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Vážení členové, milí čtenáři,

už je to rok, co někteří z nás přeměnili své domovy 
na své kanceláře a přešli tak plně na práci z domova. 
I proto jsme rádi, že si k vám našlo cestu nové vydání 
časopisu CAFINews. 

Ladislava Ziburu, tvář z titulky, jsme měli možnost vi-
dět na online Vánočním setkání, a při té příležitosti jej 
Olga Cechlová vyzpovídala. Rozhovor o cestování, plá-
nování i financování jeho cest najdete uvnitř časopisu.

Obsahově je nové číslo nabité aktuálními pohledy 
jednotlivých autorů. Alexander Kozlov přináší zajímavý 
pohled na zaměstnanecké benefity. V článku Inspirace 
a konspirace z homeoffice Tomáš Nekvapil upozorňuje 
na nutnost měřit rezervy, abychom poznali skutečné 
náklady. Hovorkování s Hovorkou se taktéž nevyhýbá 
tématu covidu s ohledem na firemní kulturu. Pozitivní 
však je, že Štěpán Křeček už vidí světlo na konci tunelu.

Zajímáte se o kurzové riziko? Téma rozvádí Libor Vašek, 
působící mimo jiné na postu předsedy Komory certifi-
kovaných účetních.

Téma digitalizace a využití umělé inteligence v con-
trollingu spolu s jeho omezeními přináší zahraniční 
příspěvek od Helma Losbichlera.

Uvnitř časopisu najdete další pravidelné rozhovo-
ry s novými členy a také pozvánky na konference 
a akce CAFIN. Protože my už se nemůžeme dočkat, 
až se s Vámi zase potkáme.

Za celý tým přeji příjemné čtení a brzy na viděnou,

Lenka Písařovicová

Spojte se s námi na:

facebook.com/cafin7/

www.linkedin.com/
groups/3055741
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Viromatematika 
Tomáš Nekvapil

Omlouvám se těm, kteří v tomto úvodníku 
čekají vizi a zásadní myšlenky. Dnešní doba 
jako by nebyla o ničem jiném. Kvůli vizím 
a zásadním myšlenkám utrácíme, co jsme 
nahospodařili, nakupujeme ničím nekrytá 
aktiva (akcie, podobně jako před léty papírové 
peníze, zřejmě už ztratily svůj „zlatý standard“, 
vazbu na fundament, tedy podnik, který musí 
vykazovat odpovídající výkonnost. Loď v bouři 
vizí tak pluje bez kotvy, aniž by to komukoli 
vadilo, spíš naopak… Případně rozhazujeme 
miliony voličům. Invazi povrchnosti, podporo-
vanou schopností manipulovat většinovým mí-
něním tak důležitým pro fungování demokra-
cie, zřejmě nezastavíme. Všímat si jednotlivostí 
vzdorujících hlavnímu proudu však můžeme 
– a naštěstí to ještě nikdo nezakázal.

Pozitivní postřeh vás po tomto patetickém 
úvodu nejspíš překvapí. Jedno z nenápadných 
vítězství všedních koronadnů získala mate-
matika. Zatímco ostatní obory od energe-
tického inženýrství až po výrobu vakcín těží 
ze samotné hrany poznání, na kterou dosáhly, 
a jsou poznamenány s tím související nejisto-
tou, matematika nás v posledních měsících 
šikovně odkázala ke svým nezpochybnitelným 
kořenům. Stalo se tak jediným detailem – a tím 
je reprodukční číslo.

Škodolibý pokřik, který zazněl nad chybnou 
interpretací základu exponenciální funkce 
samotným ministrem (nikoli matematiky, ale 
zdravotnictví, což je podstatné), mi připadá 
hodně pokrytecký. Copak mají všichni ostatní 
jasno v tom, jak exponenciála funguje? Kolik 
z ministrových kritiků by dokázalo vysvětlit 
jev, ke kterému dochází právě nyní (počátkem 
března): denní přírůstky nově nakažených jsou 
vyšší než minulý týden, ale reprodukční číslo 
ve stejném srovnání klesá?

Je tu však ještě jiná, možná více překvapivá 
skutečnost: reprodukční číslo o málo vyšší 
než 1 v sobě nese další užitečné poselství, kte-
ré jsme „ztratili v překladu“ – nebo spíš zapo-
mněli dešifrovat. Hodnota reprodukčního čísla 
u příušnic (podobně jako covid se šíří kapén-
kami) přesahuje číslo 10: jeden člověk nakazí 
asi deset dalších. Covid je v tomto směru úplný 

břídil: jeden nakažený ho přenese obvykle jen 
na jednu nebo dvě další osoby. Za celou dobu, 
po kterou je infekční! Kolik lidí přitom potká? 
A s kolika se vidí prakticky denně, v rodině, 
v práci…? Přenos infekce je u covidu na rozdíl 
od příušnic, neštovic nebo spalniček, spíše 
výjimkou. Navzdory zkušenostem získaným 
z dětských infekcí máte opravdu velkou šanci, 
že jej nedostanete ani po přímém kontaktu 
s nakaženým – a relativně jednoduchá opat-
ření dokáží tuto šanci ještě výrazně posílit! 
Je-li pravděpodobnost přenosu nějaké nemoci 
jediným kontaktem 90 %, nejistý účinek ochra-
ny je vážná věc. Při pravděpodobnosti pár 
procent vás naopak každá další, byť omezená 
ochrana, vzdaluje od možné nákazy mílovými 
kroky. Měli bychom to vědět – abychom rozu-
měli skutečnému významu.

Kdykoli sleduji média, mám dojem přesně 
opačný: každá obrana je nedokonalá a její 
účinek pochybný. Šidítko propagované odbor-
níky jenom proto, aby zakryli svou bezradnost. 
A s něčím takovým si dovolí nás šikanovat, 
omezit naši ústavně garantovanou svobodu! 
Fuj, hanba, chcípl pes! Jedinou cestou je nechat 
se promořit. 

Stěžujeme si, že lidé smyslu opatření 
nerozumí a proto necítí potřebu je dodržo-
vat – což by se těžko mohlo stát, kdybychom 
prostý číselný vztah neskrývali za podivně 
znějícím cizím slovem. Lidé s určitým stupněm 
vzdělání si neznalost obvykle nepřipouštějí; 
pojmy jako exponenciála, pí nebo kosinus jim 
ostatně v hlavě většinou ulpěly; matematickou 
gramotnost, tedy schopnost tyto konstrukty 
použít, však pouhá znalost nezaručuje. Od po-
vrchní znalosti k pochopení významu je dlouhá 
cesta. Z čeho neviním ministra zdravotnictví, 
lze jen těžko vinit novináře. Úplně na začátku 
bude nejspíš škola – v jiné aktuální diskusi, 
o smysluplnosti maturity z matematiky, má to-
hle zjištění ještě jeden důležitý ohled: Než 
začneme zkoušet, shodneme se v tom, čemu 
by nás školní matematika vlastně měla naučit?
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Benefit, o který 
se musí starat 

Alexander Kozlov 

I přesto, že pracovní trh je v současné době značně deformován, 
mají zaměstnanecké benefity stále své pevné místo v nabídkách 
pracovních inzerátů. Dokonce má současná krize potenciál role 
benefitů v odměňovaní zaměstnanců naopak posílit. Kvůli daňovému 
zvýhodnění většiny z nich může nabídka nových benefitů, případně 
navýšení stávajících, být určitou alternativou k růstu mezd. 

Ke klasickým benefitům, jako jsou stravenky 
(nově i stravovací paušál), příspěvky k pen-
zijnímu připojištění (tzv. penzijko), příspěvky 
do kafeterie, dovolená navíc nebo možnosti 
práce z domova, přibyly v posledních letech 
i poněkud exotické benefity, jakými jsou ob-
čerstvení na pracovišti, sabatikl (částečně place-
ná roční dovolená) nebo bonus swap (převede-
ní finančních bonusů do systému kafeterie). 

Společným rysem většiny vyjmenovaných 
benefitů je jejich „pohodlnost“. Jedinou starostí 
bývá doba expirace stravenek anebo bodů 
v kafeterii. 

Příspěvek k penzijnímu spoření (u starších 
smluv k penzijnímu připojištění) se ale chová 
jinak. Připsáním na penzijní účet jeho životní 
dráha teprve začíná, navíc to, co zaměstnanec 
na ročním výpise nebo v internetovém ban-
kovnictví v řádku „příspěvky zaměstnavatele“ 
uvidí, nejsou peníze, na které může bezpod-
mínečně sáhnout. Při předčasném ukončení 
smlouvy, se zaměstnavatelský příspěvek zdaní 
srážkovou daní ve výši 15 %. Celkem v ČR při-
spívají zaměstnavatelé více než 1,5 milionu 
klientů z celkových asi 4,4 mil. účastníků tzv. 
III. pilíře. Zákon mluví o příspěvcích účastníka 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet účastníků III důchodového pilíře Z toho s příspěvkem zaměstnavatele

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

Vývoj počtu účastníků. Zdroj: Ministerstvo financí České republiky.

placených zaměstnavatelem, které ale na roz-
díl od příspěvků placených zaměstnancem sa-
motným nezakládají nárok na státní příspěvek. 
Průměrná výše zaměstnavatelského příspěvku 
v roce 2020 byla 1 085 Kč.

Příspěvek zaměstnavatele musí být sjednán 
písemně, tj. měl by být součásti pracovní, ko-
lektivní nebo jiné smlouvy, případně vnitřního 
předpisu společnosti. Z pohledu zaměstna-
vatele se jedná o daňově uznatelný náklad, 
ze kterého se navíc neodvádí sociální a zdra-
votní pojištění (povinné pojistné neplatí ani 
zaměstnanec). Je zde však limit ve výši 50 tis. 
Kč na osobu na rok, do kterého se započítávají 
i příspěvky na životní pojištění. Po případném 
překročení zmíněného limitu se z rozdílu odvá-
dí sociální a zdravotní pojištění, zaměstnanec 
bude navíc odvádět i daň z příjmu. 

Například při navýšení mzdy o 1 000 Kč 
stoupnou náklady zaměstnavatele o 1 340 Kč, 
při poskytnutí příspěvku k penzijnímu spoření 
nebudou náklady zaměstnavatele o nic vyšší 
než příspěvek samotný.

Proč se ale o tento benefit musí starat? 
Pokud se automaticky nesáhne po penzijním 
produktu, který nabízí banka, kde má dotyčný 
účet, pak první starostí bude právě volba pen-
zijní společnosti. Zde je výběr zcela v kompe-
tenci zaměstnance. Pokud se zaměstnavatel 
rozhodne tento druh benefitu zaměstnan-
cům poskytnout, musí ho poskytnout všem 
zájemcům z řad zaměstnanců bez ohledu 
na to, u které penzijní společnosti a v kterém 
z fondů penzijní spoření (připojištění) mají. 
Penzijní fondy provozuje v ČR osm společností 
(do poloviny roku 2021 přibude devátá). Patří 
sem jak zástupci velkých bankovních domů, 
jako je ČSOB Penzijní společnost nebo Penzijní 
společnost České spořitelny, tak i menší hráči, 
například společnost Conseq.

Další starostí je volba fondu, případně fondů 
(každou investovanou korunu lze totiž rozdělit 
mezi více fondů u jedné penzijní společnosti). 
Volba penzijního fondu by měla byt kombi-
nací věku klienta a jeho postoje k riziku. Před 
uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním 
spoření zákon požaduje vyplnění tzv. investič-
ního dotazníku, výsledkem kterého je rizikový 
profil klienta (číslo na škále od 1 – nejkonzer-
vativnější do 7 – nejrizikovější). 

„Příspěvek zaměstnavatele 
musí být sjednán písemně, 
tj. měl by být součásti pracovní, 
kolektivní nebo jiné smlouvy, 
případně vnitřního předpisu 
společnosti.“
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V neposlední řadě záleží také na tom, jak 
dlouho chystá dotyčný v systému penzijního 
spoření setrvat. Bohužel stále jsou případy 
tzv. „otáčení“ penzijních smluv po dvou letech 
s cílem vybrat příspěvky zaměstnavatele dřív, 
než bude mít klient nárok na jednorázové 
vyrovnání, předdůchod nebo starobní penzi. 
Zaměstnavatel na druhou stranu může mít 
podmínku, že zaměstnanci přispívá pouze 
na jednu smlouvu, a pokud ji zaměstnanec 
zruší, nebude mu dalších několik let (anebo 
vůbec) na penzijko přispívat.

