pou-
hou vizualizaci, ale o detailní zpracování dat, 
jejich analýzu a finální rozhodnutí uzavřít 
infikovanou studnu. Tím se zachránila řada 
lidských životů.

Storytelling se zakládá na vynikající vizu-
alizaci, viz výše, ale kromě toho zdůrazňuje 
hlavní myšlenku, příběh. Storyboard zazname-
nává obsah a tok myšlenek. Cole Nussbaumer 
Knaflic uvádí následující doporučení (Knaflic, 
2015):

• Vytvořte scénu 
• Nastavte prvky příběhu
• Komunikujte obsah
• Přesvědčte publikum
• Snažte se vyvolat reakci.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že je vhod-
né, abychom postupně navyšovali úroveň 
znalosti vizualizaci dat a storytellingu a to jak 
ve firmách, tak ve společnosti. Nad rámec 
již uvedených důvodů pozitivně přispějeme 
k eliminaci situací, ve kterých se autoři snaží 
zneužít vizualizace ve svůj prospěch. 

Chci ale připomenout, že ve vizualizaci 
často neexistuje jen jedna správná odpověď. 
Vliv může mít celá řada faktorů ovlivňujících 

finální podobu. Cíl zůstává stejný. Vždy bychom 
měli dosáhnout jednoduššího a efektivnějšího 
zpřístupnění dat čtenáři. 
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Přílišnou důvěrou v účetnictví 
přicházejí majitelé firem 
o miliony, aniž by to vůbec 
kdy zjistili 
Tomáš Nekvapil

Tomášovu zálibu v odpisech jsem zpočátku nechápala. Přišlo 
mi to jako rutinní operace ve správě účetních. Ale přesvědčil mne 
o jejich důležitosti. Známe to z firem, odepsat, a to co nejrychleji… 
A že to neodpovídá realitě? Co vše to ale znamená pro majitele firem, 
jak se to odráží v jejich kapitálu? Zeptala jsem se Tomáše.

„Neptejte se účetních, jak řídit náklady“, 
„Deset důvodů, proč controlleři účetním 
nevěří“… soudě podle názvů některých tvých 
publikací, jsi vůči účetním silně kritický. 
Opravdu si to zaslouží?
Kdepak, vůbec ne. Celý život spolupracuji 
s účetními a musím říci, že jako profesní skupi-
na jsou mi vesměs povahově blízcí a sympa-
tičtí. Kritiku si mnohem více zaslouží někteří 
manažeři, když si odmítají připustit, že jakýkoli 
způsob zachycení hospodářské reality je kom-
promisem mezi chtěným a možným, a povyšují 
schopnosti účetního systému vysoko nad úro-
veň, kterou může naplnit.

Jak je možné, že předmětem tvé kritiky jsou 
nedostatky systému, který má zásadní vý‑
znam pro fungování tržní ekonomiky a kte‑
rému se proto všeobecně věnuje obrovská 
pozornost?
S účetnictvím je problém, ale nikoli toho typu, 
který se snaží řešit účetní autority tvorbou nej-
různějších standardů. Všechno začíná už v mo-
mentě, kdy si uvědomíme, že obsah účetních 
výkazů je extrémně důležitý pro dvě skupiny 
s místy až protichůdnými zájmy. Investor (a čas-
to také vedení mateřské společnosti) požaduje 

především určitou objektivní garanci stavu, 
ve kterém se podnik jako předmět jeho zájmu 
nalézá; na podnik se tedy dívá zvenčí. Linioví 
manažeři a controlleři používají účetnictví 
ke kontrole, zda se subjekt, který řídí, vyvíjí 
očekávaným způsobem, dívají se zevnitř na to, 
jaké jsou hospodářské dopady jejich půso-
bení. V obou těchto oblastech získalo účet-
nictví naprosto dominantní, prakticky nikým 
nezpochybňované postavení. Jako sluha dvou 
pánů přitom funguje obtížně: zatímco investoři 
preferují při ocenění neobchodovaných aktiv 
transparentnost a opatrnost – raději nulu než 
neprokázanou hodnotu – manažeři chtějí vidět 
co nejpřesnější odhad a opatrná nula je pro 
ně zavádějící – jako insideři si koneckonců 
každý údaj mohou ověřit. Výkaz, který neprošel 
řádnou závěrkou účetního období, je jako nosič 

negarantované informace navenek prakticky 
bezcenný, pro manažery jsou výkazy za jednot-
livé měsíce základním nástrojem operativního 
a taktického řízení.

Myslíš tím, že všeobecná pozornost se věnuje 
jenom jedné z těchto funkčních oblastí?
Ano, přesně tak, fungování účetních standardů 
typu IAS/IFRS nebo US GAAP je orientováno 
na sjednocení účetních postupů. Dochází 
k tomu nezávisle na národních zvyklostech, 
což je určitě v pořádku, přitom jsou však často 
ignorována i další podniková specifika, která 
mohou v určitých situacích hrát zásadní roli. 
Účetní závěrka je vlastně standardizovaný 

produkt jako Big Mac a je těžké uvěřit, že kouz-
lo thajské nebo toskánské kuchyně poznáte 
nejlépe návštěvou McDonald‘s v Bangkoku 
nebo Florencii. Očekávání spojená s účetními 
standardy jsou přitom obrovská; většina ma-
nažerů vůbec nepochybuje o tom, že v podobě 
účetnictví má před sebou prakticky dokonalý 
produkt, který nemůže být zpochybňován 
v žádné ze svých rolí.

Pokud tedy jde o roli informovat navenek 
– majitele společnosti, investory, věřitele – 
je alespoň tady všechno v pořádku?
V této oblasti si netroufám hodnotit. Nezávislý 
pozorovatel si ale nemůže nepovšimnout, jak 
malou roli hraje při oceňování podniku účetní 
hodnota firmy – ta, která vyplývá z pracně 
sestavovaných a ověřovaných výkazů účetní 
závěrky. Platí to jak pro veřejné trhy, kde vítězí 
modelování cash flow (z účetních ukazatelů 
se přitom uplatní nanejvýš EBITDA, na hony 
vzdálená skutečně vytvořené hodnotě), tak pro 
privátní obchody, kde popravdě skoro nikdo 

nevěří účetní hodnotě bez toho, aby se utratily 
statisíce za nějakou due dilligence. A věřitelé? 
Jaký užitek má pro ně poslední ověřený, stan-
dardům odpovídající účetní výkaz dlužníka, 
pokud je starý rok a více – a žádný jiný ještě 
nebyl sestaven? Jak již bylo řečeno – výkazy 
ke konci měsíce mohou být užitečné dovnitř 
podniku. Při použití vůči neinformovanému 
okolí, obávám se, mohou často zobrazovat jen 
to, co „má být viděno“.

To, na co upozorňuješ nejčastěji, se ovšem 
týká použití účetních výsledků směrem do‑
vnitř firmy – tedy pro manažerské řízení.
Tohle musím upřesnit. Vlastní koncept účetní 
evidence s poměrně složitým off-line ověřením 
formou závěrek, resp. závěrkových inventariza-
cí (které nelze provádět tak často, aby v dnešní 
„zrychlené“ době vypovídaly o skutečně 
aktuálním stavu podniku) dnes už nevyhovu-
je tomu, pro co byl určen, tedy k poskytnutí 
„zaručených“ informací navenek. Naopak, pro 
interní použití nepředstavuje takový koncept 
zásadní komplikaci – podnikoví manažeři běž-
ně užívají neověřené měsíční výkazy a jejich 
možné nedostatky dokáží s pomocí dalších 
informací eliminovat. Jejich – a také mým – 
problémem je ovšem již zmíněná nadvláda 
standardů, omezující možnost zachytit „true 
and fair view“ včetně podnikových specifik.

Můžeš tady být trochu konkrétnější?
Pokud jde o faktické dopady, jsou asi nejváž-
nější u oceňování nehmotných aktiv, získaných 
vlastní činností a také při odepisování. Řečeno 
stručně: Nehmotné aktivum, které z důvo-
du opatrnosti oceníte metodou „raději nula 
než cokoli neověřitelného“, nemá v účetním 
systému žádnou hodnotu. Podle toho se s ním 
nakládá. Například goodwill, dobrá pověst, 
se získává letitým úsilím a za cenu mnoha 
faktických výdajů. Když o něj přijdete, třeba 
snížením kvality, účetní hodnota firmy neutrpí. 
Když zdůvodňuje obchodník nutnost referenční 
zakázky za symbolickou cenu, vytváří pravdě-
podobně účetní ztrátu, ačkoli hodnota firmy 
s počtem úspěšných referenčních dodávek 
určitě vzrůstá. To je druhá stránka stejné karty 
– příspěvek ke goodwill firmy se prostě nepočí-
tá. Zároveň se nevnímá jako pořízená investice, 
jejíž efekt se musí vrátit. Důsledek? Výmluva 
na referenční důvod ztráty je vlastně obchod-
nický folklór: „letos ještě ne, ale v dalších 

„Účetní závěrka je vlastně 
standardizovaný produkt jako 
Big Mac a je těžké uvěřit, že kouzlo 
thajské nebo toskánské kuchyně 
poznáte nejlépe návštěvou 
McDonald‘s v Bangkoku nebo 
Florencii.“

„Jakýkoli způsob zachycení 
hospodářské reality 
je kompromisem mezi chtěným 
a možným.“
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letech se nám to určitě vyplatí“. Čím 
více podobných prohlášení, tím 
méně se sleduje, zda se sliby podaří 
naplnit. Technici, kterým se každá 
investice promítne do zvýšených 
odpisů (k tomu však potřebujete 
v účetnictví nenulovou hodnotu) 
mohou jen závidět…

Vím, že se problematikou ode‑
pisování zabýváš dlouhodobě. 
Co tě vlastně na odpisech tolik 
zaujalo?
Odepisování je zdánlivě jednoduchý 
úkon, od kterého – podobně jako 
od celého účetního systému – očeká-
váme přespříliš. Odpis jako vyjád-
ření spotřebované hodnoty stálého 
aktiva, tedy jeho opotřebení, bude fungovat 
správně jen tehdy, když při jeho stanovení 
prokážete nadpřirozenou schopnost vidět 
do budoucnosti. Má-li odpis plnit svoji funkci, 
musí být doba odepisování shodná s obdobím, 
po které bude příslušná položka pro vás eko-
nomicky využitelná, jinými slovy: kdy dokáže 
uspokojit vaše (budoucí!) potřeby způsobem, 
na kterém – ve srovnání s jinými alternativami 
– nebudete prodělávat. Kdo o tom ale může 
dnes něco vědět?