Volbou penzijní společnosti a spořicí strate-
gie starosti o tento benefit nekončí. Minimálně 
jednou ročně (přijde výpis), maximálně jednou 
týdně (na webových stránkách penzijní společ-
nosti) bude účastník spoření mít možnost zjistit 
výkonnost svého penzijního fondu. Obvykle 
s čtvrtletní frekvencí se na příslušných webo-
vých stránkách objevuje i komentář správce 
fondu, který se vyjádří k výsledkům hospoda-
ření a okomentuje hlavní události, které měly 
na fondovou výkonnost vliv. Roční zhodnocení 
je pak nejlepším srovnávacím základem pro 
porovnání jednotlivých fondů navzájem. 
Rizikový profil porovnávaných fondů by měl 
být stejný. 

Přechod mezi jednotlivými fondy stejné pen-
zijní společností je velice jednoduchý. Zpravidla 
stačí několik minut času a přístup k elektronic-
kému bankovnictví. Při změně investiční strate-
gie v rámci jedné penzijní společností není po-
třeba zaměstnavateli nic hlásit. Zaměstnavatel 
bude pokračovat v zasílání příspěvků na stejný, 
tzv. sběrný účet. Penzijní společnost pak peníze 
připíše na účet fondu dle aktuální investiční 
strategie klienta. 

Přechod mezi penzijními společnostmi 
je proces poněkud náročnější. Jedná se o výpo-
věď stávající a uzavření nové smlouvy s jinou 
penzijní společností, což jsou úkony mající své 
lhůty a žádný „fast track“, jako například při 
změně mobilního operátora, zde neexistuje. 
Při přechodu k jiné penzijní společnosti se musí 
tato skutečnost zaměstnavateli včas nahlá-
sit. Důležité je číslo účtu, na který příspěvky 
zaměstnavatele budou chodit. Pokud přijdou 
na starý účet, penzijní společnost je po několi-
ka dnech vrátí, můžete ale u té nové za tu dobu 
přijít o výnosy (obzvlášť pokud spoříte v dy-
namičtějších fondech a trefíte období, kdy 
finanční trhy rostou). 

S ukončením pracovního poměru zaměstna-
vatel příspěvek vyplácet přestane. Pro účast-
níka se ale nic nemění, pokračuje ve zvolené 
strategii spoření, kam přispívá sám, a pokud 
spoří minimálně 300 Kč měsíčně, dosáhne 
i na příspěvek od státu ve výši 90 Kč (maxi-
mální státní příspěvek 230 Kč získá při měsíční 
platbě 1 000 Kč). 

 

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.

„Volbou penzijní společnosti 
a spořicí strategie starosti o tento 
benefit nekončí.“
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a nástrojů • • –
Diplomovaný 
controller 8

Intenzivní certifikované vzdělávání 
pro pokročilé controllery odpovídající 
evropským standardům IGC

– • •
Výrobní controller 7 Controlling a řízení výrobních procesů • • –
FINANCE
Acquisition Manager 3 Kompletní know-how pro úspěšnou 

realizaci akvizičních plánů – • •
Finanční manažer 7 Ucelený přehled kompetencí finančního 

manažera – • •

MANAGEMENT

Praktické finance 
pro manažery 
a jednatele firem

5
Intenzivní průřezový program pro 
manažery a vedoucí týmů pro pochopení 
souvislostí ve financích firmy

• – •

Business Analytik 8 Praktické návody jak úspěšně vytěžit data • – •
Manažer nákupu 6 Aktuální trendy v oblasti nákupu – • –

VYUŽITÍ IT
Power BI Master 6 Aneb jak na sofistikované reporty 

a analýzy – • •

VZDĚLÁVACÍ CYKLY

• PROGRAM JE URČENÝ PRO DANOU CÍLOVOU POZICI.

www.controlling.cz
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Ladislave, naši čtenáři jsou většinou lidé 
z podnikových financí, jejichž náplní práce 
je mimo jiné plánování. Jak jste na tom Vy? 
Jak moc své cesty a jejich průběh plánujete?
Čím víc o cestách píšu, tím víc si je plánuju. 
Pochopitelně nechci, aby mi uniklo něco, 
co může čtenáře zajímat. Hodně se radím 
po sítích s lidmi, kteří už v daných místech byli 
– ono totiž nás Čechy zajímají specifická místa, 
třeba různé kuriozity. A taky se snažím vždycky 
co nejvíc radit s místními, ti vás zase nasměrují 

na méně známá místa. Žádné podrobné plány 
ale nemívám, spíš seznam námětů, se kterým 
pak na místě improvizuji.

Jak a podle čeho si vybíráte cíle Vašich cest?
Vybírám si země, o kterých se zrovna hodně 
mluví, a které jsou alespoň trochu bezpeč-
né. Poslední knížku jsem tak napsal o cestě 
po Evropě, protože zrovna bylo velkým 
tématem referendum o vystoupení z EU. Teď 
píšu o Česku, protože omezení cestování 

Puchýře 
k poutím patří 

Ladislav Zibura

Když před Vánocemi 
do našeho „vysílacího studia” 

v DOCKu zavítal mladý 
sympaťák Láďa Zibura, aby 

se s hosty online Vánočního 
setkání podělil o své zážitky 

z pěší cesty do Jeruzaléma, 
nemohli jsme jinak. Využili 

jsme příležitost a zeptali 
se ho na pár otázek. O jeho 

názory, přístup a vidění světa 
se s vámi chceme podělit.

vedlo ke zvýšení zájmu o tuzemský turismus. 
Volbu témat tedy pojímám dost novinářsky 
– mě osobně zajímá svět celý, takže cestuju 
kamkoli se stejnou radostí.

Sám se neoznačujete za poutníka a žádnou 
cestu jste nepodnikl čistě z náboženských 
nebo sportovních důvodů – sledujete tedy 
cestováním nějaký jiný cíl? 
To je vždycky jiné. Když jsem se v osmnác-
ti začal vydávat na pěší poutě, fascinovalo 
mě to dobrodružství a tradice. Teď už se vydá-
vám konvenčněji – vlakem, stopem, naposle-
dy dokonce po Česku vlastním autem. Baví 
mě potkávat se s lidmi a objevovat lokální 
témata prostřednictvím konverzace s nimi. 
Mám moc rád ten pocit „být na cestě” – vytržení 
ze stereotypu a jistou nejistotu, která cestování 
provází. Taky se mi líbí, že člověk poznává svět, 
do kterého se narodil, a vzdělává se. Částečně 
proto, že pak o cestování píšu, si během cest 
načítám spoustu zdrojů o zemích, které navště-
vuji. Víc než jídlo nebo památky mě baví příbě-
hy – a to jak příběhy daných míst, tak lidí, kteří 
tam žijí. Čím víc toho procestuje, tím osobněji 
pak vnímá, co se ve světě děje. Je v kontaktu 
s velkými tématy dneška, jako je globalizace, 
ekologie, chudoba či urbanizace. Svět se mění 
rychle a jsem rád za příležitost to sledovat 
v přímém přenosu.

Předtím než na cestu vyrazíte, dáváte 
se nějakou „fyzickou” přípravu, tak aby 
Vás po prvních desítkách kilometrů něco 
nebolelo? Bolí? Co otlaky a puchýře, máte 
tak „vyšláplé” boty, že z toho nemusíte mít 
obavu?
Nikdy jsem to nedělal. Puchýře k poutím patří, 
dá si zvyknout. Když je člověku něco přes 
dvacet a nějak normálně sportuje a žije, tak 
zvládne leccos. Nachodil jsem takhle pěšky 
asi 6 000 kilometrů, teď mě zase baví ces-
tovat jinými způsoby. Ale zrovna vloni jsem 
se k poutničení chtěl vrátit – po deseti letech 

jsem chtěl znovu podniknout cestu do Santiaga 
de Compostela. Tak snad se mi to povede letos. 
Dlužno ale říct, že když se občas vydávám 
s batohem na výlety, už cítím, že jsem ve svých 
28 letech trochu unavenější, než to bylo v 18.

Dokázal byste určit moment, který rozhodl, 
že se stanete cestovatelem?
Dostudoval jsem žurnalistiku, dopsal druhou 
knížku a ukázalo se, že můžu spojit psaní 
a cestování ve své živobytí. Jinak bych ale 
cestoval stejně, mám to jednoduše rád. Ovšem 
když člověk může propojit práci s koníčkem, 
pochopitelně je to nejlepší řešení.

Cestujete vždycky sám, anebo jste nějakou 
delší cestu podnikl i s přáteli či rodinou? 
Vypozoroval jsem, že se mi o cestách nejlépe 
píše, když se na ně vydám sám. Touha po něja-
kém lidském kontaktu mě vede k tomu, abych 
se zbytečně nestyděl a bavil se s každým, koho 
potkám. Zároveň se nemusím bát o nikoho 
jiného než o sebe a je to časově velmi efektiv-
ní. Brzy vstávám, pozdě chodím spát. Během 
dne něco za pochodu zhltnu, jinak se pořád 
přesouvám a něco zažívám. Za dva měsíce 
si přijdu zážitky docela saturovaný a zároveň 
mám dostatek námětů na knížku. Mimo psaní 
ale cestuji moc rád i s kamarády, jen je tam 
dynamika trochu jiná. Člověk se víc soustředí 
na společnost, se kterou vyrazil, než na místní 
reálie.

Měl jste na své cestě někdy opravdu strach? 
Strach je užitečný sluha, ale špatný pán. Občas 
strach mám a vnímám to jako nějaký projev 
intuice, tak se ho snažím poslouchat. Nejčastěji 
to je spojené s nějakou bouřkou, se psy nebo 
s tím, že se s nějakými lidmi nebo v nějakém 
prostředí jednoduše necítím dobře. Na druhou 
stranu jsem dobrou polovinu svého času 
v posledních pěti letech strávil na cestách 
po Česku a zahraničí. Tolikrát jsem zažil něco 
znepokojivého a tolikrát to dobře dopadlo, 

„Mám moc rád ten pocit „být 
na cestě” – vytržení ze stereotypu 
a jistou nejistotu, která cestování 
provází.“

„Touha po nějakém lidském 
kontaktu mě vede k tomu, abych 
se zbytečně nestyděl a bavil 
se s každým, koho potkám.“
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že se u nějakých běžných situací zbytečně 
nestrachuji. 

Když jde člověk pěšky přes tisíc kilometrů, 
co se mu tak celý den honí hlavou? Nenudil 
jste se někdy? 
Ono už se mu pak nehoní hlavou vůbec nic, což 
je krásný pocit. Chodit daleko pěšky je v pod-
statě meditace. Jen se tak usmíváte, pozorujete 
svět kolem a nikam nespěcháte. Aby se člověk 
nenudil, tak se právě naučí vnímat všechno, 
co zažívá, v drobných pointách a sledovat 
všechno možné. Proměny přírody a architek-
tury, místní zvyky, lidi… Pořád se něco děje, 
zejména když se naladíte na pomalé tempo 
cestování a menší intenzitu zážitků.

Máte nějaký vzor? Někoho, kdo Vás inspiruje 
svým životním postojem? 
Nu, asi každý, s kým jsem se potkal a přišel 
mi zajímavý. Taky jsem měl to štěstí v Česku po-
znat spoustu lidí z různých oborů. To je výhoda 
malých národů – každého znáte přes jednoho 
člověka, a kdo je veřejně trochu aktivní, po-
tkává pravidelně pořád stejné lidi tak dlouho, 
až se s nimi začne přátelit. Inspirují mě všichni, 
kdo v naší zemi něco vytváří. Z hlediska 
cestování můžu jmenovat třeba tři zajímavé 
osobnosti. Za prvé Jamese Cooka, který jako 
první začal navazovat přátelské kontakty s do-
morodým obyvatelstvem a nevnímal je jako 
divochy. Dobré vazby na ostrovany byly klíčové 
pro jeho cesty. A vůbec tihle dávní mořeplavci 
byli fascinující lidé. Vydávali se s omezenými 
zásobami na extrémně nebezpečné výpravy. 
Chtěli objevovat věci, o kterých ani netušili, 
jestli existují. Třeba průliv skrz severní Ameriku, 
který, jak už dnes víme, neexistuje. Z českého 
prostředí mi pak přijde prima třeba poloza-
pomenutý Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, 
který byl výjimečný ve všem, co dělal. Také díky 
pouti do Svaté země byl významným cesto-
vatelem své doby – a o svých cestách napsal 
knihy, které patří mezi klenoty české renesanč-
ní literatury. Kromě toho byl významným hu-
debním skladatelem a ukázal se i jako schopný 

„Chodit daleko pěšky 
je v podstatě meditace.“

vojevůdce, kterým 
byl bohužel i v době 
stavovského povstání, 
takže ho nakonec set-
nuli na Staroměstském 
náměstí při popravě 
27 českých pánů. V psa-
ní mě pak inspiruje 
jedinečný cestopisec 
Richard Halliburton, 
který mimo jiné přešel 
Alpy na slonovi nebo 
prošel jižní Ameriku 
ve stopách španělských 
conquistadorů. Měl 
jedinečný smysl pro 
humor a dobrodružství.