Proč je vlastně důležité, aby byl odpis sta‑
noven přesně? Pokud vím, většina podniků 
si s tím příliš hlavu neláme…
Základní problém nastává, když se skutečná 
ekonomická použitelnost investice ukáže 
ve skutečnosti kratší, než jste čekali – takoví 
IT manažeři o tom jistě ví svoje. Rozdíl, vlastně 
to, co jste měli odepsat navíc po období zbý-
vající do původně předpokládaného termínu, 
představuje zůstatkovou hodnotu aktiva, které 
jako nepoužitelné musí být vyřazeno z majet-
ku – zároveň je to část jeho ceny, kterou jste 
nepromítli jako náklad do svých kalkulací, aby 
vám ji platící zákazníci postupně vrátili na účet 
(a tyto peníze přece potřebujete, abyste 
nefunkční řešení nahradili novým). Má-li dojít 
k obnově, musíte přihodit něco ze svého. 
Do třetice: díky příliš nízkým odpisům (rozpro-
střeným na více let) jste možná v uplynulých 
létech vykazovali zisk, který vůbec ziskem ne-
byl: teď dojde ke zpětné korekci, když hodnota 
vašeho majetku klesne o vyřazenou položku 
s nenulovou hodnotou.

Není tedy dobrým receptem odepisovat 
co nejrychleji, mít „peníze co nejdřív doma“?
Na první pohled asi ano a podniky v České 
republice to také většinou dělají. Teprve ne-
dávno jsem si uvědomil, že zbytečné navýšení 
podnikových nákladů není v tomto případě 
jediným negativním důsledkem. Mnohem 
vážnější se jeví fakt, že vytváříme jakousi účet-
ní manipulaci, která v kombinaci s obvyklým 
chováním při hledání nových zakázek vytváří 
velmi nebezpečnou výbušnou směs. Nebojím 
se říci: majitelé firem přicházejí o miliony, aniž 
by to vůbec kdy zjistili. Použijeme-li pro ekono-
mickou použitelnost velmi krátkou lhůtu, zdán-
livě se nic špatného neděje: Pořizovací výdaj 
bude nákladově rozprostřen do menšího počtu 
let a náklady v jednotlivých letech odepisování 
budou o něco vyšší, jak již bylo řečeno – což vás 
možná připraví o některé zakázky. Na stra-
ně druhé, utracené peníze se v tržbách vrátí 
rychleji a zisk z pár ztracených zakázek můžete 
dohnat výrobou na odepsaném zařízení, které 
určitě ještě nějakou sezónu vydrží. Náklady bez 
odpisů učiní přece takovou výrobu mimořádně 
levnou…

Podle tónu tvého hlasu tuším, že to tak doce‑
la neplatí…
A jsme u jádra problému: Zisk navíc, o kterém 
je nyní řeč, je vlastně jen splátkou dluhu. Jak 
to? Pokud jste zákazníkům účtovali v prvních 
létech o něco více, než by být mělo, pak při ce-
nách určených trhem jste vlastně jen snížili svo-
ji ziskovou přirážku – tlak konkurence by vám 
nejspíš nedovolil prodávat dráž jen kvůli 

tomu, že máte nadstandardně vysoké odpisy. 
Vyděláno na nové zařízení tedy nemáte proto, 
že byste vybrali více peněz od svých zákazníků, 
ale proto, že jste si z tržeb na obnovu odebrali 
více – na úkor nižšího zisku. A tuhle půjčku 
byste nyní měli akcionářům vracet – se ziskem 
vyšším, než je obvyklé. Příležitost tu je – pokud 
ke svým faktickým účetním přičtete v kalkulaci 
kromě obvyklé ziskové přirážky ještě něco 
navíc. Prostor k tomu máte, a to až do výšky 
standardních odpisů, které nyní neuplat-
ňujete v kalkulovaných nákladech, protože 
vaše zařízení je již odepsáno „do nuly“. Trh 
to umožní, neboť na podobnou úroveň finální 
ceny se dostane i vaše konkurence – alespoň 
za podmínky, že vyrábí na strojích, které účetně 
odepisuje. 

Takový postup je však v podnicích výjim-
kou. Nejjednodušší cesta, jak by si majitelé 
firem mohli splátku pohlídat – tedy zachytit 
ji účetně, je totiž blokována zmíněnými stan-
dardy –  tuzemskými i mezinárodními. Stačilo 
by do nuly odepsaná aktiva znovu ocenit (což-
pak to není „true and fair” obraz jejich aktuál-
ního stavu?) a dále odepisovat. Znovuocenění, 
tedy navýšení hodnoty odepsaných aktiv přidá 
k bohatství firmy to, co jste si předtím „vypůj-
čili”, a další odepisování zajistí, že si na splátku 
dluhu skutečně vyděláte. Nemožnost zno-
vuocenění (motivovaná stejně jako v případě 
goodwillu: „raději nula než cokoli neověřitel-
ného“) a následná absence znovuodepisování 
má ovšem v praxi velmi vážný důsledek: jed-
nou odepsané aktivum se ponechává „v další 
službě” s účetní hodnotou nula a s nulovým 
odpisem. Pokud obchodníci využijí příležitost 
počítat standardní marži k fakticky účtovaným 
nákladům bez odpisů – což jim dá možnost 
prodávat levněji –, žádné „navíc“ už nebude – 
půjčka zůstane nesplacená navždy.

Dokázal bys více specifikovat závažnost 
tohoto problému?
Dnes a denně potkávám mnoho podniků, které 
vyrábějí na odepsaném zařízení s nulovými 
odpisy. Hodnota (aktuální, časová) takto cha-
rakterizovaného výrobního zařízení je vlastně 
hodnotou dluhu, který by měl být někomu 
(akcionářům) vrácen. Místo toho se hodno-
ta zařízení zvolna rozpouští v produktech 
levnějších, než by bylo zdrávo – vždyť se tak 
dobře prodávají. Desítky, stovky milionů, 
celkem určitě pár miliard. Navíc je tu obdobný 
efekt při využití dotačních programů: způsob, 
kterým se účtují dotace na nákup technologií, 
vede k zaznamenání účetní hodnoty nových 
strojů bez započítání částky dotace. Nižší účetní 
hodnota výrobního zařízení vede k nižší částce 
odpisu, z čehož v prostředí prakticky dokonalé 
konkurence profitují především zákazníci. 
Bohatství tak uniká státu, který dotaci využívá: 
Důsledkem dotace nebude zbohatnutí tuzem-
ského výrobce, který na dotovaných strojích 
vyrábí součástky, ale zbohatnutí zahraniční au-
tomobilky, která od něj součástky nakupuje…

Abychom byli spravedliví: v případě dotací 
existuje jednoduché opatření, které vás může 
ochránit, i když vás nejspíš také donutí hledat 
jiné, skutečné úspory, pokud chcete prodávat. 
Snížený odpis lze nahradit povinným příspěv-
kem do účetní rezervy – „rezervy na výdaje 
spojené s budoucí obnovou zařízení za cenu 
bez dotací“. Zeptejte se vašich účetních. Ti státní 
to zřejmě nevědí…
 

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová 
CAFIN

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 proces-
ního 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. 
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firmách, tak si myslím, že naše firma je na cestě 
správným směrem a rád se o to s kýmkoli, kdo 
bude mít zájem, podělím.

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller 
Institutu chcete navštívit a proč?
Mám za sebou první CFO panel, což mi přišlo 
jako super platforma pro sdílení zkušenos-
tí. Už se těším na další. Letos se už potřetí 
chystám na Controllingové fórum, což je pro 
mě velice příjemná akce z hlediska přednášek 
i networkingu.

Myslíte, že přehlcení daty ve firmách 
bude mít v budoucnu nějaký úpadek? 
Jak to vnímáte?
O úpadku bych asi nehovořil. Firmy, které 
se nebudou umět v množství dat zorientovat, 
určitě čeká těžší cesta k vytyčenému cíli, ale 
úpadek nejspíš ne.

Co považujete za největší zátěž pro podniky 
a podnikatele v této době?
Vždy mě udivuje, že politikové přijdou s návr-
hem na regulaci něčeho, co ve svobodných fir-
mách funguje, protože tam pracují zodpovědní 
lidé, např. jako u nás. V těch nesvobodných 
to prostě nebude fungovat ani po regulaci. 
Poslední takovou věcí, kterou si vybavuji, 
je práce z domu. 

Ostatní věci, jako je daňová zátěž nebo papíro-
vání, považuji ve státní správě pro IT za relativ-
ně únosné.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Čtení knížek a běhání. Oboje v poslední době 
zanedbávané.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
V poslední době jsem začal aplikovat DDD (Dělej 
to Důsledně Denně). Týká se to čehokoli, na čem 
chcete pracovat. Pokud na tom držím každý den 
pozornost, tak se mi daří ony zvyky dostávat pod 
kůži a pak je jednodušší je používat. 