A co Ladislav jako 
spisovatel? Víme, 
že máte před sebou 
několik spisovatel-
ských snů a výzev. 
Vaše knihy se velice 
dobře čtou, nejen 
protože jsou tam vaše 
zajímavé zkuše-
nosti, ale i protože 
je v nich patrný obrovský cit pro jazyk český. 
Na co se můžeme těšit příště?
Píšu teď knihu o Česku, což mi dělá velkou 
radost, protože to je můj sen od začátku psaní. 
Na příbězích konkrétních lidí se vracím k někte-
rým velkým událostem z našich dějin a věnuji 
se také méně známým příběhům a místům. 
Kniha to bude v pořadí pátá. Těm předchozím 
se dařilo dobře, takže teď mohu věnovat rok je-
nom psaní, což je moc příjemná pozice. Na dru-
hou stranu je kniha o Česku velká výzva – každý 
totiž má představu o tom, jak by měla vypadat. 
A píšu o lidech, kteří se v knize poznají.

A ještě jedna otázky pro naše „finančáky“: 
Kolik peněz si berete s sebou na cesty? 
Snažíte se cestovat co nejvíce „low-cost“? 
Dokud jsem ještě studoval, tak to tak bylo. Když 
se ale teď cestováním živím, tak mi naopak 
přijde slušné na cestách utrácet. Zejména při 
cestách do chudších zemí mi to dělá vyloženě 
radost. Třeba Nepál mi natolik přirostl k srdci, 
že jsem tam předloni vzal rodiče. Udržitelnost 
cestování vidím také v tom, že turismus 
bude zdrojem příjmu pro místní obyvatele. 

Zároveň mě ale pořád baví cestovat do regionů 
a za zážitky spíš než do hotelového resortu. 
Pobyt na dva týdny na jednom místě mě láká 
jenom tehdy, když trávím čas v nějakém městě 

a pozoruji tamější život. Při psaní si vždycky 
dělám taková soustředění někde v zahraničí. 
Naposledy to bylo v Moldavsku. Tři týdny jsem 
posedával po kišiněvských kavárnách, psal, 
těšil se tamější architekturou a pozoroval život 
kolem. Když je někde člověk takhle dlouho, tak 
už dané místo trochu navnímá. Tohle pomalé 
cestování je taky zajímavé.  

Ladislav Zibura
Vystudoval mediální studia na Univerzitě Karlově, žurnalistiku a hospodářskou politiku na Masarykově 
univerzitě v Brně. Jeho životní náplní je cestování a následné zprostředkování svých zážitků z cest široké-
mu publiku – ať už prostřednictvím četných přednášek, nebo vydáváním knih. Ty doposud vydal čtyři.
Na svém webu www.zibura.cz o sobě píše: „Vydávám se s batohem do světa, abych poznával lidi a zažíval 
věci. Pak o těch lidech a věcech píšu knížky. Kromě psaní a cestování taky moc rád mluvím. A tak objíždím 
republiku s přednáškami.“

„Pořád se něco děje, zejména 
když se naladíte na pomalé 
tempo cestování a menší intenzitu 
zážitků.“

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová
CAFIN
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Do práce rychleji?

Navzdory očekávání mají některá protiepide-
mická opatření také pozitivní dopad. Mimo 
jiné i na plynulost silničního provozu. Bydlím 
na okraji Prahy, a pokud mám stihnout schůzku 
o deváté v centru, bývalo pro mne 8:15 po-
slední výzvou k opuštění domova. Nepatřím 
k těm, kteří lockdown ignorují, osobní schůzky 
teď mívám pouze zřídka – když k tomu ale 
dojde, s klidem vyrážím pět minut po půl. Místo 
původních čtyřiceti minut mi pro cestu autem 
stačí polovina – že bych jezdil dvojnásobnou 
rychlostí? Za normálních poměrů vychází 
průměrná cestovní rychlost po Praze něja-
kých třicet za hodinu. Pokud se nemýlím, teď 
s polovičním časem by to muselo být šedesát. 
A to je při dodržování předpisů nereálné…

Chybná úvaha? Jenom částečně. V době 
předcovidové, vzpomínám, jsem občas při-
jížděl na schůzku s velkým předstihem – ale 
někdy také na poslední chvíli. Problémem byla 
nejistota ohledně kolon na silnicích. Čtyřicet 
minut nebyla čistá doba jízdy; byla to lhůta 
včetně rezervy, kterou jsem čerpal jen v nej-
horších případech – ale kterou zároveň nebylo 
možné ignorovat. Jezdím teď o něco rychleji, 
možná čtyřicet – především díky kratšímu 
čekání na semaforech, ale největší úspora času 
spočívá v odstranění rezervy. Ta je nyní zbyteč-
ná: provoz je plynulý, k delším prodlevám kvůli 
čekání v koloně nedochází.

A poučení? Možná nečekaně – ekonomic-
ké. Doba trvání jízdy nemusí být jediným 

faktorem, který určuje nezbytnou rezervaci 
kapacity – v mém případě pro čtyřicet minut 
přepravního výkonu. To, co změříte v konkrét-
ním případě, nebude nutně stačit, abyste zjisti-
li, kolik času si musíte rezervovat. Platí to nejen 
při cestování, ale všude tam, kde vám rezervo-
vaná doba zamezuje alternativně využít pří-
slušné zdroje (místo řidiče a auta si představte 
drahou výrobní linku nebo dobře zaplaceného 
konzultanta). A pokud měřením nezjistíte sku-
tečný čas (včetně rezervy, která při konkrétním 
měření vůbec nemusela být spotřebována), 
neznáte ani skutečné náklady. Nejistou situaci 
na přeplněných silnicích mohou zastoupit 
problémy s výpadky stroje nebo pochybnosti 
ohledně pracovního úsilí některého zaměst-
nance (které vás donutí plánovat si jeho výkon 
vždy s určitou rezervou, máte-li stihnout finální 
termín). Celkové náklady nebudou odpovídat 
tomu, co jste v jednom konkrétním případě 
naměřili, ale tomu, jak velký blok kapacity jste 
považovali za nutné si rezervovat. A výsledná 
kalkulace, založená na jednom konkrétním 
změřeném případě, může být od skutečných 
(vyšších) nákladů a skutečného (nižšího) zisku 
na hony vzdálená.

Kontrola rozpočtů není (jen) 
hodnocením minulosti
Ohledávání mrtvoly je pointou otřepaného 
bonmotu, který se vyjadřuje k práci účetních. 
Účetní jako patolog dokáže přesně stanovit 
diagnózu, ale pacientovi už nijak nepomůže. 
Obvinění z přehrabování se v minulosti padá 
čas od času i na controllery; zejména když 
je řeč o posuzování odchylek v plnění roz-
počtových limitů. Co bylo, to bylo, příležitosti 
jsou ztraceny, vědět, k čemu přesně došlo, nám 
dnes nepomůže. Je třeba zaměřit pozornost 
k věcem zítřejším…

Upozornění na chyby málokdo přijímá s ra-
dostí. Nejlépe se tomu úplně vyhnout. Odkaz 

k mrtvole na pitevním stole vypadá jako silný 
argument. Pokud ovšem…

Pokud nezvážíte, jak málo věcí víme 
o budoucnosti. Kdybychom dokázali cestovat 
časem, jistě by dávalo větší smysl pořádat tako-
vé výlety namísto srovnávání minulého plánu 
s minulou skutečností. Bohužel, až delší prak-
tické zkušenosti vás dokáží přesvědčit, že vy-
nechání tohoto zpátečnictví vede u budoucích 
příležitostí a hrozeb spíše k jejich ignoraci, 
namísto očekávaného posílení pozornosti.

Proč tomu tak je? Obtížně si připouštíme, 
že naše oči jsou směrem k budoucnosti vlastně 
slepé, nevidoucí. Platí to v globalizované eko-
nomice více než dříve. Budoucnost nemá podo-
bu plánu, který si sami stanovíme – což možná 
platilo kdysi –, ale je dána situací, jak ji vytváří 
mnoho hráčů hrajících s mnoha figurami. 
Mávnutí netopýřích křídel u Žluté řeky může 
způsobit černý pátek na newyorské burze. 
Nastavení plánu na příští období je pak jakýmsi 
hádáním slepce, do čeho se opřela určitým 
směrem namířená hůl – potvrdila očekávání 
svého majitele, jde o průchod, nebo hrozí 
náraz do zdi? Dotyk s překážkou se odehraje 
a patří do minulosti – kdo se nenamáhá slyšet 
klepnutí, neví nic o budoucnosti.

Tento fakt hraje zásadní roli také v kalkula-
cích: průběžně vyhodnocované a na základě 
aktuálního poznání revidované rozpočty signa-
lizují pravděpodobnou budoucnost – a pokud 
neumíte získat jistotu jinou cestou, určitě 
se vyplatí poslouchat jejich ozvěnu.

Máme věřit manažerskému 
účetnictví?
Pro většinu manažerů platí presumpce viny 
(pokud si ovšem nezaloží svěřenecký fond) – 
kdo by si nechtěl vylepšit situaci nebo trochu 
usnadnit život ve své neustále něčím ohrožova-
né pozici? Standardy finančního účetnictví jsou 
na to nastaveny. Prostředí musí být opravdu 
dokonale utěsněno, neboť kde vznikne příle-
žitost, nutně se objeví také hříšníci. A k čemu 

Inspirace a konspirace 
z home office 
Tomáš Nekvapil

je hříšníkovi příležitost? No k páchání hříchů 
přece.

Ocenit jen tak nějaké aktivum, které jste ne-
získali nákupem? Třeba již odepsaný stroj nebo 
výsledek vlastního bádání? To tedy rozhodně 
ne – bez dokladu druhé strany byste si určitě 
přidali něco k dobru. Co na tom, že oceněním 
je také nula, jež pak nutně platí jako zapsaná 
hodnota aktiva? A že aktivum bez hodnoty 
bude zcela zbaveno hospodářského dohledu? 
Že léta výdajů na jakési bádání nemusí být 
nijak zaústěna do skutečného profitu (k čemuž 
jsme nuceni u aktiv oceněných reálnou hodno-
tou)? Že opotřebení odepsaného stroje bude 
ignorováno jako položka, kterou musí někdo 
uhradit?

Nebo snížit výsledek vytvořením rezervy? Jen 
pokud máte pádný důvod, holenkové. Nejlépe 
s razítkem. Nějaká vaše tušení, nepotvrzená 
rizika? Nezájem, jenom byste odkládali bokem 
něco, čím zakryjete svá budoucí pochybení… 
Tvorba rezerv jako reálné ocenění odhado-
vaného rizika v každém jednotlivém případě 

„To, co změříte v konkrétním 
případě, nebude nutně stačit, 
abyste zjistili, kolik času si musíte 
rezervovat.“

„Účetní jako patolog dokáže 
přesně stanovit diagnózu, ale 
pacientovi už nijak nepomůže.“
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Soutěž
Ziburous Ladislavem 

Pokud ano a rádi byste do své knihovny zařadili 
poslední knihu Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě, 
pak nám napište, 

Titán

Biju hlavou o futra,
nohy ční mi z postele,
ach, má postava mohutná,
nikdo na ni nebere zřetele.

Matko, proč jsi porodila obra?
Já chtěl být dítě kompaktní.
Ani nevíš, jak by mi bodla
postava, co mají ostatní.

Chrámová strava

Býval jsem jinoch slovutný,
svalnatý a mohutný.
Teď měsíc žeru jenom rýži,
slábnu a kurděje se blíží.

Proklínám vás, asketé,
proklínám celou vaši zem,
chci pořádný kus prasete,
ne nějakej blbej zen.

Disident

Jako Karel Havlíček Borovský
jsem vyhoštěn do dálky obrovský
Odchycen skupinou místních rasů,
stal jsem se obětí zlých časů.

Všude alkohol, jídlo, strýček Mao,
ale demokracie, té je v Číně málo.
A tak stižen režimem a chlastem,
čelím disidentským strastem.

Soutěžíte rádi? 

z jaké jeho knihy pocházejí tyto originální básničky. 

Své tipy nám zasílejte do 31. května 2021  na email  michaela.pokorna@cafi n.cz, 
do předmětu zprávy dejte ZIBURA. Losovat poté budeme 3 výherce.

– tedy potřebná věc, bez které žádný investor 
nerozhodne – jde stranou. Nula, žádné riziko 
– účetní zisk se takovými detaily přece nebude 
zatěžovat. Trh se bohužel chová jinak, bez 
započítání negativního vlivu rizika (nejjedno-
dušším způsobem je pojišťovací příspěvek jako 
účetní rezerva z výnosů v každém jednotlivém 
případě) budou nejvyšší zisk vykazovat právě 
nejrizikovější příležitosti.

Tohle všechno je, pevně věřím, controllerům 
jasné. Bez manažerského účetnictví, odpo-
vědného ocenění všech aktiv a dopočítání 
vlivu všech tušených rizik nastavujeme realitě 
podivně pokřivené zrcadlo. Jak ale přesvěd-
čit někoho, kdo bude rozhodovat, že právě 
nevzniká nebezpečná konspirace, spiknutí 
s cílem ošidit nebohé společníky? Z poklidu 

home office mě napadl ještě jeden pádný 
argument: s více výsledky hospodaření jsme 
se přece smířili. Respektive, smířil se stát, 
právě v oblasti, kde jsou časté hříchy příznač-
né: u daně z příjmu. Daňový základ není nic 
jiného než modifikace výsledku hospodaření, 
lépe odpovídající zásadám zdaňování příjmu – 
a v mnoha případech jsou předmětem takové 
modifikace právě odpisy a rezervy. Systém 
odpočitatelných a připočitatelných položek 
jako jednoznačný a transparentní převodový 
mechanismus respektujeme všichni. Důkazem 
jeho funkčnosti je (v tomto směru poměrně 

jednoduché) daňové přiznání.
Jak jsem zmínil v úvodním okénku, období 

po krizi bývá nakloněno změnám. Kéž vám 
vyjde alespoň nějaká potřebná.

 

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. Realizoval četné projekty, 
zaměřené na plánování, kalkulace nebo strategické řízení a rovněž workshopy v oblasti controllingu a fi-
nancí pro řadu významných firem v České republice a na Slovensku. V současné době působí jako finanční 
ředitel ve spol. Colognia press, a. s. V Controller Institutu nadále zastává pozici ředitele divize poradenství 
– jeho kurzy prošlo více než 7 100 osob.

„Bez manažerského účetnictví, 
odpovědného ocenění všech aktiv 
a dopočítání vlivu všech tušených 
rizik nastavujeme realitě podivně 
pokřivené zrcadlo.“

„Období po krizi bývá nakloněno 
změnám.“
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Pavel řídí finance v oblasti stavebnictví. Svůj úspěch 
v kariéře připisuje zejména ke „štěstí na lidi”. Jaký má názor 
na aktuální situaci a čím se řídí v osobním životě se dočtete 
v následujícím rozhovoru.

Co podle vás znamená být dobrým ekono-
mickým ředitelem?
Klíčový je dobře nastavený vztah s kolegy 
a vlastním týmem. Jelikož jsme součástí velké 
korporace, není možné činnosti vykonávat 
samostatně, ale vždy se musím spolehnout 
na svůj tým, který velkou část dat zpracovává 
samostatně. A právě mým úkolem je držet 
tým pohromadě, motivovat ho a směřovat 
ke společnému cíli, kterým je správné, včasné 
a spolehlivé výkaznictví. 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí? 
Studoval jsem podnikovou ekonomiku a ma-
nagement, takže předměty, které aktuálně 
v praxi využívám. Ale na škole jsem nechápal 
souvislosti a nedokázal jsem si moc představit, 
co se skrývá za pojmy, jako byl controlling, 
manažerská ekonomika či strategický man-
agement. V současnosti právě tyto tři oblasti 
jsou klíčové pro řízení ekonomiky naší divize 
a využívám je na denní bázi. Spojení se školou 
je ale minimální, protože praxe ve společnosti 
je úplně jiná, než nás před cca 10 lety na škole 

Chci se stále posouvat dál 
Pavel Krejsa

„Škola vás nepřipraví 
na komunikaci s kolegy, 
podřízenými a nadřízenými.“

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Jaké momenty zpětně hodnotíte 
jako klíčové ve své kariérní cestě? 
Já jsem ve své kariéře měl velké štěstí na svého 
nadřízeného i situaci, která se kolem mě vytvo-
řila ve společnosti HOCHTIEF CZ. Když jsem kvůli 
rodinným záležitostem chtěl opustit Prahu, 
nabídla mi společnost variantu spolupráce, 
která mi vyhovovala, a mohl jsem se rozvíjet 
v samostatném závodu v Plané nad Lužnicí. 
A když se postupně změnila organizace divize 
a vracel jsem se zpět do Prahy, tentokrát na po-
zici ekonomického ředitele, měl jsem zku-
šenosti z dalšího provozu a ty mohu využívat 
dodnes pro lepší chápání celé divize. Klíčové 
momenty ve své kariéře úplně nevidím, vždy 
to byla souhra okolností a porce štěstí, která 
mi pomohla se dostat tam, kde dnes funguji, 
a za to jsem vděčný. Důležité bylo z mojí strany 
být na takovou situaci připraven, a to jsem vždy 
byl. 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) něja-
ký vzor, osobu, které si vážíte? 
Vzor jsem měl vždy u svých nadřízených. 
Už v EY jsem pracoval pod skvělým manažerem 

„Chybu může udělat každý, 
ale zcela zásadní je ji neopakovat.“

a viděl jsem i ostatní vedoucí zaměstnance, 
kteří byli špičkami ve svém oboru, uměli ko-
munikovat s kolegy i klienty. Strávil jsem tam 
jeden rok, ale za ten rok jsem viděl spoustu 
manažerských stylů a způsobů komunikace, 
které využívám dodnes. Můj aktuální přímý 
nadřízený Marek Čepela mi také velmi po-
mohl, vím, že se na něj můžu kdykoliv obrátit 
a on sám je skvělým ekonomem, takže se do-
kážeme bavit i o složitějších věcech a hledat 
cesty, jak s danými situacemi nakládat a jak 
je komunikovat. 

Má vaše profese nějaký vliv také na váš sou-
kromý život – projevuje se u vás něco jako 
profesní deformace? 
Profesní deformace snad úplně ne. Ale 
s ohledem na velmi slabou až žádnou školní 
výuku v oblasti finanční gramotnosti se snažím 
své děti (4 roky a 6 let) trošku seznamovat 
s reálným světem. Že když na něco nemám, tak 
si to prostě nemohu dovolit (půjčky budeme 
probírat až na druhém stupni :-)), a když něco 
skutečně potřebuji a chci, tak pro to musím 
něco obětovat.

Co vás vedlo k tomu, připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
Těch důvodů bylo hned několik. Hlavní je určitě 
zdroj vzdělávání. Chci se stále posouvat dál, 
chci získávat nejen znalosti, ale i zkušenosti 
z jiných firem. Jsem totiž již devět let v jedné 

společnosti, prošel jsem od referenta con-
trollingu až na ekonomického ředitele, ale 
nemám informace z jiných firem. A právě CAFIN 
setkávání mi umožňují se potkat s kolegy 
z jiných firem z obdobných pozic a tím získávat 
další pohled na to, jak ke controllingu a finan-
cím ve firmách přistupují. 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Od Controller Institutu jsem v začátku své 
kariéry absolvoval celou řadu školení a kurzů 

učili. A samozřejmě škola vás nepřipraví na ko-
munikaci s kolegy, podřízenými a nadřízenými. 
Obzvláště situace spojené s propouštěním 
nebo interpretování negativních zpráv a vý-
sledků jsou velmi složité a člověk se to naučí 
pouze zkušeností a nedá se na to dopředu ani 
připravit. 
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z oblasti controllingu, kdy jsem se snažil 
navštívit vlastně všechny relevantní kurzy 
spojené s mou profesí. Ohledně CAFIN jsem byl 
fyzicky zatím pouze na jednom setkání, kde 
jsem narazil na velmi inspirativní lidi (před-
nášející), které nyní dále sleduji na sociálních 
sítích a získávám od nich další inspiraci. Sleduji 
i vybraná online setkání, která mi přijdou velmi 
efektivní, protože nemusím nikam cestovat 
a z domova nebo z kanceláře je možné během 
dvou hodinek projít zajímavá témata se zají-
mavými lidmi. Poslední online setkání jsem 
dokonce absolvoval z auta a ani při diskusi 
to nebyl žádný problém. 

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller 
Institutu chcete navštívit a proč?
Chtěl bych určitě navštívit CFO panel a další 
podobná setkání, kde probíhá nejen formální 
přednášková část, tak i část neformální diskuse. 
Přesně to totiž dokáže člověka posunout dál 
a třeba mu i otevřít další obzory, o kterých před 
tím neměl ani tušení. 

Vnímáte nastupující ochlazení ekonomiky? 
Projevilo se již u vás ve firmě?
Pracuji ve stavebnictví, které obvykle je právě 
tím předstihovým ukazatelem přehřátí nebo 
ochlazení ekonomiky. Avšak s ohledem 
na velmi rychlý nástup problémů spojených 
s covidem stavebnictví ani nedostalo šanci 
předstihově cokoliv ukázat. První vlna se nás 
příliš nedotkla, protože jsme měli běžící zakáz-
ky, stát nám na stavbách nezakázal pracovat, 
takže jsme pouze omezili kontakt v kancelářích 
a zavedli home office a vše pokračovalo více 
méně beze změny. Nyní už určitý dopad sledu-
jeme, protože řada subjektů vyčkává s tím, zda 
svou výrobní halu nebo administrativní budovu 
postaví nyní, nebo až za rok. Bohužel z mého 

pohledu fatálně selhává stát. Ten měl v tuto 
chvíli projekty urychlit, připravit a zadat, aby 
právě alespoň část ekonomiky mohla fungo-
vat. Bohužel posunutí ve veřejných zakázkách 
začíná být znatelné, takže to může mít negativ-
ní efekt na naše další fungování v tomto roce. 
Doufám, že v dalších letech se situace vrátí zpět 
k „normálu“. 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Mám dvě malé děti, takže s nimi a manželkou 
trávíme hodně času společně. Snažíme se spor-
tovat, bohužel letos si nezalyžujeme, ale 
věřím, že si to příští rok vynahradíme. Loni jsme 
pořídili karavan a začali kempovat (zkusili jsme 
Itálii, Rakousko i Čechy a každé místo mělo 
své kouzlo). Jinak se snažím ještě stále hrát 
aktivně fotbal a nově od ledna rekreačně i golf. 
Skloubit práci, koníčky a rodinný život je někdy 
náročné, ale mám velmi chápavou manželku, 
se kterou se navzájem podporujeme a dokáže-
me všechny aktivity dobře skloubit. 

A tradiční otázka na závěr: Máte nějaké pra-
vidlo, kterým si usnadňujete život? 
Mám v kanceláři na nástěnce dva citáty, 
za prvé: „Jde-li všechno podle plánu, stala 
se někde chyba.“ A druhým je pravidlo, kterým 
si usnadňuji život a získal jsem je od svého 
aktuálního nadřízeného: „Chyba, kterou 
uděláš podruhé, je zvyk.“ A tak říkám, chy-
bu může udělat každý, ale zcela zásadní 
je ji neopakovat. 

 

Ing. Pavel Krejsa
Po gymnáziu ve Strakonicích vystudoval Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor 
podnikové ekonomiky a managementu. Pracovní kariéru začal v daních v poradenské společnosti EY, 
odkud po roce odešel dělat controlling do stavební společnosti HOCHTIEF CZ a. s., kde působil na pozici 
referenta controllingu, ekonoma závodu a nyní zde zastává funkci ekonomického ředitele divize. 