Ing. Jan Rosenberg
Vystudoval na VUT v Brně Daňové poradenství, následně pak Řízení ekonomiky podniku a Realitní inže-
nýrství. Během posledních tří let studia pracoval jako stážista v účetní a daňové kanceláři JB s. r. o. Poté 
nastoupil do společnosti MoroSystems, kde začal na pozici Operation manager, zanedlouho začal s budo-
váním finančního týmu a kompetencí.

Existují firmy, 
kam můžete chodit rádi  
Jan Rosenberg

S Janem jste se mohli potkat na loňském Controllingovém fóru, na které 
se, jak nám prozradil, chystá i letos. V MoroSystems zastává funkci 
finančního ředitele. Jak dlouho „hájí barvy” této firmy, jaké má vzory 
a mnoho dalšího se dočtete v následujícím rozhovoru.

Na vašem webu MoroSystems máte hezké 
motto „Zkušenost, porozumění, týmovost, 
přátelství – máme v kódu“. Co musí „mít 
v kódu“ dobrý finanční ředitel v IT firmě?
Pokud se jedná o tak svobodnou firmu, jako 
je MoroSystems, tak pak potřebujete mít 
v kódu schopnost práce v týmu, umět přesvěd-
čit lidi kolem sebe a tím i prosadit potřebnou 
věc. V případě, že jste z direktivněji řízené fir-
my, pak potřebujete mít hlavně znalosti dané 
problematiky, protože když o všem rozhoduje-
te a řídíte z titulu moci vám svěřené, tak možná 
vše půjde do kytek … 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí?
Člověku vyvstane na mysli první odpověď, 
a to „všechno”. Po krátkém zamyšlení tomu tak 
není, ale seznam by byl dlouhý. Ovšem to nej-
důležitější, na čem stále pracuji, je vedení lidí, 
vyjednávání a sebereflexe. 

Co hodnotíte jako svoji největší pracovní 
zkušenost? Co Vám přinesla?
Myslím, že je to současná pozice v MoroSystems, 
kde jsem letos už sedm let. Jak roste společ-
nost, tak rostu i já. Za tu dobu je seznam přínosů 
dlouhý. Každopádně dva zásadní přínosy jsou 
možnost učit se společně s tím, jak roste firma. 
Ten druhý bylo poznání, že existují firmy, 
kam můžete chodit rádi, a nejen si zanadávat 
na šéfa, kolegy, způsob práce apod.

Máte (třeba nejen v rámci své profese)  nějaký 
vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto 
osobu?
Ano – Tomáš Baťa. To, co dokázal vybudovat, 
je pro mě tak úžasné, že bych chtěl zažít být 
po jeho boku při jeho práci.

Cítíte v soukromém životě profesionální 
deformaci CFO? 
Slovo deformace bych nepoužil, protože 
je negativní. Volil bych slovo ovlivnění, pro-
tože ano, cítím se být ovlivněn svojí profesí, 
firmou, ve které pracuji, a celým mým okolím. 
Je jen na každém z nás, zda se nechá ovliv-
nit pozitivně nebo negativně. Když dostanu 
v MoroSystems příležitost naučit se něco nové-
ho, tak se snažím, vzít si z toho to dobré i pro 
svůj soukromý život.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
CAFIN a jeho akce sleduji už nějakou dobu 
a přijdou mi velice zajímavé. Očekávám pře-
devším sdílení znalostí. Kromě toho, že se ve-
lice rád dozvím, jak se k věcem staví v jiných 

„To nejdůležitější, na čem stále 
pracuji, je vedení lidí, vyjednávání 
a sebereflexe.“

„Vždy mě udivuje, že politikové 
přijdou s návrhem na regulaci 
něčeho, co ve svobodných firmách 
funguje.“

Děkuji za rozhovor.
Lenka Müllerová 
CAFIN
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Jak na vícejazyčné dimenze 
Jakub Haman

Pokud zpracováváte reporty a přehledy pomocí Power BI, zaujme vás 
určitě článek, jak řešit vícejazyčné dimenze právě v tomto nástroji. 
Pokud s Power BI zatím nepracujete, čtěte také, mohlo by se vám 
to v budoucnu hodit.

Na začátek je potřeba si objasnit, co se vlastně 
myslí pojmem dimenze. Zjednodušeně řečeno 
jsou dimenze číselníky. Obvykle představují 
analytické nebo také popisné hledisko faktic-
kých informací. Pokud jste někdy použili funkci 
SVYHLEDAT v Excelu, tak jste pravděpodobně 
potřebovali k faktickým informacím dohledat 
popisné informace z číselníku nebo dohledat 
do jednoho číselníku informace z druhého 
číselníku. Příkladem dimenze může být číselník 
produktů s vazbou na tabulku prodejů, která 
obsahuje fakta viz Obrázek 1 (nezajímá nás 
pouze kód výrobku z tabulky prodejů, ale rádi 
bychom zjistili i jeho název, barvu, velikost 
atd…). 

Řešení vícejazyčné dimenze 
v nástroji Power BI pomocí 
parametru
Nejdříve je potřeba do nového souboru 
aplikace Power BI načíst dva zdrojové soubory 
Excelu. První, který obsahuje prodeje konkrét-
ních produktů, tedy tabulku obsahující faktické 
informace, a druhý, který obsahuje popis 
produktů ve více jazycích. Soubory načteme 
klasickou cestou přes kartu Domovská stránka / 
Načíst data / Excel / Otevřít / Navigátor a příkaz 
Načíst (Obrázek 4).

Po načtení obou souborů může dojít k tomu, 
že mezi tabulkami automaticky vznikne relace. 
K tomu dochází za předpokladu, že máme 
v možnostech nástroje Power BI na kartě 
Načtení dat pro Aktuální soubor zaškrtnutou 
volbu Automaticky zjišťovat nové relace 
po načtení dat.

Prodej

id_prodej

id_produkt

mnozstvi

datum_prodeje

...

Produkt

id_produkt

nazev_cz

nazev_en

nazev_de

...

Obrázek 1: Tabulka Prodej ve vazbě s tabulkou 
Produkt

Obrázek 2: Modifikovaná tabulka Produkt, 
kde je název produktu ve více jazycích

Obrázek 3: Parametr se seznamem dostupných 
jazyků

Obrázek 5:  
Odstranění relace

Obrázek 4: Načtení zdrojových souborů Excelu do Power BI

Dimenze zároveň souvisí s dimenzionálním 
modelováním, kde se vždy modeluje určitá da-
tová struktura, která je vhodná pro analýzu dat. 
Toto modelování se často využívá v datových 
skladech nebo přímo u uživatele, který využívá 
standardní nástroje jako např. Excel nebo jiné 
self-service BI nástroje (Power BI, Tableau, Qlik 
Sense atd…). Mnohdy to uživatel ani netuší, ale 
pomocí Excelu a jeho funkcí si vytváří datový 

model, který pak agreguje pomocí kontin-
genčních tabulek nebo jiných funkcí. Z Excelu 
už je pak relativně snadná a rychlá cesta např. 
k aplikaci Power BI, kterou se budeme v rámci 
tohoto tutorialu zabývat. Konkrétně se bu-
deme věnovat situaci, kdy máme v číselníku 
název produktu ve více jazycích, které potřebu-
jeme v reportu přepínat pomocí parametru. 

V prostředí Power BI si ukážeme, jak vytvořit 
parametr, který poslouží k přepnutí jazykové 
varianty názvu produktu viz Obrázek 3. Zároveň 
si ukážeme, jak spojit dvě tabulky již při jejich 
načítání. Příklad berme také jako ukázku tvor-
by parametrů v prostředí Power Query a jejich 
praktickou aplikaci. 

Tuto relaci odstraníme kliknutím přes pravé 
tlačítko myši na čáru symbolizující danou relaci 
a volbou možnosti Odstranit (Obrázek 5).

Po odstranění relace bychom v souboru 
měli mít načtené dvě nepropojené tabul-
ky, ze kterých vytvoříme jednu obsahující 
veškeré informace. K tomuto sloučení dojde 
již v momentě, kdy se nám tabulky načítají. 
Načítání dat v nástroji Power BI je řešeno 
pomocí nástroje Power Query, který uživateli 
umožňuje zasáhnout do procesu načtení dat 
a upravit, co a v jaké podobě se má načíst. 
Mimo jiné Power Query umí i tabulky spojit 
pomocí klíčové hodnoty, která je obsažena 
v obou tabulkách. V tomto prostředí vytvoříme 
také parametr pro přepínání jazyků. Prostředí 
Power Query otevřeme pomocí příkazu 
Upravit dotazy na kartě Domovská stránka 
(Obrázek 6).

Obrázek 6: Příkaz 
Upravit dotazy pro 
spuštění prostředí 
Power Query

Prodej

id_prodej

id_produkt

mnozstvi

datum_prodeje

...

Produkt

id_produkt

nazev

barva

velikost

...
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Power Query se otevře v novém okně, které 
je rozvrženo do čtyř hlavních částí, a to Karetní 
systém, Seznam dotazů, Náhled výsledku dota-
zu a Seznam kroků dotazu (Obrázek 7).

Přes karetní systém a příkaz Spravovat pa‑
rametry je potřeba otevřít správce parametrů 
a vytvořit novou položku parametrů. Ve správci 
parametrů klikneme pro vytvoření nové 
položky parametru na příkaz Nová a nade-
finujeme jeho vlastnosti. Důležitými vlast-
nostmi, kterým je třeba věnovat pozornost, 
jsou zejména Název, Povinné (je vyžadováno 
vyplnění daného parametru), Typ (datový typ 
hodnoty parametru) a Navrhované hodnoty 
(volba typu vstupního pole parametru). Pro náš 

případ vyplníme do názvu parametru jazyk, 
zaškrtneme, že je povinný, Typ nastavíme 
na text a u Navrhovaných hodnot vybereme 
Seznam hodnot, kde vyplníme tři položky: CZ, 
EN, DE (Obrázek 8).

Vytvořený parametr použijeme pro výběr 
sloupce s jazykem (v tabulce Produkt), který 
má být připojen k prodejům. Nyní máme vše 
připravené k vytvoření datového spojení tabul-
ky Prodeje s tabulkou Produkt. Před vytvoře-
ním tohoto spojení vybereme tabulku Prodeje 
a tím určíme primární tabulku, ke které 
se druhá tabulka naváže. Na kartě Domovská 
stránka pak klikneme na příkaz Sloučit dotazy 
(Obrázek 9 – příkaz v pravo nahoře).

Obrázek 7: Hlavní části prostředí Power Query

Obrázek 8: Tvorba parametru

Obrázek 9: Příkaz Sloučit dotazy

Obrázek 10: Tvorba spojení tabulek

V následném formuláři je potřeba vybrat 
druhou tabulku, která se má k primární tabulce 
připojit. V obou tabulkách je nutné vybrat 
sloupec přes který má ke spojení dojít. Po slou-
čení tabulek je dále potřeba vybrat sloupce 
z tabulky Produkt, které se mají zobrazit v ta-
bulce Prodeje (Obrázek 10). V našem příkladu 
z tabulky produktů připojíme sloupec CZ, který 
obsahuje název produktu v češtině. 

Po spojení tabulek potřebujeme volbu 
jazyka svázat s parametrem. Pro tuto operaci 
je výhodné mít k dispozici řádek vzorců. Pokud 
jej nemáme, tak si jej můžeme zapnout přes 
kartu Zobrazení a zaškrtávací pole Řádek 

vzorců. Následně v dotazu, kde jsou sloučené 
obě tabulky, upravíme přes řádek vzorců zápis 
posledního kroku dotazu, kdy označení “CZ“ 
nahradíme v prvním výskytu názvem paramet-
ru (v našem případě jazyk) a v druhém výskytu 
obecnějším popisem (v našem případě nazev) 
viz Obrázek 11.

Parametrizaci volby jazyka názvu produktu 
máme tímto hotovou. Nakonec je potřeba 
opustit prostředí Power Query a otestovat 
funkčnost parametru. Pro otestování si vytvo-
říme libovolný vizuál, kde použijeme sloupec 
nazev (obsahuje českou variantu názvu pro-
duktu) a mnozstvi (obsahuje počty prodaných 
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kusů produktů). Jazyk je pak možné přepnout 
přes kartu Domovská stránka a šipkou pod 
příkazem Upravit dotazy, kde zvolíme příkaz 

Upravit parametry. Pak už pouze vybereme 
jazyk a máme hotovo (Obrázek 12).
 

Obrázek 11: Parametrizace posledního kroku dotazu

Obrázek 12: Změna hodnoty parametru

Bc. Jakub Haman
Jakub působí již déle než 10 let jako odborný lektor počítačových dovedností. Je držitelem těchto odbor-
ných certifikátů a licencí: MOS Master (Microsoft Office Specialized), MCAS (Microsoft Certifited Aplication 
Specialized), GPT (Gopas Profesional Trainer), ECDL (Europien Computer Driving Licence). Od roku 
2007 pracoval jako lektor v počítačové škole Gopas, dále zkušenosti získal během své práce pro Centrum 
AMAVET – Junior Brno a od roku 2010 také působí jako lektor počítačových školení ČD – Telematika. Již více 
než 7 let se zároveň věnuje realizaci projektů na zakázku, přičemž poslední 2 roky pro společnost Jacaliso 
s. r. o. Od roku 2013 vede odborné semináře ve společnosti Controller Institut.

Chytré firmy čím dál tím více investují do datové analytiky 
v marketingu, prodeji, výrobě a logistice. Včasná a přesná 
data jsou tématem číslo jedna. Intuice nestačí. Firmy čelí 
narůstající záplavě dat, posilují své analytické schopnosti 
a hledají způsob, jak z nich vyčíst víc než konkurence. Poučte 
se od chytrých firem, jak krotí data ve prospěch businessu.

16. června 2020 
nebo srpen 2020Hotel Grandior, 

Praha

Idea Hub – 
panelová diskuze

Myšlenky klíčových řeční-
ků = hybatelů digitalizace 

v českém businessu.

Operation Insights
Jak zvýšit výkonnost digi-
talizací výroby, logistiky, 
distribuce a spoluprací 

v dodavatelském řetězci 
s měřitelnými výsledky.

Customer Insights
Jak zvyšovat příjmy 
analýzami chování 

zákazníků, marketingem 
a neodolatelnými 

nabídkami.

Analytics Insights
Jak podpořit racionální 
rozhodování na základě 

faktů a vytvářením chytré 
organizace analytických 

aktivit napříč celou firmou.

Akci připravuje:

Michaela Pokorná
+420 724 106 610
michaela.pokorna@controlling.cz

www.baf.insiders.cz3. ročník

Líbily se mi tipy a poslední trendy. Sdílení know how. 

Konkrétní případové studie, dobře připravení vystupující.

Výběr témat rezonoval s tématy, které řešíme i my.

Konference splnila mé očekávání a byla inspirativní. 
Pomohla mi ujistit se v dalších postupech.

“
V LOŇSKÉM ROCE SE VÁM LÍBILO

„ 

business
& analytics
forum
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Úspěch přináší radost 
Martin Zralý

Martin Zralý je už od samotného počátku součástí CAFIN komunity. 
Nyní zastává funkci předsedy odborné rady. Jak vidí roli 
controllingu v současné době, k čemu vede svoje studenty a čím 
ho naopak oni inspirují, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Na vysokých školách nám i pod Vašima 
rukama vyrůstá naše budoucnost. Je něco, 
co stojí za to opakovaně vštěpovat mladé 
generací do profesního života? A je naopak 
něco, co se od mladé generace můžeme učit 
my sami?
Člověk je formován svým okolím po celý život. 
Od okamžiku, kdy vnímat začne, až po situaci, 
kdy už toho není schopen. Samozřejmě velmi 
záleží na míře jeho vnímavosti. Pokud studuje 
na vysoké škole, pak roli vysokoškolského uči-
tele vidím v tom, dokázat studenta/studentku 

motivovat ke zvládnutí základu oboru, pro 
který se rozhodl. A současně též ukázat sou-
vislosti s dalšími oblastmi. Proto za sebe volím 
ve svých kurzech výuku na konkrétním projek-
tu, který si studenti postupně vytvářejí a přitom 
ověřují své znalosti aktuální i minulé a svou 
schopnost znalosti aplikovat. Aby též pocítili 
radost z tvorby a uvědomili si, jak z jednotlivos-
tí lze vytvářet funkční celek.

Pokud student dokáže zvládnout onen 
znalostní základ spojený s orientací v oboru, 
pak má předpoklad, při určité míře úsilí, jej 

doplňovat o nové přístupy, metody, techniky, 
jak se průběžně objevují po celý jeho profesní 
život. Důležitý je kritický přístup k novinkám, 
spojený s klíčovou otázkou: „Co užitečného 
novinka přináší? Má to významný efekt pro moji 
aplikaci?“

Současně považuji za zásadní vést studen-
ty k férovosti, systematičnosti, pracovitosti, 
náročnosti (hlavně na sebe), kolegiálnosti 
a ke schopnosti týmové práce, abych připo-
mněl alespoň některé podstatné vlastnosti. 

A druhá část otázky? Co mi přináší komuni-
kace se studenty? Vlastně jsem na ni odpo-
věděl hned na počátku. Prostředí, ve kterém 
se pohybujeme, je podstatné. Interakce, jejich 
otázky a řešení, mne nutí přemýšlet o tom, 
co je důležité, jaké to má souvislosti, v čem 
je podstata věci, jak nejlépe věc vysvětlit a uká-
zat souvislosti. Zkrátka vzájemná komunikace 
mne inspiruje, nutí mne přemýšlet a domýšlet 
důsledky řešení. A mezi studenty jsou tako-
ví, kteří mi dělají radost, jak dokáží znalosti 
a dovednosti syntetizovat a obohatit vlastními 
nápady.

Controlling bývá často přirovnáván ke zdra‑
vému selskému rozumu. Co myslíte, musí 
se člověk se selským rozumem narodit, nebo 
se dá nějak tato schopnost cvičit, trénovat, 
naučit?
Controlling. Ten pojem byl před 25 lety celkem 
jasný, v současnosti mi připadá značně nejistý. 

Nejen při svých podnikových projektech 
a seminářích jsem zjistil, že v každém podniku 
či instituci může zahrnovat a také zahrnuje od-
lišnou oblast. Může také označovat útvar nebo 
tým. Já v současnosti v tomto kontextu prefe-
ruji pojem controllingové řízení (Management 
Control). Ten pojem označuje propojení kla-
sického řízení s controllingovými principy, jak 
je shrnuli klasici, zejména Péter Horváth a Rolf 
Eschenbach. A jak je postupně obohacován 
novými přístupy, metodami, technikami, jak 
je přinášejí například Robert Kaplan nebo Gary 

Cokins. A tento účelově zaměřený a systémově 
uspořádaný, navzájem propojený (integrova-
ný), stále se vyvíjející koktejl těch nejlepších 
manažerských nástrojů ve vzájemné interakci, 
to je předpoklad pro Controllingové řízení. Pro 
řízení podniku nebo instituce, s klíčovým dů-
razem na výkonnost, pružné plánování, využití 

dynamického činnostního a procesního přístu-
pu, s primárním důrazem na roli produktu.