Děkuji za rozhovor.
Helena Sochrová
CAFIN

Na trzích je jasně 
patrné světlo 
na konci tunelu 
Štěpán Křeček

Na začátku roku 2020 jsme o koronaviru nevěděli v podstatě nic. Existovala proto celá 
řada scénářů budoucího vývoje a některé byly zcela extrémní. Jen s malou mírou nadsázky 
mohu říct, že podle některých scénářů jsme všichni již měli být mrtví. Podle jiných se zas 
mělo jednat o problém na několik málo měsíců, který měl být svými dopady souměřitelný 
s každoročními chřipkovými epidemiemi. Jak už to tak bývá, realita nám ukázala, že ani 
jeden z extrémů nebyl pravdivý.

Přesto můžeme říct, že zažíváme těžkou dobu. 
Na povrch vyplouvají záležitosti, které měly 
zůstat skryté. Pro mě osobně bylo nejvíce 
zarážející, když na začátku pandemie jed-
notlivé státy uzavíraly své hranice a doslova 
se vykašlaly na své mezinárodní závazky. Pro 
naše hospodářství to byla velká rána, která 
nám jasně ukázala, jak je Česká republika zá-
vislá na zahraničním obchodě. Bohužel i přesto 
se našli tací, kteří se bušili do prsou, jak úžasně 
rychle jsme se dokázali odříznout od okolního 
světa.

Postupem času jsme z reflexivních reak-
cí přecházeli k promyšlenějšímu jednání. 
To se nám vyplatilo. Zatímco ve druhém 
čtvrtletí loňského roku v žádném dni nepře-
kročil počet osob s prokázaným onemocnění 
covid-19 úroveň 5 000, hrubý domácí produkt 
se propadl o 10,7 procenta. Zato ve čtvrtém 
čtvrtletí loňského roku se počet osob s proká-
zaným onemocněním covid-19 běžně pohybo-
val nad úrovní 100 000, ale ekonomika se pro-
padla pouze o 5,0 procenta. To jasně ukazuje, 
že na pandemii s odstupem času reagujeme 

rozumněji a naše hospodářství získává jistou 
míru rezistence. 

Ve svých představách si jen stěží dovedu mo-
delovat situaci, kdy by rok 2021 mohl být horší 
než rok předešlý. Koronavirus jsme sice stále 
neporazili, ale již v zásadě víme, proti čemu 
stojíme. Dokonce se vědcům podařilo vyvinout 
mnoho různých vakcín, které by negativní 
důsledky pandemie mohly zmírnit. Samotné 
očkování sice může váznout, ale přesto nám 
otvírá cestu k brzkému konci pandemie. I kdyby 
se nakonec ukázalo, že je tato cesta slepá, jsem 
si jist, že koronavirus stejně nakonec porazíme.

Podle dění na trzích je patrné, že v koneč-
né vítězství nad koronavirem věří většina 
investorů. Mnohé burzovní indexy po celém 
světě se pohybují blízko svých maxim. Oživení 
je patrné i u nejvíce zasažených akcií z oblasti 
letecké přepravy a cestovního ruchu. Zřejmě 
se počítá s tím, že lidé si odříkaného chleba 
uříznou největší krajíc a hned po uvolnění 
restrikcí si vynahradí, co nuceně museli zameš-
kat. Těším se, až se tak stane.

 

Ing. Štěpán Křeček
Štěpán pracuje na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a. s. 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. Vystudoval 
Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů.
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Nové interpretace 
Národní účetní 
rady upravující 
účetní řešení 
kurzového rizika  
Libor Vašek

Je to přibližně dva roky, co Národní účetní rada (NÚR) schválila záměr vytvoření dvou 
interpretací věnovaných kurzovému riziku a s ním související úpravě kurzových přepočtů 
v účetnictví. Nejedná se přitom o první interpretace zaměřené tematicky na oblast 
cizoměnových přepočtů.

Připomeňme si, že v rozsahu schválených inter-
pretací jsou z minulosti I-18 Dohadné položky 
v cizí měně, I-21 Odpis cizoměnové pohledávky, 
I-22 Dotace v cizí měně, I-23 Ocenění nabyté 
cizoměnové pohledávky a I-37 Časové rozlišení 
v cizí měně. Na podzim 2020 přibyly další dvě 
– I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou polož-
kou a I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně. 
Nelze tedy nabýt jiného dojmu, než že počiny 
NÚR reflektují skutečnost velmi obecné úpravy 
kurzových přepočtů v českých účetních předpi-
sech, při níž účetní jednotky leckdy přistupují 
k cizoměnovým přepočtům v situacích, kdy 
kurzové riziko nevzniká. Důsledkem tak může 
být rozpor se zajištěním věrného a poctivého 
obrazu finanční situace účetní jednotky a ne-
naplnění požadavku §7, odst. 1 zákona o účet-
nictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále též 
„ZoÚ“). Jak jinak označit účtování a vykazování 

kurzových rozdílů v situacích, kdy kurzovému 
riziku účetní jednotka není vystavena. 

Společným východiskem přijatých inter-
pretací jsou dvě ustavení zákona o účetnictví, 
jednak povinnost (§4, odst. 12, ZoÚ) vést 
účetnictví v peněžních jednotkách české 
měny a v případě pohledávek a závazků, 
a jiných vymezených aktiv a závazků, pokud 
jsou vyjádřeny v cizí měně, povinnost použít 
současně i cizí měnu a dále povinnost (§24, 
odst. 6, ZoÚ) majetek a závazky vyjádřené v cizí 
měně přepočítávat na českou měnu k okamži-
ku uskuteční účetního případu, resp. majetek 
a závazky uvedené v §4, odst. 12 i ke konci 
rozvahového dne. 

Bohužel české účetní předpisy nedefinují 
obecně cizoměnová aktiva a závazky, resp. 
peněžní a nepeněžní položky rozvahy, jako 
je tomu v IFRS, v rámci nichž konkrétní definice 

poskytuje IAS 21 Dopady změn měnových 
kurzů. Proto je třeba vyjít z obecného vnímání, 
co je kurzové riziko a uvědomění, jak s ním 
v účetnictví pracujeme s cílem zajištění již zmí-
něného věrného obrazu. Kurzové riziko ze své 
podstaty vzniká pouze u těch cizoměnových 
aktiv a závazků, kdy má vývoj měnového kurzu 
vliv na výši budoucích peněžních toků, které 
účetní jednotka z aktiva očekává získat jako 
přijatou platbu, resp. v souvislosti s vypořá-
dáním závazku, které očekává uhradit (např. 
pohledávky za odběrateli ve výši očekávané 
platby (netto hodnoty), nakoupené dluhopi-
sy, závazky vůči dodavatelům, přijaté úvěry 
apod.). 

Kurzové riziko však nevyplývá z aktiv a zá-
vazků, které ač jsou důsledkem cizoměnové 
transakce, nevyjadřují směrem do budoucna 
očekávaný peněžní tok (např. pozemky a budo-
vy v rámci dlouhodobého hmotného majetku, 
zásoby, náklady příštích období, výnosy příštích 
období, stejně tak uhrazené zálohy, které ne-
budou v budoucnosti vráceny apod.). V případě 
položek časového rozlišení poskytuje řešení 
v tomto smyslu uchopení kurzového rizika 
I-37 a je přirozeně žádané, aby koncepčně 
stejný přístup byl aplikován na další rozvahové 
položky obdobného obsahu (tj. i případné 
poskytnuté zálohy). 

Nové intepretace byly schváleny na říjnovém 
jednání NÚR, jsou k dispozici na webových 
stránkách NÚR (www.nur.cz) a jejich účinnost 
je v zásadě okamžitá. Záměrem NÚR bylo 
vydání obou interpretací společně, neboť jsou 
v určitých ohledech či základech vzájemně 
provázané a je společným zájmem všech 
členů Národní účetní rady, aby účetní jednotky, 
potažmo i auditoři u auditovaných účetních 
jednotek, reflektovali přijatá řešení již při 
sestavování účetních závěrek za rok 2020. 

Cizoměnové pohledávky 
s opravnou položkou (I-42)
Pohledávka obecně vyjadřuje nárok na peníze, 
přičemž účetní jednotka může mít obchod-
ní pohledávky, pohledávky z poskytnutých 
zápůjček, pohledávky z titulu nakoupených 
dluhopisů aj. S pohledávkami je přitom spo-
jeno úvěrové (kreditní) riziko neboli riziko, 
že protistrana – dlužník nárokovanou částku 
neuhradí. Vzniknou-li ohledně uhrazení 
pohledávky pochybnosti a účetní jednotka 

očekává, že získá méně nebo též nic, přistupuje 
se v účetnictví k tvorbě opravných položek. 

Opravná položka ve své podstatě vyjadřuje 
nejistotu dobytnosti pohledávky a koriguje 
hodnotu pohledávky na úroveň, kterou účetní 
jednotka očekává, že získá. I přesto, že nedo-
chází hned k odpisu pohledávky, vyjadřuje 
opravná položka snížení hodnoty pohledávky 
a riziko jejího neuhrazení. Vůči uživatelům 
účetní závěrky je opravná položka informa-
cí, že je spíše nepravděpodobné, že účetní 
jednotka získá peněžní tok z pohledávek v její 
výši. Je nutné tedy vnímat, že opravná položka 
je vyjádřením ocenění pohledávky a bez po-
hledávky nemůže samostatně existovat.

Je-li toto uváženo u cizoměnových pohledá-
vek, tj. pohledávek, které v účetnictví vedeném 
v českých korunách představují nárok na příjem 
cizí měny (např. EUR), vyplývá kurzové riziko 
při správném zohlednění úvěrového rizika 
z pohledávky v netto výši, neboť ta představuje 
budoucí peněžní toky, které účetní jednot-
ka očekává. Důsledkem kurzového rizika 
jsou v účetnictví kurzové rozdíly, a ty proto 
u cizoměnových pohledávek vznikají pouze 
z hodnoty pohledávky snížené o související 
opravnou položku (vyjádřenou v cizí měně), tj. 
z netto hodnoty pohledávky. V rámci výsledku 
hospodaření se stávají součástí finančního 
výsledku hospodaření. 

Cílem této interpretace je stanovit účetní 
řešení při vykazování kurzového rizika vyplýva-
jícího z pohledávek snížených o opravné polož-
ky v účetní závěrce. Předmětem interpretace 
není přesný účetní postup. V praxi jsou přitom 
používána různá řešení účtování kurzových 
přepočtů pohledávek a souvisejících oprav-
ných položek. Ať již použijete jakékoliv řešení 
ve svém účetnictví, je třeba dle intepretace 
zajistit vykázání kurzového rozdílu ve výkazu 
zisku a ztráty ve výši, která odpovídá kurzové-
mu přepočtu netto hodnoty pohledávky.

„Opravná položka je vyjádřením 
ocenění pohledávky a bez 
pohledávky nemůže samostatně 
existovat.“

20 21

http://www.nur.cz


D a n ě  a  ú č e t n i c t v í D a n ě  a  ú č e t n i c t v í

Ilustrace:

(i) 100% opravná položka k cizoměnové 
pohledávce

 Společnost eviduje obchodní pohledávku 
1 000 EUR, k níž byla vytvořena 100% oprav-
ná položka, tj. ve výši 1 000 EUR. Pohledávka 
i opravná položka jsou evidovány histo-
rickým přepočtem při kurzu 26 Kč/EUR, tj. 
v hodnotě 26 000 Kč. K rozvahovému dni 
je kurz 26,50 Kč/EUR. 

 Protože netto hodnota pohledávky je nu-
lová, nevzniká společnosti žádný kurzový 
rozdíl a ve výkaz zisku a ztráty tak nebude 
vykázán žádný související dopad.

(ii) 50% opravná položka k cizoměnové 
pohledávce

 Společnost eviduje obchodní pohledáv-
ku 1 000 EUR, k níž byla vytvořena 50% 
opravná položka, tj. ve výši 500 EUR. 
Pohledávka i opravná položka jsou evi-
dovány historickým přepočtem při kurzu 
26 Kč/EUR, tj. brutto hodnota pohledávky 
26 000 Kč a opravná položka -13 000 Kč. 
K rozvahovému dni je kurz 26,50 Kč/EUR. 