A teď ke „zdravému selskému rozumu“. 
Historicky má toto sousloví určitě opodstat-
nění. Zdravý rozum, racionální uvažování, 
to spojení s controllingovým řízením považuji 
za důležité. Své přednášky obvykle zakončuji 
právě výzvou k racionálnímu uvažování, nejen 
automatické aplikaci aktuálně populárních 
metod a postupů. V definici Controllingového 
řízení jsou to zejména pojmy účelovost 
a integrace, které s tím souznějí. Druhá část 
otázky: „S jakým rozumem se rodíme?“. Určitě 
nemáme všichni stejné předpoklady. Ale 
v současné době má téměř každý velkou pří-
ležitost rozvíjet „rozum“, se kterým se narodil. 
Je to o osobním přístupu, pracovitosti, ochotě 
se učit a poučit, o využití příležitostí, které 
se naskytnou. O míře úsilí, které jsme ochotni 
věnovat rozšiřování svých znalostí a dovedností 
a to i těch, které se nám momentálně nezdají 
urgentní. Je to o využití příležitostí k odborné 
debatě, o schopnosti klást otázky a pozorně 
naslouchat odpovědím, jak to kdysi krásně 
vyslovil Miroslav Horníček. Pokud už použít 
nějaké klasické rčení, tak mne spíše napadá 
„Žádný učený z nebe nespadl“. Jde o propojení 
a promýšlení vlastní konkrétní praktické čin-
nosti se sledováním současného vývoje, jak jej 
prezentují ti nejlepší v oboru a hledání vlastní-
ho, nejlepšího řešení. Nezapomenout, že vše 
je stále v pohybu, který se zřejmě dokonce 
zrychluje. A nemohu si odpustit v tomto kon-
textu připomenout roli CAFIN nebo Controller 
Institutu.

„Člověk je formován svým okolím 
po celý život.“

„Zdravý rozum, racionální 
uvažování, to spojení 
s controllingovým řízením považuji 
za důležité.“
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Doc. Ing. Martin Zralý, CSc.
Je absolventem FS na ČVUT v Praze. Do roku 1991 pracoval ve společnosti INORGA-Ústavu pro automatizaci 
v řízení. Od roku 1990 řídí vlastní projekční a poradenskou firmu MARTIS, zaměřenou na řízení organizací 
s důrazem na controllingové řízení a řízení nákladů. V letech 1991–2015 pracoval v Ústavu řízení a eko-
nomiky podniku FS ČVUT v Praze. V současné době je pracovníkem Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT 
v Praze, kde již v minulosti přednášel v rámci společného programu MBA se Sheffield Hallam University 
a též v rámci dalších programů.

CAFIN má za sebou 10 let své činnosti. Po ce‑
lou tu dobu jste v odborné radě asociace, 
současně jako její předseda. Jak vnímáte 
současné trendy, jaké jsou výhledy do bu‑
doucna, co můžeme podle Vás očekávat 
ve finanční profesi? 
Určitě bych především rád poděkoval zejména 
řídicímu výboru CAFIN, který je již těch 10 let 
jeho motorem. Vyzdvihl bych zejména schop-
nost spojovat řídicí pracovníky, jednak pro 
vzájemnou výměnu zkušeností, ale také pro 
rozšiřování znalostí a tzv. Best Practice. To jen 
ve stručnosti, těch pozitivních efektů je, jak 
všichni víme, samozřejmě daleko více.

Pokud ode mne chcete, abych si zahrál 
na prognostika, tak tu roli neumím. Pokud 
bych ale měl v kontextu finanční profese něco 
užitečného pro budoucnost připomenout, tak 
bych se odvolal na stručnou větu, kterou jsem 
si přečetl v rozhovoru pro časopis Ekonom, 
kde tenkrát ještě téměř neznámý, ale výjimeč-
ně úspěšný ředitel GZ Digital Media Zdeněk 
Pelc, uvedl v roce 2009: „Řídit podnik jenom 
přes finance nelze.“ A s tím přesně souzní mj. 
například i struktura Mapy cílů, jak je součástí 
metodologie BSC Roberta Kaplana a Davida 
Nortona. 

Podnik jako finanční aktivum musí být 
především, vedle dalších funkcí, finančně 
úspěšný. Ale aby tomu tak bylo, je třeba si stále 
uvědomovat, že každý produkt, každá činnost, 

každý proces má současně věcnou (technickou) 
i finanční stránku. Obě tyto stránky jsou neroz-
lučně propojené (integrované). Takže finanční 
výsledky jsou určovány věcným, technickým 
řešením. Proto by i finanční profesionálové 
měli mít tuto propojenost stále na mysli. A pro-
to by se měli snažit získat vhled i do té věcné, 
technické stránky. To platí tím více, na čím vyšší 
pozici působí. Finance jsou předpokladem 
a pak důsledkem věcného fungování podniku/
instituce.

Přeji všem zdar v díle, protože úspěch přináší 
radost nebo alespoň uspokojení.
 
 

„Podnik jako finanční aktivum musí 
být především, vedle dalších funkcí, 
finančně úspěšný.“

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová 
CAFIN

Svět po koronaviru 
by měl lokalizovat výrobu 
Štěpán Křeček

V posledních desetiletích jsme roztočili mezinárodní obchod 
na plné obrátky a plnými doušky si užívali výhod globalizace. 
Po světě v nebývalé míře proudil kapitál a migrovali lidé. To vše bylo 
doprovázeno sdílením znalostí a nevídaným nárůstem produktivity. 
Sice se občas našli kritici, kteří poukazovali i na odvrácenou stranu 
globalizace, nicméně jejich hlasy byly úspěšně ignorovány. 

Globalizace nám přinesla prosperitu. Rovněž 
však vedla k nárůstu nezaměstnanosti 
v rozvinutých zemích, odkud mizely pracovní 
příležitosti do států s levnější pracovní silou. 
Díky tomu jsme sice byli schopni vyrábět 
s nižšími náklady, rovněž jsme však získali 
velkou závislost na mezinárodní dělbě práce. 
Dodavatelsko-odběratelské vztahy začaly být 
komplikované a výroba v různých částech světa 
na sobě začala být silně závislá.

V klidných dobách, kdy vše fungovalo podle 
plánu, jsme si neuvědomovali, jak je náš 
ekonomický systém zranitelný. Koronavirus 
vše změnil. Nejprve v Číně a později i v dalších 
zemích po celém světě začínají platit restriktiv-
ní opatření. Ta mají za cíl snížit rychlost, kterým 
se nákaza Covid-19 šíří. Zaváděná opatření 
však mají i vedlejší efekt. Brání výrobě a distri-
buci produktů. 

Moderní společnosti pracují v systému „just 
in time“. Firmy nemají příliš velké sklady, které 
by jim umožňovaly vyrábět několik měsíců bez 
nových dodávek. Počítá se s tím, že se sklady 
budou postupně doplňovat tak, aby společnos-
ti nemusely investovat do příliš velkých zásob. 
Kvůli jejich nízkým stavům jsou však mnohé 
firmy zranitelné, když včas neobdrží objednané 
dodávky.

V souvislosti se šířením koronaviru došlo 
k narušení dodavatelsko-odběratelských 
řetězců. Firmám chybí zásoby k tomu, aby 
mohly pokračovat ve výrobě. Tento problém 
prostupuje ekonomikou jako dominový efekt. 
Protože nevyrábí firma A, nemůže vyrábět 
ani firma B. Kvůli zastavení dodávek z firmy 
B se narušuje výroba i ve firmě C. Nakonec 
se problémy zvětšují do neřešitelných rozměrů, 
kdy ekonomika přestává být efektivní a celá 
řada firem musí omezovat výrobu.

Boj s koronavirem může trvat mnoho měsí-
ců, za tu dobu může omezení výroby napáchat 
ohromné hospodářské škody. Zvláště kapitá-
lově slabší společnosti mohou kvůli snižujícím 
se příjmům vyhlásit bankrot. Jejich místo 
na trhu sice dříve či později někdo obsadí, me-
zitím však výrazně poklesne produkce. Mnoha 
zemím proto hrozí, že letos skončí v recesi.

Do budoucna bychom se měli zamyslet, 
zda je skutečně nutné převážet výrobky tisíce 
kilometrů mezi různými kontinenty. Místo toho 
bychom některé procesy mohli lokalizovat. 
Nové technologické postupy šetří lidskou práci. 
Díky tomu již nebudeme muset přesouvat vý-
robu za levnější pracovní silou. Lokalizace zvýší 
spolehlivost dodávek, a navíc bude šetrnější 
k našemu životnímu prostředí. 

Ing. Štěpán Křeček, MBA
Štěpán Křeček pracuje na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a. s., kde zodpovídá 
za tvorbu makroekonomických a tržních analýz. Je autorem podcastů „Offline Štěpána Křečka” a „BHS 
expres”, které přináší inspiraci ve světě investování. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. 
V současné době patří mezi nejcitovanější české ekonomy. 
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Členství v CAFIN 
jako poznávací 
iniciativa  
Petr Macek

I když Petr Macek není svojí profesí finančník ani ekonom, k financím 
má velice blízko. Potřeba řídit finance vlastní firmy mu pomohla 
rozvinout jeho vlastní business a v současné době pomáhá i jiným 
firmám. Co se naučil v Austrálii, jakou osobnost má za svůj vzor nebo jak 
relaxuje, nám Petr poodhalí v následujícím rozhovoru.

Svojí profesí nejste finančník ani ekonom. 
Co Vás přivedlo k financím?
Pracoval jsem několik let po Evropě jako pro-
jektový manažer na větších IT projektech, tedy 
začalo to finanční stránkou projektů, kterou 
jsem měl jako projektový manažer na starosti. 
Poté jsem se osamostatnil a začal podnikat 
na volné noze, řídit finance ve vlastním pod-
nikání se stalo běžnou téměř denní aktivitou. 
Podnikání postupně vedlo k tomu, že jsem 
vybudoval firemní systém pro menší firmy, 
jehož klíčovou součástí je modul na plánování 
cash flow, tedy dnes řídím finance své firmy, 
ale s financemi pomáháme i jiným firmám.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí? 
Jsem vystudovaný stavební inženýr, škola 
mi dala hlavně způsob uvažování, logické 

myšlení, schopnost analýzy, z toho těžím 
dodnes. Vystudoval jsem také projektové řízení 
v Austrálii, naučené principy řízení projektů 
mi pomáhají dodnes. Nenaučil jsem se nic-
méně řešit nestandardní situace, se kterými 
se člověk v životě potkává neustále. Určitě 
jsem se ve škole nenaučil vést firmu, vytvářet 
produkt, který používají stovky firem. Nenaučil 
jsem se finančně vést malou firmu, aby se udr-
žela nad vodou.

Co hodnotíte, jako svoji největší pracovní 
zkušenost? Co Vám přinesla?
Postavit aplikaci, která má praktické využití 
a používají ji stovky firem, přináší více méně 
každý den nové a nové zkušenosti. S tím je spo-
jena ta největší zkušenost – na začátku jsem 
měl představu, že to všechno půjde od začátku 
samo, nicméně jak se logicky ukázalo, samo 
to opravdu nejde a vyžaduje si to každodenní 
úsilí celého týmu. 

Co považujete jako největší zátěž pro podni‑
ky a podnikatele v této době?
Bude to znít jako klišé, ale pro malou firmu 
o několika lidech, kdy já jako majitel mám 
několik různých rolí, je to administrativa a po-
vinnosti kladené státem.

„Škola mi dala hlavně způsob 
uvažování, logické myšlení, 
schopnost analýzy, z toho těžím 
dodnes.“

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně‑
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Bude to pro mě Jason Fried, zakladatel aplikace 
na řízení týmů a projektů Basecamp. Fried 
vybudoval jen s vlastními penězi bez investorů 
a s relativně malým týmem jednu z nejpopu-
lárnějších aplikacích pro řízení týmů a projektů. 
To je inspirující. Inspirujeme se i v některých 
jejich agilních pracovních metodách.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš 
soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Od začátku podnikání, tedy již 10 let, pracuji 
z domova. Vyjíždím jen když je to opravdu nut-
né a to je tak 1x týdně, komunikaci se snažím 
řešit co nejvíce digitálně. I když pracuji celkem 
hodně, jsem pořád doma. 2–3x denně chodím 
se psem, pohraji si s dětmi, mám vyhraze-
né termíny pro sport. Takový model pro nás 
všechny doma funguje a rodina netrpí. Je ale 
třeba říct, že jsem během těch let postupně 
zvolnil a už nepracuji 12–13 hodin denně 
6–7 dní v týdnu jako v začátcích. Zatím jsem 
se pořád nenaučil úplně vypnout, na dovolené, 
o Vánocích, na horách pracuji, jen pracovní 
hodiny omezím. To je ta deformace.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání?
Už jsem zmínil, že provozuji firemní systém, 
jehož klíčovou součástí je modul na řízení cash 
flow. Našimi uživateli jsou majitelé firem, 
finanční ředitelé, ekonomičtí kontroloři. CAFIN 
mi přišla jako ideální asociace, skrze kte-
rou bych mohl lépe poznat, jak ti, kteří mají 
ve firmách na starosti finanční řízení, přemýšlí, 
jak pracují, jaké mají potřeby. Z mého pohledu 
je moje členství takovou poznávací, vzdělávací 
iniciativou, díky které lépe vyhovíme potřebám 
těch, kteří ve firmách řídí finance.

Jaké akce CAFIN nebo Controller Institutu 
chcete v budoucnu navštívit a proč?
Určitě se opět rád podívám na podzimní 
konferenci IT pro FINANCE. Akce se nám líbila, 
byli jsme tam poprvé a spíš jsme se sezna-
movali s prostředím, zjišťovali, kdo se takové 
akce účastní, jak probíhá. Příště se budeme 
chtít pochlubit, kam jsme se za ten rok s naším 
systémem posunuli.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život, nebo třeba motto, kterým se řídíte? 
Půjčil bych si výrok Emila Zátopka „Pokud ne-
můžeš, tak přidej.“ 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Určitě je to sport. Od malička mě rodiče vedli 
ke sportu, hrál jsem aktivně hokej a nadále 
se snažím být aktivním sportovcem, pořád ješ-
tě hraji každý týden hokej nebo florbal. Hned 
po sportu se odreaguji při vycházkách se psem. 
Mám fenku anglického setra a každý den 
chodíme na delší procházky do lesa, na pole. 
I to je velmi pěkná očista.

 

Ing. Petr Macek
Petr je autorem a provozovatelem inteligentního firemního systému CAFLOU®, který logicky propojuje zá-
kazníky, projekty, úkoly, výkazy, cash flow, faktury nebo nabídky. Před CAFLOU® podnikal jako konzultant 
v oboru digitálního marketingu nebo jako projektový manažer na velkých IT projektech v bankovnictví. 
Je vystudovaný stavební inženýr a projektový manažer.

„Zatím jsem se pořád nenaučil úplně 
vypnout, na dovolené, o Vánocích, 
na horách pracuji.“

Děkuji za rozhovor.
Lenka Müllerová 
CAFIN
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Chyby při implementaci 
a dodržování protikorupčních 
pravidel  
Jan Roub

V předchozích článcích jsme se zaměřili na potenciální důsledky 
odsouzení právnické osoby, na zákonné požadavky vedoucí 
ke zproštění trestní odpovědnosti či na vhodné postupy při analýze rizik 
a implementaci zpracovaných pravidel. Tentokrát bychom se podívali 
na praktickou stránku této oblasti práva, a to na některé omyly a mýty, 
kterých se klienti při neodborné přípravě a realizaci compliance 
programu dopouštějí. 

Z výčtu tradičních chyb jsme 
vybrali tyto nejčastější: 

• nás se zákon nemůže týkat, nikdy se tu nic 
nestalo, svým zaměstnancům důvěřuji, jsme 
malá rodinná firma; 

• při analýze a implementaci řešíme pouze to, 
co nás „pálí“;

• přebíráme vzory z internetu;

• jsme společnost zaměřená na vývoje softwa-
ru, a tak jsme si nechali vypracovat směrnici 
IT odborníkem;

• pravidla všichni ve firmě znají a předáva-
jí si je ústní formou, nepotřebujeme nic 
sepisovat;

• nedostatek pravidel při nakládání s hotovos-
tí nám nevadí, nikdo nic nikdy neukradl;

• podpisový řád jsme nikdy nepotřebovali, 
podepisuje, kdo je zrovna v kanceláři;

• pravidlo čtyř očí u podpisů, převodů peněz, 
jednání, přebírání a přijímání zboží je zby-
tečná administrativní zátěž;

• compliance program je pouze „na papíře“, 
ale to je přece v pořádku;

• zaměstnanci neví, co má compliance officer 
na starosti; 

• zákaznickou/zaměstnaneckou linku 
či e-mail, kam může zaměstnanec nezávisle 
a anonymně sdělit podezření z protiprávního 
jednání, jsme nezřizovali; 

• zaměstnanci nedůvěřují nezávislosti a ano-
nymitě zákaznické linky;

• compliance program se netýká nejvyššího 
vedení, ti se přece žádného trestného činu 
nedopouští; 

• u jednoho zaměstnance došlo ke korupční-
mu jednání, ale nakonec firma žádný trest 
neuložila; 

• implementujeme pravidla mateřské 
společnosti bez provedení změn lokálních 
odlišností, co nám jiného zbývá; 

• svým podřízeným udělujeme generální plné 
moci, je to pro nás jako jednatele efektivní; 

Mgr. Jan Roub
Vystudoval Právnickou fakultu na Západočeské univerzitě a je registrovaným advokátem v České advo-
kátní komoře. Po absolvování studia pracoval v několika pražských advokátních kancelářích. Jako Legal 
Director je ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s. r. o.

• provádíme pravidelná školení v oblasti trest-
ní odpovědnosti poslechovou formou, pro 
všechny účastníky je toto školení povinné; 

• program jsme ve firmě implementovali již 
v roce 2016, nad potřebou jeho aktuali-
zace jsme se prozatím nezamýšleli, nebyl 
na to čas. 

A takto bychom mohli ve výčtu omylů a chyb, 
od fáze přípravy compliance programu přes 
pravidelná školení po postavení compliance 
officera, pokračovat. 

Žádný zde uvedený příklad není v pořádku 
a budete-li přemýšlet, co byste ve své obchodní 
společnosti mohli změnit, třeba vám náš vybra-
ný výčet omylů a mýtů, které jsme nasbírali při 
komunikaci s klienty, pomůže. 

Odlehčeně s humorem…
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Konzultant 
by neměl být 
Ferdou Mravencem 
Ondřej Petr

Ondřej je nejen členem CAFIN, ale také lektorem v Controller Instutu. 
Předává své zkušenosti na úvodním kurzu cyklu Diplomovaný 
controller. Kde bohaté zkušenosti získal a zda se jeho profese odráží 
i v soukromém životě, prozradil Lence Müllerové.