 Protože netto hodnota pohledávky 
je 500 EUR, vzniká společnosti kurzový rozdíl 
pouze z přepočtu této částky, tj. (500 EUR 
x 26,50 Kč/EUR = 13 250 Kč) – 13 000 a ve vý-
kaz zisku a ztráty tak bude vykázán kurzový 
zisk ve výši 250 Kč. 

Vzhledem k tomu, že §4, odst. 4 vyhláš-
ky č. 500/2002 Sb., požaduje prezentovat 
v rozvaze za běžné období brutto výši aktiv, 
související korekce a netto výši aktiv, objevují 
se otázky, jak řešení interpretace ohledně 
výpočtu a zachycení kurzového rozdílu promít-
nout na brutto výši aktiv a související korekci. 
Intepretace se k tomuto přímo nevyjadřuje, 
avšak uvádí, že požadavek na samostatné vy-
kázání brutto, korekce a netto ocenění nemůže 
mít vliv na účetní zachycení dopadu kurzového 
rizika a jeho prezentaci ve výkazu zisku a ztráty. 
Účetní jednotky tak mohou u rozvahy s uváže-
ním dříve uvedené ilustrace dospět k následu-
jícím prezentacím:

přepočítat brutto (1 000 EUR) i korekci (-500 EUR) 
závěrkovým kurzem, přičemž výsledkem je čistý 

kurzový rozdíl kalkulovaný z netto hodnoty 
pohledávky, který je vykázaný ve výsledovce 
ve finančním výsledku hospodaření:

Rozvaha Brutto Korekce Netto
Obchodní 
pohledáv-
ka v Kč

26 500 Kč -13 250 Kč 13 250

Obchodní 
pohledáv-
ka v EUR

1 000 EUR -500 EUR 500 EUR

Výkaz zisku a ztráty
Ostatní finanční výnosy  250

přepočítat netto hodnotu pohledávky (500 EUR) 
a o vyplývající kurzový rozdíl zachycený ve fi-
nančním výsledku hospodaření upravit současně 
brutto výši pohledávky a korekci ponechat v his-
torickém kurzovém přepočtu:

Rozvaha Brutto Korekce Netto
Obchodní 
pohledáv-
ka v Kč

26 250 Kč -13 000 Kč 13 250

Obchodní 
pohledáv-
ka v EUR

1 000 EUR -500 EUR 500 EUR

Výkaz zisku a ztráty
Ostatní finanční výnosy  250

Bude-li interpretace účetními jednotkami 
přijímána, měla by z praxe odstranit přístup, při 
němž účetní jednotky počítají kurzové rozdíly, 
jimiž ovlivňují finanční výsledek hospodaře-
ní, nevhodně z brutto hodnoty pohledávky 
a současně upravují výši opravné položky 
jako úpravu hodnoty pohledávek s dopadem 
do provozního výsledku hospodaření.

Poskytnuté zálohy vedené v cizí 
měně (I-43)
Účetní jednotky považují v praxi poskytnuté 
zálohy vedené v cizí měně často za cizomě-
nová aktiva (za pohledávky) a přistupují 
k jejich kurzovému přepočtu k rozvahovému 
dni a též k okamžiku, kdy je při dodání aktiva 
záloha zúčtována. V důsledku je tak ocenění 
nakupovaného aktiva nebo služby vyjádřeno 
v peněžních jednotkách české měny s použitím 
měnového kurzu platného k okamžiku dodání, 

resp. poskytnutí. Jak však bylo již v úvodu 
zmíněno, kurzové riziko vyplývá z rozvaho-
vých zůstatků, které představují do budoucna 
očekávaný peněžní tok, což poskytnutá záloha 
a priori nesplňuje. Co je tedy podstatou po-
skytnuté zálohy a jak přistupovat ke kurzovým 
přepočtům, je-li vedena v cizí měně, to nám 
dává řešení nově vydané intepretace I-43. 

Na úvod položím jednoduchou otázku: 
„Kolik vás stojí zahradní sekačka, když dnes 
uhradíte 1 000 EUR při kurzu 25,80 Kč/EUR, tj. 
25 800 Kč a tato částka vám odejde z bankovního 
účtu, přičemž sekačka je Vám dovezena s finál-
ním dokladem o dva týdny později, když je kurz 
26,00 Kč/EUR?“. Předpokládám, že všichni vní-
máme, že nás ta sekačka stojí 25 800 Kč, nikoliv 
26 000 Kč. Jaká je tedy její pořizovací cena? 
Pokud nás stojí 25 800 Kč, pak pořizovací cenou 
by měla být tato částka. Přístup, který je reali-
zován často v praxi vede k vyčíslení pořizovací 
ceny 26 000 Kč a k zachycení kurzového rozdílu 
200 Kč za období mezi úhradou a dodáním se-
kačky. A to je postup, který je jednak v rozporu 
s vnímáním kurzového rizika, jež bylo objasně-
no již dříve, a současně v rozporu s vymezením 
pořizovací ceny, neboť tou je dle ZoÚ cena, 
za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 
pořízením související. 

Poskytnutou zálohu je třeba vnímat jako 
úhradu (části) pořizovací ceny majetku nebo 
služby před jejich vlastním dodáním. Obecně 
platí, že pořizovací cenu nakupovaného ma-
jetku nebo služby lze uhradit hned při jejich 
dodání, v čase následujícím dodání (k okamži-
ku dodání vzniká závazek), anebo v době před 
dodáním (je zachycena poskytnutá záloha). 
Proto poskytnutá záloha představuje a priori 
ve své podstatě samostatnou (dílčí) část cel-
kové pořizovací ceny nakupovaného majetku 
/ služby. Poskytnutá záloha je financováním 
(úhradou) smluvené dodávky majetku nebo 

služby, přičemž je obvyklé, že takové dodání 
následuje. Toto je do jisté míry i předpoklad ře-
šení, které intepretace I-43 poskytuje, a vychází 
z racionální premisy, že neplatíme zálohu, aby 
nám ji někdo po čase vracel. 

Je-li očekáváno dodání majetku, resp. 
poskytnutí služby, představuje poskytnutá 
záloha samostatnou (dílčí) část celkové poři-
zovací ceny majetku nebo služeb. Poskytnutá 
záloha je tak již k okamžiku svého uhrazení 
součástí dlouhodobého majetku nebo zásob, 
případně nákladů příštích období u předpla-
cených služeb, a naopak není pohledávkou. 
Poskytnutá záloha není též majetkem vyjád-
řeným v cizí měně v rozsahu §4, odst. 12 a její 
zůstatek tak není předmětem kurzových 
přepočtů k rozvahovému dni, resp. k okamžiku 
zúčtování. Jinak tomu ani být nemůže, kdy 
je očekáváno dodání např. stroje, materiálu, 
zboží či dopravní služby, nikoliv příjem peněžní 
částky. Zůstatek zálohy je tak evidován v histo-
rickém přepočtu k datu poskytnutí peněžních 
prostředků a celková pořizovací cena majetku 
nebo služby je dána součtem zůstatku zálohy 
a případné výše doplatku, která je přepočtena 
kurzem k datu dodání majetku nebo poskytnu-
tí služby. 

Ilustrace:

 Společnost očekává dodání majetku / 
poskytnutí služby

 Společnost uhradí 50% zálohu ve výši 
1 000 EUR v souvislosti s pořízením stroje / 
materiálu / dopravní služby při kurzu 26 Kč/
EUR. K rozvahovému dni je závěrkový kurz 
26,50 Kč/EUR a při dodání / poskytnutí 
je kurz 26,80 Kč/EUR, přičemž vzniká povin-
nost doplatit 1 000 EUR do dvou týdnů. 

 Společnost zachytí uhrazenou zálohu ve výši 
26 000 Kč, kterou v účetní závěrce bude pre-
zentovat v rámci dlouhodobého hmotného 
majetku / zásob / nákladů příštích období. 
K rozvahovému dni nedochází ke kurzové-
mu přepočtu. K okamžiku dodání vzniká 
společnosti povinnost doplatit 1 000 EUR, tj. 
při kurzu 26,80 Kč/EUR 26 800 Kč. Pořizovací 
cena stroje / materiálu / dopravní služby 
je 52 800 Kč, tj. součet uhrazené zálohy 
a ocenění závazku při dodání / poskytnu-
tí. Stroj a materiál je evidován v aktivech 
s ohledem na další relevantní účetní 
postupy, zatímco náklady příštích období 

„Poskytnutou zálohu je třeba 
vnímat jako úhradu (části) 
pořizovací ceny majetku nebo 
služby před jejich vlastním 
dodáním.“
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jsou zúčtovány do výsledku hospodaření 
v okamžiku poskytnutí služby. 

Je-li očekáváno navrácení peněžní částky, 
představuje poskytnutá záloha cizoměno-
vou pohledávku, tj. majetek vyjádřený v cizí 
měně spadající do rozsahu §4, odst. 12, který 
je předmětem kurzového přepočtu. Poskytnutá 
záloha je tak vykazována v rozvaze v rámci 
pohledávek, nikoliv jako součást dlouhodobé-
ho hmotného majetku, zásob nebo nákladů 
příštích období. Zůstatek zálohy prezentovaný 
v rozvaze je dán kurzovým přepočtem k rozva-
hovému dni a vzniknou-li pochybnosti ohledně 
výše částky, která bude navrácena, zohlední 
účetní jednotka řešení dříve popsané interpre-
tace I-42. 

Ilustrace:

 Společnost očekává navrácení peněžní 
částky 

 Společnost uhradí 50% zálohu ve výši 
1 000 EUR v souvislosti s pořízením stroje / 
materiálu / dopravní služby při kurzu 26 Kč/
EUR. K rozvahovému dni je závěrkový kurz 
26,50 Kč/EUR a společnost vyhodnotí dokon-
čení transakce za nepravděpodobné, neboli 
očekává navrácení uhrazené částky. 

 Společnost zachytí uhrazenou zálohu ve výši 
26 000 Kč, kterou v účetní závěrce bude 
prezentovat nejdříve v rámci dlouhodobé-
ho hmotného majetku / zásob / nákladů 
příštích období. Neboť k rozvahovému dni 
očekává navrácení peněžní částky, dojde 
jednak k přesunutí zůstatku zálohy do po-
hledávek a současně k jejímu kurzovému 

přepočtu na částku 26 500 Kč. V té souvislosti 
je zachycen ve finančním výsledku hospoda-
ření kurzový zisk 500 Kč. 

Řešení intepretace vyžaduje, aby účetní 
jednotka vyhodnocovala očekávání ohledně 
realizace poskytnuté zálohy, neboť očekává-
ní dodání majetku či služby, resp. očekávání 
navrácení peněžní částky zásadně mění účetní 
řešení.

Ač intepretace vychází z existujících účetních 
předpisů, změní běžnou praxi u řady účet-
ních jednotek. Pokud tedy v důsledku přijetí 
schválených interpretací účetní jednotka změní 
účetní metody používané při vedení svého 
účetnictví a při sestavování účetní závěrky, 
měla by být zvážena úprava srovnávacího 
období. V tomto ohledu by tedy neměly zůstat 
stranou interpretace Národní účetní rady 
s označením I-29 Opravy chyb, změny v účet-
ních odhadech a změny v účetních metodách 
a I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé 
účetní období v individuální účetní závěrce 
podnikatele. 

 

Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Absolvent VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví, na níž nadále působí jako odborný asistent na katedře 
finančního účetnictví a auditingu. Účetní expert certifikace účetní profese a předseda Komory certifikova-
ných účetních. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního vý-
kaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Stálý host při Národní účetní radě, člen Kontrolního výboru 
Rady pro veřejný dohled nad auditem a člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

„Ač intepretace vychází 
z existujících účetních předpisů, 
změní běžnou praxi u řady 
účetních jednotek.“

Jsme moc rádi, že v týmu odborné rady máme zástupce ze Slovenska. 
Peter Gallo působí na Prešovské univerzitě, je autorem mnoha publikací 
a aktivně se věnuje controllingu. S naší Olgou se rozpovídal nejen 
na téma controllingu.