Jaké jsou podle Vás klíčové vlastnosti dob‑
rého konzultanta pro oblast controllingu 
a finančního řízení? 
Stejně jako se právníci zaměřují na určitý 
typ práva nebo lékaři se specializují pouze 
na určitý druh onemocnění, neměl by dobrý 
konzultant předstírat, že rozumí všemu a ještě 
na vysoké odborné úrovni. Někdy si dělám 
legraci a říkám, že by konzultant ze sebe neměl 
dělat „Ferdu Mravence – práce všeho druhu“ 
jen proto, aby si více vydělal nebo neměl pocit, 
že před zákazníkem ztratí tvář. Specializace, 
resp. umění říct „ne“, by neměla být pro 
konzultanta controllingu a finančního řízení 
slabost, ale solidnost.

Co hodnotíte, jako svoji největší pracovní 
zkušenost? Co Vám přinesla?
18 let práce v T-Mobilu. Zažil jsem jak dobu, 
kdy byl T-Mobile (tehdy RadioMobil) v dnešní 
terminologii „start-upem“, tak dobu, kdy 
se T-Mobile stal součástí mezinárodní skupiny 
Deutsche Telekom. Získal jsem mnoho znalostí 
a zkušeností z různých oblastí controllingu, na-
učil jsem se finanční řízení různých outsourcin-
gových, transformačních a akvizičních projektů, 
spolupracoval jsem s předními konzultantský-
mi společnostmi. V neposlední řadě mám z této 
doby také řadu přátel a kolegů, se kterými 
se setkávám a spolupracuji dodnes. 

Máte (třeba nejen v rámci své profese)  nějaký 
vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto 
osobu?
Nemám rád vzory, nicméně člověk, na jehož 
život a názory si občas vzpomenu (byť žil 
v době národního obrození), je Antonín Marek 
– farář z vesnice, odkud pochází moje rodina. 
Člověk vzdělaný, pracovitý, mnoha zájmů. Jeho 
životní krédo bylo „Usiluj, dokud času zbývá“. 
Čím jsem starší, tím větší mám pocit, že se s ním 
ztotožňuji. 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš 
soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako 
profesionální deformace? 
Manželka a dcery by asi bez většího zaváhání 
shodně potvrdily, že rodina je postižena mojí 
neustálou potřebou náš rodinný život plánovat. 
Mám rád, když přesně vím, v kolik hodin pojede-
me nakupovat, co bude o víkendu k obědu nebo 
na co se budeme dívat večer v televizi. S vyhod-
nocováním odchylek od skutečnosti to ale moc 
nepřeháním, protože je to stejně zbytečné .

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
Po založení vlastní firmy zaměřené mimo jiné 
na finanční řízení a controlling cítím potřebu 
mít možnost sdílet znalosti a zkušenosti s ostat-
ními kolegy z oboru, získávat nové kontakty 

a dávat samozřejmě o sobě také vědět. Věřím, 
že CAFIN je pro tyto účely jedna z nejlepších 
příležitostí.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo‑
mínáte a proč?
Na podzim jsem se v rámci cyklu Akviziční 
manažer účastnil dvou seminářů Due diligence 
a Akvizice a oceňování firem. Jednalo o semi-
náře, u kterých jsem neměl pocit promarně-
ného času, necítil jsem potřebu je předčasně 
opustit. Velmi zajímavá témata, zkušení lektoři 
schopní teorii doplňovat poznatky z praxe, 
příjemné prostředí. Vřele doporučuji!

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller 
Institutu chcete navštívit a proč?
V květnu mám v plánu zúčastnit se semináře 
pořádaného CAFINem „Principy soustavy řízení 
Baťa – aneb selský rozum je základ“. Tomáše 
Baťu považuji za jednoho z největších Čechů, 
který může v mnoha ohledech inspirovat pod-
nikatele i v dnešní době. 

S Controller Institutem spolupracujete také 
jako lektor odborných kurzů. Jak vnímáte 
výměnu rolí účastník/lektor?
Tuto výměnu jsem zažil poprvé na podzim loň-
ského roku, kdy jsem jako účastník absolvoval 
dva semináře z programu Akviziční manažer. 
Byl jsem přesvědčen, že vedle získaných zna-
lostí bude pro mě největším přínosem možnost 
sledovat prezentační dovednosti a chování lek-
torů, z čehož jsem se chtěl inspirovat pro vlast-
ní lektorskou činnost. Ve skutečnosti jsem však 
spíše pozoroval chování ostatních posluchačů. 

V duchu jsem si představoval, zda se posluchači 
seminářů, na kterých přednáším já jako lektor, 
chovají podobně. A už jsem klidnější…

Co považujete jako největší zátěž pro podni‑
ky a podnikatele v této době?
Velký počet a komplexitu zákonů, které jsou 
pro větší „spravedlnost“ a „lepší“ pochopení 
neustále doplňovány prováděcími vyhláš-
kami. A dále byrokratické státní úřady, kde 
člověk nemá zastání. Takové jednoduché věci 
jako registrace k DPH nebo získání variabilní-
ho symbolu k platbám sociálního pojištění, 
je v českém prostředí běh na dlouhou trať 
s nutností mít pevné nervy. Vím, o čem mluvím. 
V roce 2019 jsem měl možnost si osobně pruž-
nost českých úřadů a ochotu jejich úředníků při 
zakládání firmy na vlastní kůži vyzkoušet.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Rozdělat oheň, dívat se do něj a popíjet plzeň-
skou dvanáctku .

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Nebát se používat selský rozum. Většina lidí 
tento přístup v životě ocení mnohem více než 
používání vědeckých pouček a sofistikovaných 
vzorců, kterým mnohdy stejně nerozumí. 

Ing. Ondřej Petr
Je absolventem oboru Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě na fakultě stavební 
ČVUT a MBA programu na Shefield-Hallam University. Začínal jako controller ve společnostech Stavby 
mostů Praha a. s. a Raab Karcher Staviva a. s. V roce 1998 nastoupil do společnosti RadioMobil a. s., kde 
se zabýval controllingem investic. Od roku 2005 zastával ve společnosti T-Mobile a. s. funkci manažera 
finančních analýz a následně funkci manažera finančního controllingu pro technologický úsek. V roce 
2019 spoluzaložil společnost Altestra s. r. o. zaměřující se na poskytování finančně-technického poraden-
ství subjektům působícím zejména v technických oborech. Poznatky z praxe přednáší jako lektor na semi-
nářích věnovaných controllingu a finančnímu řízení.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Müllerová 
CAFIN
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The 10 Best Examples 
of How Companies Use Artificial 
Intelligence in Practice 
Bernard Marr

All the world’s tech giants from Alibaba to Amazon 
are in a race to become the world’s leaders 
in artificial intelligence (AI). These companies 
are AI trailblazers and embrace AI to provide 
next‑level products and services. Here 
are 10 of the best examples of how 
these companies are using artificial 
intelligence in practice.

1. Alibaba

Chinese company Alibaba is the world‘s larg-
est e-commerce platform that sells more 
than Amazon and eBay combined. Artificial 
intelligence (AI) is integral in Alibaba’s daily 
operations and is used to predict what custom-
ers might want to buy. With natural language 
processing, the company automatically gener-
ates product descriptions for the site. Another 
way Alibaba uses artificial intelligence is in its 
City Brain project to create smart cities. The 
project uses AI algorithms to help reduce traffic 
jams by monitoring every vehicle in the city. 
Additionally, Alibaba, through its cloud com-
puting division called Alibaba Cloud, is helping 
farmers monitor crops to improve yield and 
cuts costs with artificial intelligence.

2. Alphabet – Google

Alphabet is Google’s parent company. Waymo, 
the company’s self-driving technology division, 
began as a project at Google. Today, Waymo 
wants to bring self-driving technology to the 
world to not only to move people around, 
but to reduce the number of crashes. Its 
autonomous vehicles are currently shuttling 
riders around California in self-driving taxis. 

Right now, 
the company 
can’t charge a fare 
and a human driver 
still sits behind the 
wheel during the pilot 
programme. Google signalled 
its commitment to deep learning 
when it acquired DeepMind. Not only did 
the system learn how to play 49 different 
Atari games, the AlphaGo programme was 
the first to The 10 Best Examples Of How 
Companies Use Artificial Intelligence In Practice 
beat a professional player at the game of Go. 
Another AI innovation from Google is Google 
Duplex. Using natural language processing, 
an AI voice interface can make phone calls and 
schedule appointments on your behalf. Learn 

even more about how Google is incorporating 
artificial intelligence and machine learning 
into operations.

3. Amazon

Not only is Amazon in the artificial intelligence 
game with its digital voice assistant, Alexa, but 

artificial intelligence is also part of many 
aspects of its business. Another 

innovative way Amazon uses 
artificial intelligence 

is to ship things to you 
before you even 

think about 
buying it. They 

collect a lot 
of data about 

each per-
son’s buy-

ing habits 
and have 
such 
confi-
dence 
in how 
the 
data 
they 

collect 
helps 

them rec-
ommend 

items to its 
customers 

and now 
predict what 

they need even 
before they need 

it by using predictive 
analytics. In a time when 

many brick-and-mortar stores 
are struggling to figure out how 

to stay relevant, America’s largest e-tailer 
offers a new convenience store concept 
called Amazon Go. Unlike other stores, there 
is no checkout required. The stores have 
artificial intelligence technology that tracks 
what items you pick up and then automati-
cally charges you for those items through the 
Amazon Go app on your phone. Since there 
is no checkout, you bring your own bags to fill 
up with items, and there are cameras watching 

your every move to identify every item you put 
in your bag to ultimately charge you for it.