Na vysokých školách nám i pod Vašimi 
rukami 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?
Áno určite je, čo by sme mohli vštepovať 
mladej generácii, no veľa sa môžeme od nej 
učiť aj my. Na mladú generáciu mám veľmi 
dobrý názor. Pracujem s ňou celý život a stále 
ma niečím novým zaujme. Spomínam si na za-
čiatky počítačovej éry, keď ja ešte ako neznalý 
modernej výpočtovej techniky, ale už odborný 
asistent na vysokej škole, som prišiel za mladý-
mi chlapcami, ktorí mali 8–10 rokov a poprosil 
ich, aby ma naučili tak dobre robiť s počítačom, 
ako to vedia oni. Naučili ma to veľmi rýchlo. 

Už vtedy som si všimol, že sa od nich dá veľa 
naučiť, len ich je potrebné sledovať a rozumieť 
im. To mi zostalo dodnes. Mladá generácia 
je pre mňa zdrojom inšpirácie a nápadov. 
Považujem ich za rovnocenného partnera. 

S mladými študentami som skoro každý deň 
a oni mi to vedia aj náležite oplatiť svojimi 
nápadmi a radami, či inovatívnymi projektami. 

Mladej generácii by som do života poradil, 
nech si idú za svojimi cieľmi a uvedomili si, 
že je to ich život a ako si ho vytvoria, tak budú 
žiť. Nech sa nedajú ovplyvňovať rôznymi mé-
diami, majú svoj vlastný názor, ktorý sa neboja 
prezentovať. Čo by sa malo vštepovať mladej 
generácii to sú najmä hodnoty, ktoré by mali 
poznať a uznávať. V prvom rade morálka, etika, 
veriť v seba a svoje schopnosti. Čo by som 
ale dal dnes na prvé miesto je čestnosť, byť 
aktívnym a inovatívnym. Musia neustále 
hľadieť dopredu a nezaoberať sa minulosťou, 
ktorá už bola. Organizácia je taká dobrá, aká 
je práve dnes a nie aká bola v minulosti. Tak 
to je podobne aj v živote. Taktiež za dôležité 
v ich živote považujem relax a šport. To sa ale 
od nich skôr musíme učiť my starší. Tiež by sme 
ich mali viac počúvať a rozumieť im, vnímať 
ich myslenie a spôsob života. Je toho veľa, 
čo sa dá od nich naučiť a každý deň dokážu 
znova a znova prekvapiť. Je to tak ako v hudbe, 
keď myslíte, že už dnes nie je dobrá hudba, 
prídu tak, ako to bolo v minulosti The Beatles, 
Led Zepellin, či U2. Aj dnes hľadíme na nich 
a sú tu pritom také mladé osobnosti ako Jackie 
Venson, Tal Wilkendfeld, či Ed Sheeran, ktorí 
sú proste skvelí a vyrastali možno aj na ich 
základoch. Týka sa to aj controllingu, ma-
nažmentu, financií a osobností z tejto oblasti. 

Controlling je metoda řízení 
k úspěchu 
Peter Gallo

„Mladá generácia je pre mňa 
zdrojom inšpirácie a nápadov. 
Považujem ich za rovnocenného 
partnera.“
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Vedel by som taktiež povedať mnoho príkladov 
z praxe.

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?
Zdravý selský rozum je cennosť, ktorú by mal 
mať každý. Niekto sa s tým narodí, ale niekto 
ho získa počas života. Vraví sa, že to čo získame 
pri narodení je len 10 % a zvyšok je drina 
a to vzdelávanie a výchova. Myslím si, že to pla-
tí aj teraz. Je to o neustálom učení a poznáva-
ní. Za dôležité považujem učiť sa od lepších 
a skúsenejších a nerozhoduje pri tom vek. Videl 
som mladých manažérov – controllérov v praxi, 
ktorí neodišli z podniku aj keď bolo zrejmé, 
že podnik skončí v konkurze. Dôvod, prečo tam 
zostali, bol veľmi jednoduchý. Ako mi povedal 
jeden mladý controllér, ktorý v takom podniku 
pracoval, nikde by sa tak veľa nenaučil, ako 
práve tu a v tejto chvíli. 

Controlling robím už vyše 30 rokov a dlho 
som premýšľal, ako ho vlastne jednoducho 
a zrozumiteľne vyjadriť. Najlepšia definícia 
sa mi zdá, že controlling je metóda riadenia 
k úspechu. Ak ho robíme, chceme byť všetci 
úspešní. A preto sa v živote aj ja rozhodujem 
podľa pravidla: „Najskôr rob správne veci 
a až potom ich rob správne“, nie opačne. V tom-
to aj vidím zdravý selský rozum. No a nemej 
dôležité je správne sa rozhodnúť. No najhor-
šie je nerozhodnúť sa, alebo čakať a váhať. 
Controllingové myslenie považujem za zdravý 
selský rozum opretý o vzdelanie. Ako to zistiť, 
či ho máme, je pomerne jednoduché. Musíte 
mať víziu – cieľ – plán, vedieť zmerať skutoč-
nosť, nájsť odchýlku a ponúknuť a zrealizo-
vať riešenie. Platí to tak pre jednotlivca ako 
aj veľké organizácie. Je to aj jednoduchý recept 

na život. Dnes je ale potrebné si uvedomiť, 
že controllér už nepracuje len s informáciami, 
ale sú už potrebné aj znalosti a tie sa dajú zís-
kať len učením a tréningom. Nad nimi je ešte 
múdrosť, s ktorou sa bohužiaľ nedá narodiť, ale 
da sa len získať neustálym tréningom, učením 
a správnymi príkladmi a svojím životom. 

CAFIN má za sebou více jak 11 let své čin-
nosti. Po celou tu dobu jste v odborné radě 
asociace. Jak vnímáte současné trendy, jaké 
jsou výhledy do budoucna, co můžeme podle 
Vás očekávat ve finanční profesi? 
Súčasné trendy vnímam veľmi pozitívne a som 
im naklonený. Sú našimi výzvami do budúcnos-
ti. Zmeny, ktoré idú, nás nútia neustále premýš-
ľať a inovovať. Problematiku inovácií vyučujem 
aj na vysokej škole, ale súčasne ich aj zavá-
dzam do manažérskej praxe. To čo sa deje 
v spoločnosti, vývoj techniky, technológií, 
či samotnej spoločnosti prináša do života nové 
veci, ktoré nás posunuli na nový vývojový 
stupeň. Týka sa to aj oblasti financií a vzdeláva-
nia. Tento trend začal už začiatkom milénia, ale 
až teraz sa výraznejšie prejavuje v praxi. Rozvoj 
profesií zameraných na financie porastie, 
ale postupne sa rozšíri obzor ich poznania 
a nebudú už tak úzko špecializovaní. Otvárajú 
sa tu nové oblasti, ktoré smerujú k umelej 
inteligencii. Týmto smerom by som nasmero-
val aj vzdelávanie a vedeckú prácu v oblasti 
manažmentu a controllingu. Mnohokrát som 
si myslel, a to aj v súvislosti s controllingom, 
že sa nedá už nič nové objaviť, no zrazu sa ob-
javil nový priestor, ktorého na koniec nedo-
vidíme. To nás núti neustále inovovať nielen 
vo vzdelávaní, ale aj controllingu a iných ve-
dách. Controlling považujem za jeden z najlep-
ších a najväčších objavov v novodobom riadení. 
Je mi ľúto, že ani dnes na akademickej pôde 
nenašiel primeranú odozvu a stále si mnohí 
myslia, že je to manažment. Akademická pôda 

„To čo sa deje v spoločnosti, vývoj 
techniky, technológií, či samotnej 
spoločnosti prináša do života nové 
veci, ktoré nás posunuli na nový 
vývojový stupeň.“

„Dnes je ale potrebné si uvedomiť, 
že controllér už nepracuje len 
s informáciami, ale sú už potrebné 
aj znalosti a tie sa dajú získať len 
učením a tréningom.“

Doc. Ing. Peter Gallo CSc. 
působí na Fakultě manažmentu Prešovskej univerzite v Prešove. V minulosti přednášel na Technické 
Univerzitě v Košicích problematiku ekonomiky a managementu. Zastával řídící funkce ve vedení 
TU Košice, později též v praxi při řízení firem. Podílel se na založení a vedení Ekonomické fakulty TU. 
Je autorem publikací z oblasti controllingu. Ve své praxi vyškolil více než tisíc odborníků v oblasti contro-
llingu, ekonomiky a managementu. Je spolutvůrcem controllingového EIS, který je vytvořený na základě 
vlastního know-how. V současnosti je vedoucím pracovníkem ve společnosti Dominanta, kde se podílí 
na zavádění controllingových systémů do praxe. Aktivně spolupracuje s mnohými firmami na Slovensku 
i v zahraničí. V současnosti se aktivně věnuje výstavbě strategických systémů řízení Balanced Scorecard 
a procesnímu controllingu.

si stále neuvedomila, že je tu nová veda, ktorá 
vyrástla na základoch sociálnych, ekonomic-
kých, ale aj technických a prírodných vied. 
Jeho budúcnosť vidím optimisticky, pretože 
je mnoho nových nápadov ako ďalej, ako 
ho lepšie a efektívnejšie rozvíjať a zavádzať 
do praxe. Možno chybou je, že mladí ľudia 
by mali byť už vo väčšej miere na miestach, 
kde dnes sú ešte starší ľudia s konzervatívnym 
myslením. Rotáciu manažérov, rozširovanie 

a obohacovanie práce považujem za silné 
hybné sily dnešného vývoja spolu s celoživot-
ným vzdelávaním a digitalizáciou procesov 
riadenia.

 

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová
CAFIN

Hledejme nové příležitosti
28. 4. 2021 
Praha - Mánes  
nebo online

INSPIRATIVNÍ 
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PRO CFO

Nalaďte se na budoucnost

Co nás čeká v roce 2021  
a co třeba v roce 2050?
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12 měsíců a majetek zařazený v druhé odpiso-
vé skupině se odepisuje 24 měsíců. Odpisování 
je v čase nerovnoměrné, za prvních 12 měsíců 
se uplatní odpisy do výše 60 % vstupní ceny 
majetku a za druhých 12 měsíců zbývajících 
40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy jsou 
nástrojem pouze pro daňovou optimalizaci. 
Pro účetnictví není možné takto rychlé odpisy 
použít. V účetnictví musí být odpisový plán 
nastaven tak, aby odpovídal reálnému využití 
majetku při generování výnosů. Při rozhodo-
vání o využití mimořádných odpisů, a tedy 
významného snížení základu daně je nutné 
si uvědomit, že majetek bude mít velmi rychle 
nulovou daňovou zůstatkovou hodnotu, což 
ovlivní daňovou povinnost poplatníka v ná-
sledujících letech v důsledku nižších daňových 
odpisů nebo v okamžiku prodeje majetku.

Obdobně jako je možné zrychlit daňové 
odpisy majetku, je možno zkrátit i dobu pro-
nájmu u finančního leasingu dlouhodobého 
majetku. V minulosti byla stanovena podmín-
ka, že v leasingové smlouvě musí pronajímatel 
potvrdit, že pro daný majetek sám použije 
mimořádné odpisy. Finanční správa již připus-
tila, že podle nového znění zákona není tak 
striktně stanovena povinnost pronajímatele 
mimořádné odpisy použít. Otázku mimořád-
ných odpisů včetně délky leasingu řešily v mi-
nulosti Koordinační výbory Komory daňových 
poradců ČR, MF ČR a GFŘ, kde byla zodpovězena 
řada sporných otázek a jejich akceptovatelných 
řešení. Finanční správa potvrdila, že závěry 
z těchto koordinačních výborů jsou platné i pro 
mimořádné odpisy stanovené touto novelou 
zákona. Jedná se například o možnost změny 
leasingové smlouvy na kratší období, aniž 
by byly porušeny podmínky pro daňovou uzna-
telnost finančního leasingu. 

Třetí změna se týká dlouhodobého 
nehmotného majetku. Tato kategorie 
od 1. 1. 2021 přestala v zákoně o dani z pří-
jmu existovat. Definice i specifická pravidla 
odpisování byly zcela vypuštěny. Dlouhodobý 

nehmotný majetek však jako kategorie dlou-
hodobě využitelného, a tedy odpisovaného 
aktiva stále existuje v účetnictví. Přitom o výši 
pořizovací ceny pro zařazení a odpisování dlou-
hodobého nehmotného majetku rozhoduje 
nadále výhradně účetní jednotka. Účetnictví 
má zobrazit věrný a poctivý obraz jeho 
předmětu, proto je nutno se u dlouhodobého 
nehmotného majetku zamyslet nad nastave-
ním hranice pro vstupní cenu a také délku jeho 
odpisování. Pro různé druhy nehmotných aktiv 
je možné výši pořizovací ceny i dobu odpiso-
vání stanovit rozdílně. Pokud v účetnictví bude 
dlouhodobý nehmotný majetek do majetku 
zařazen a odpisován, pak účetní a daňové 
odpisy jsou shodné. Jednou z možností je zvolit 
hranici pro zařazení ve výši 80 000 Kč shodně 
jako u hmotného majetku.