4. Apple

Apple, one of the world’s largest technology 
companies, selling consumer electronics such 
as iPhones and Apple Watches, as well as com-
puter software and online services. Apple uses 
artificial intelligence and machine learning 
in products like the iPhone, where it enables 
the FaceID feature, or in products like the 
AirPods, Apple Watch, or HomePod smart 
speakers, where it enables the smart assistant 
Siri. Apple is also growing its service offering 
and is using AI to recommend songs on Apple 
Music, help you find your photo in the iCloud, 
or navigate to your next meeting using Maps.

5. Baidu

The Chinese equivalent of Google, Baidu, uses 
artificial intelligence in many ways. They have 
a tool called Deep Voice that uses artificial 
intelligence and deep learning that only needs 
3.7 seconds of audio to clone a voice. They use 
this same technology to create a tool that reads 
books to you in the author’s voice—all auto-
mated with no recording studio necessary.

6. Facebook

One of the primary ways Facebook uses 
artificial intelligence and deep learning 
is to add structure to its unstructured data. They 
use DeepText, a text understanding engine, 
to automatically understand and interpret the 
content and emotional sentiment of the thou-
sands of posts (in multiple languages) that its 
users publish every second. With DeepFace, the 
social media giant can automatically identify 
you in a photo that is shared on their platform. 
In fact, this technology is so good, it’s better 
at facial recognition than humans. The compa-
ny also uses artificial intelligence to automati-
cally catch and remove images that are posted 
on its site as revenge porn.

7. IBM

IBM has been at the forefront of artificial intel-
ligence for years. It‘s been more than 20 years 
since IBM‘s Deep Blue computer became the 
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first to conquer a human world chess champi-
on. The company followed up that feat with 
other man vs. machine competitions, including 
its Watson computer winning the game show 
Jeopardy. The latest artificial intelligence 
accomplishment for IBM is Project Debater. 
This AI is a cognitive computing engine that 
competed against two professional debaters 
and formulated human-like arguments.

8. JD.com

JD.com is the Chinese version of Amazon. Its 
founder Richard Liu expects and is driving 
toward having his company be 100 % auto-
mated in the future. Right now, its warehouse 
is already fully automated, and they have been 
making drone deliveries of packages for the 
last for years. JD.com is driving business with 
artificial intelligence revolution, big data, and 
robotics while building the retail infrastructure 
for the 4th industrial revolution.

9. Microsoft

Artificial intelligence is a term that appears 
on Microsoft‘s vision statement, which illus-
trates the company’s focus on having smart 
machines central to everything they do. They 
are incorporating intelligent capabilities to all 
its products and services, including Cortana, 
Skype, Bing, and Office 365, and are one of the 
world‘s biggest AI as a Service (AIaaS) vendors.

10. Tencent

Chinese social media company Tencent has 
incorporated artificial intelligence into its 
operations in its quest to become „the most 
respected internet enterprise,” Tencent relies 
on artificial intelligence. It has 1 billion users 
on its app WeChat, but has extended its reach 
to gaming, digital assistants, mobile payments, 
cloud storage, live streaming, sports, educa-
tion, movies, and even self-driving cars. One 
of the company‘s slogans is „AI in all.” Tencent 
acquires huge amounts of information and in-
sights about its customers that it processes and 
leverages to the company’s advantage.

 

Bernard Marr
Bernard Marr is a bestselling author, keynote speaker, and advisor to companies and governments. He has 
worked with and advised many of the world's best-known organisations. LinkedIn has recently ranked 
Bernard as one of the top 10 Business Influencers in the world (in fact, No 5 – just behind Bill Gates and 
Richard Branson). He writes on the topics of intelligent business performance for various publications 
including Forbes, HuffPost, and LinkedIn Pulse. His blogs and SlideShare presentation have millions 
of readers.

Rozpočtování 
s nulovým základem
Rozpočtování s nulovým základem je metoda 
sestavování rozpočtu, která vyžaduje, aby kaž-
dá složka nákladů byla stanovena, jako kdyby 
se aktivita, ke které se rozpočet vztahuje, pro-
váděla poprvé. Pokud příslušná aktivita není 
schválena, její náklady se nerozpočtují.

Jde tedy o myšlenkový postup při plánování, 
který spočívá v tvorbě plánu „na zelené louce“. 
Rozpočtování nevychází z existující struktu-
ry nákladů, ale hledá nové a hospodárnější 
a účinnější cesty tvorby výkonu.

Zero‑based Budgeting (ZBB)

Zero-based budgeting is a method of bud-
geting which requires each cost element 
to be specifically justified, as though the activ-
ities to which the budget relates were being 
undertaken for the first time. Without approval 
the budget allowance is zero.

Well, it is a way of thinking about budgeting, 
namely starting from zero. Budgeting does not 
start from the existing cost structure, but seeks 
new and more economical and more efficient 
ways of achieving output.

Zachování reálné hodnoty

Bude-li majetek nahrazen za vyšší cenu než 
byla původní pořizovací cena, nemá podnik 
ve chvíli, kdy odepíše pouze pořizovací cenu, 
možnost znovu pořídit výkonový potenciál, 
který zařízení původně mělo. Proto musí být 
v ekonomickém uvažování uplatněna jako 
základna odpisů reprodukční pořizovací cena 
rovnocenného nebo stejně výkonného zaříze-
ní, čímž vzniká nutnost určení tzv. kalkulačních 
odpisů. Reprodukční cena je cena, za kterou 
by identické zboží nebo zařízení bylo pořízeno 
v den ocenění.

Protože u dlouhodobě používaného majetku 
lze jen velmi obtížně předvídat reprodukční 
pořizovací cenu, používá se v praxi odepisování 
z běžné hodnoty aktiva. To je částka, která 
by se musela dnes zaplatit za pořízení daného 
investičního majetku.

Maintenance of Assets

If an asset has to be replaced at a higher price 
than the historic purchase price, then the 
company has no chance of recovering the per-
formance potential which the asset previously 
had at the same price, if only the acquisition 
value has been depreciated. It follows that for 
internal purposes depreciation is based on the 
replacement cost of an asset of similar value 
and capable of similar performance, which 
leads to the determination of imputed depre-
ciation. Replacement cost is the price at which 
identical goods or capital equipment could 
be purchased at the date of valuation.

Since in the case of assets that can be used 
a long time it is barely possible to forecast the 
replacement price, depreciation is calculated 
from the asset’s current value. Current value 
is the amount which is to be paid on the mar-
ket today for a particular asset.

Slovník
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Zajímavosti

ČNB a zelené dluhopisy

Michl navrhne, aby ČNB více investovala 
do zelených dluhopisů

Člen bankovní rady Aleš Michl navrhne při 
diskusích vedení centrální banky navýšit 
investice do zelených dluhopisů, které slouží 
k financování projektů šetrných k životnímu 
prostředí. V současnosti má centrální ban-
ka v takovýchto dluhopisech dvě procenta 
devizových rezerv, tedy zhruba 68 miliard 
korun. „Držíme je nikoliv jako dobročinnost, 
ale kvůli tomu že poskytují výnos nad naše 
interní benchmarky. Vyděláváme na nich 
a jsme rádi, že i pomáhají. To je rozdíl mezi 
hysterií a akcí, mezi socialismem a kapitali-
smem. Na příštím jednání ke správě devizových 
rezerv navrhnu navýšit tyto investice. Nemůžu 
mluvit za celou bankovní radu, ale jen za sebe. 
Líbí se mi nizozemská centrální banka, která 
má takto nainvestováno pět procent jen z dlu-
hopisového portfolia,” uvedl Michl. Devizové 
rezervy ČNB ke konci prosince činily zhruba 
133,3 miliardy eur (3,387 bilionu Kč). Tzv. 
zelené dluhopisy by měly vyhovovat konceptu 
ESG (Environmental, social and governance 
criteria), tedy standardům týkajících se dopadu 
činnosti firem na životní prostředí a také 
na společnost. Díky nim se zpravidla financují 
projekty související s životním prostředím 
a rozvojem regionů.

Zdroj: Patria.cz

Záporné úrokové sazby

Centrální banky dále přifukují bublinu 
na státním dluhu, záporné sazby „neskončí 
dobře”

Jamie Dimon nemůže o negativních úro-
kových sazbách v Evropě a Japonsku anebo 
o veřejné politice v USA během posledního 
desetiletí říct nic příliš pozitivního. Šéf banky 
JP Morgan Chase během rozhovoru pro CNBC 
kritizoval politiku negativních úrokových sazeb 
přijatou v Evropě a Japonsku. Dále dodává, 
že ekonomický růst v USA by mohl být téměř 
dvojnásobný, kdyby vládní politika byla lepší. 
„Jedinou věcí, ze které mám obavy, jsou zá-
porné úrokové sazby, QE a rozdíl mezi cenami 
akcií a cenami dluhopisů a výnosy a podobně. 
Je to jeden z největších experimentů všech dob 
a stále nevíme, jaký bude konečný výsledek … 
Znáte někoho, kdo si skutečně koupil dluhopis 
s negativní úrokovou sazbou? Kupujícími jsou 
centrální banky a pojišťovny nebo indexové 
či pasivní fondy. Nikdy bych si nekoupil dluho-
pis se záporným úrokem, ledaže bych k tomu 
byl donucen. Z historického pohledu, když 
vidíte něco takového, nemusí to nutně skončit 
dobře,” vyjádřil se Dimon.

Zdroj: Patria.cz
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