U dlouhodobého hmotného i nehmotného 
majetku zařazeného před novelou zákona 
resp. před prvním obdobím, ve kterém je tato 
novela účetní jednotkou aplikována, se po-
stupuje podle původního znění zákona o dani 
z příjmu. To platí také u nehmotného majetku 
pro limit výše výdajů u všech následujících 
technických zhodnocení. Pro technická zhod-
nocení hmotného majetku bude platit již nová 
hranice 80 000 Kč. 

Finanční zpráva potvrdila, že všechny tyto 
daňové změny mohou využít i poplatníci, 
kteří účtují v hospodářském roce a podali již 
přiznání za část roku 2020. V těchto přípa-
dech je nutné podání dodatečného daňového 
přiznání. Uplatnění mimořádných odpisů 
v dodatečném daňovém přiznání v případě, 
že hospodářský rok skončil v průběhu roku 
2020, či v daňovém přiznání u poplatníků s roz-
vahovým dnem 31. prosince 2020 není příliš 
náročné. Změnu účetních postupů a změnu 
výše pořizovací ceny rozhodné pro zařazení 
dlouhodobého majetku do aktiv podniky 
a podnikatelé zřejmě provedou z čistě praktic-
kých důvodů až v období roku 2021. 

 

Ing. Michaela Srpová
Michaela se k BDO připojila v září 2016. V současné době je manažerkou účetnictví a daňového pora-
denství v jihočeské kanceláři. Michaela se účetnictví a daním věnuje již od roku 2001 po ukončení studia 
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor obchodní podnikání. Specializuje se na poskytování 
účetních služeb, nepřímé daně a zdanění příjmů jak fyzických, tak právnických osob. Je certifikovaným 
daňovým poradcem (KDP ČR). Hovoří česky a německy.

Praktická aplikace změn 
v odpisování dlouhodobého 
majetku  
Michaela Srpová 

K 1. 1. 2021 vstoupila v platnost novela zákona o dani z příjmu, která 
přinesla tři základní změny v oblasti dlouhodobého majetku – zvýšení 
pořizovací ceny u daňově odpisovaného hmotného majetku, možnost 
uplatnění mimořádných odpisů a zrušení definice daňově odpisovaného 
nehmotného majetku. 

Všechny tři změny jsou platné ode dne účin-
nosti zákona, dle přechodných ustanovení však 
můžeme využít tyto změny již pro zdaňovací 
období roku 2020, a to u majetku pořízené-
ho od 1. 1. 2020. Pořízení znamená uvedení 
majetku do užívání podle účetních předpisů, 
to znamená okamžik, kdy se majetek skutečně 
začal využívat v rámci podnikatelské činnosti. 
Stát tedy poskytuje podnikatelským subjektům 
částečnou kompenzaci ztrát, které mají díky 
uzavření části ekonomiky, formou možnosti 
snížit si základ daně z příjmů uplatněním 
vyšších výdajů na investice resp. jejich rychlej-
ším daňovým odpisem. Pojďme se seznámit 
s daňovými a účetními souvislostmi.

První změna se týká vstupní ceny dlouhodo-
bého majetku. Novela zákona zvýšila hranici 
vstupní ceny u dlouhodobého hmotného 
majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Hranice 
vstupní ceny se zvyšuje i pro technické zhodno-
cení tohoto majetku. Tuto změnu uvítá většina 
podniků a podnikatelů, protože se rozšiřuje 
možnost uplatnit výdaj na pořízení dlouhodo-
bého majetku s nižší pořizovací cenou přímo 
jako daňově uznatelný náklad. Zvýšená hranice 
daňové vstupní ceny bude v podnicích zname-
nat také úpravu účetních postupů. Doporučuji 
zvýšit i v účetnictví limit vstupní ceny u katego-
rie „velkého“ majetku, kde daňový a účetní od-
pis jsou rozdílné. Vznikne tak širší prostor pro 

kategorii „drobného“ odpisovaného majetku, 
kde odpis účetní je současně daňovým výda-
jem. V této souvislosti je nutno provést úpravu 
vnitropodnikové směrnice k dlouhodobému 
majetku. Vzhledem k možnosti uplatnit nove-
lizovaná daňová pravidla již od zdaňovacího 
období roku 2020, pak podniky a podnikatelé, 
kteří tato pravidla zpětně aplikují, musejí také 
logicky provést úpravu směrnice i pro právě 
ukončené účetní období. Možné to proto bude 
spíše pro malé a střední účetní jednotky, nikoli 
pro podniky, které poskytují své hospodářské 
výsledky bance či je reportují mateřské společ-
nosti. Změny mohou proběhnout při dodržení 
principu stálosti účetních metod. Provedenou 
změnu výše hranice pro zařazení jednotlivých 
kategorií dlouhodobého hmotného majet-
ku je nutno okomentovat v příloze k účetní 
závěrce. 

Druhá změna se týká opětovného zavedení 
daňových mimořádných odpisů. Mimořádné 
odpisy se týkají majetku zařazeného do první 
a druhé odpisové skupiny, který byl pořízen 
v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2021. Tedy 
zahrnuje převážnou část strojního zařízení. 
Mimořádné odpisy může použít pouze první 
vlastník majetku. Mimořádné odpisy jsou 
časové odpisy, které nelze přerušit a počítají 
se s přesností na měsíce. Majetek zařaze-
ný v první odpisové skupině se odepisuje 
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Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda 
vzpomínáte a proč?
Nejvíce vzpomínám na seminář BI a analýza 
dat. Bylo to pro mě zcela nové téma a vní-
mala jsem to především jako součást cyklu 
Diplomovaný controller. Nakonec to byl jeden 
z nejpřínosnějších seminářů. 

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller 
Institutu chcete navštívit a proč?
Zajímá mě výrobní controlling a další rozšíření 
znalostí v oblasti BI nástrojů, hlavně z důvodu 
možnosti využití v praxi. 

Co považujete za největší zátěž pro podniky 
a podnikatele v této době?
Zřejmě bude záležet na oborou podnikání, 
ale většina oborů bude v této době postižena 
ztrátou příjmů, a to je samozřejmě obrovská 
zátěž. Na druhou stranu vnímám toto období 
jako velkou příležitost pro mezilidské vzta-
hy a obecně vedení lidí ve společnostech. 
Zaměstnanci jsou nejcennější zdroj a důvěra 
ve firmu hraje klíčovou roli v jejím rozvoji. 
Společnosti mají obrovskou příležitost to svým 
zaměstnancům ukázat. 

Vnímáte nastupující ochlazení ekonomiky? 
Projevilo se již u vás ve firmě?
Určitě ano, ale naštěstí to zatím nemá velký 
dopad na naši společnost.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Ráda běhám, cvičím klasickou jógu a HOT jógu.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Místo, kde žijí největší obavy, je také místem, 
kde leží největší růst.

 

Ing. Daria Kratochvílová, MBA
Vystudovala provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, obor ekonomická informatika. 
Manažerské studium MBA získala v rámci v programu Nottingham University Business School při VUT Brno. 
Kariéru zahájila v české pobočce mezinárodní společnosti IG Watteeuw v oblasti automotive, kde dva-
náctiletý kariérní růst završila v pozici CFO a jednatelky. Zkušenosti zúročila během pětiletého působení 
v taiwanské výrobní společnosti Wistron Infocomm. K automotive se vrátila a od roku 2014 působí jako 
CFO ve společnosti stoba Precizní technika.

„Zaměstnanci jsou nejcennější 
zdroj a důvěra ve firmu hraje 
klíčovou roli v jejím rozvoji.“

Děkuji za rozhovor.
Helena Sochrová
CAFIN

Daria je v CAFINu nováčkem. Proč si chválí členství 
v asociaci a čemu se věnuje mimo svět financí prozradila 
v následujícím rozhovoru.

Co podle vás znamená být dobrou finanční 
manažerkou?
Myslím, že být dobrý znamená být užitečný. 
Alespoň tak to vnímám jak v rámci svojí profe-
se, tak i ve svém soukromém životě. Finance, 
jako servisní středisko, mohou být užitečné, 
pokud poskytují takové informace a nástroje, 
které pomáhají ke správnému a včasnému 
rozhodování managementu, k plnění cílů 
a strategie. 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší 
profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste 
si to až praxí? 
Praxí jsem získala především odvahu přijmout 
odpovědnost za své rozhodnutí. A k tomu 
vedla cesta poznávání lidí, vztahů a souvislostí. 
A také zjištění, co je z té hromady teorie ze stu-
dia důležité a co ne …

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Jaké momenty zpětně hodnotíte 
jako klíčové ve své kariérní cestě? Na co jste 
nejvíce hrdá?
První mě napadá úžasná rodina, ale zřejmě 
je myšlen pracovní úspěch. Přesto si myslím, 
že je to právě rodina a děti, které byly klíčové. 
Na to by se dala napsat samostatná kniha. Jsem 

hrdá na svou rodinu. Snad bych našla úspěchy 
ve své profesní kariéře, ale nebyly by o nic za-
jímavější nebo důležitější než ty, které dosáhli 
ostatní na své cestě. Jsem člověk, který po do-
sažení cíle hledá další. Nedívám se na minulé 
úspěchy, dívám se dopředu. 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně-
jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě 
tuto osobu?
Dalajlámu. Obdivuji jeho pokoru a soucit.

Má vaše profese nějaký vliv také na váš sou-
kromý život – projevuje se u vás něco jako 
profesionální deformace? 
Jak jsem zmínila dříve, jsou to pro mě spojené 
nádoby. Nejde je oddělit, přestože na za-
čátku pokusy byly. Nemyslím, že bych měla 
nějakou profesionální deformaci, ale možná 
by na to mělo moje okolí jiný názor…

Co vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
Hlavním důvodem bylo rozšíření vědomos-
tí, měla jsem pocit, že v množství informací 
ztrácím přehled o tom, co je důležité, jaké jsou 
moderní trendy, co a jak řeší ostatní firmy atd. 
Myslím, že je dobré mít možnost sdílet tyto in-
formace a asociace CAFIN v tomto směru splnila 
moje očekávání.

Dívám se dopředu 
Daria Kratochvílová

„Jsem člověk, který po dosažení 
cíle hledá další.“
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I introvert je člověk 
Míša Daňková

Dostala jsem nedávno dotaz: „Mám se zabývat 
i introverty v týmu? Mně se zdá, že jim ten home office 
vyhovuje. A vlastně ani nechtějí chodit do kanceláře, 
i když mohou.“

Jako psycholog, jako mentor, jako člověk – 
říkám ANO, zabývejme se analytiky, introverty! 
Ono to souvisí s tématem, jak motivovat svůj 
tým, jak v něm udržet výkon a dobrou náladu. 
Je pravda, že když v našem týmu jsou spíše 

specialisté, analytici, kteří mají rádi přesnost, 
jasnost, je pro ně důležitá stabilita a nepotře-
bují k výkonu nepřiměřené emoce. Ani nemají 
potřebu každodenního kontaktu s druhými lid-
mi, nechtějí si povídat o tom, co zrovna vařila 

Přeji vám a vašemu týmu hodně zdaru, energie 
a sil. A těším se s vámi na příště. Ať už v časopise, 
online nebo osobně. 

Co my jako manažeři s tím? Co my jako manažeři z toho budeme mít?

CALENDAR-PLUS Domluvit se na krátké, ale pravidelné schůzce (online), kterou společně – tzn. 
ve dvou – budeme věnovat např. uplynulému týdnu. Práce, výsledky a k tomu 
se vždy budeme zajímat, jak se danému člověku osobně daří (rodina, sociální 
okolí, oni, zdraví, radosti, problémy).

COMMENTS
Zpočátku to může být pro introverta těžká otázka – „Jak je? Jak se ti daří? – 
má pocit, že do práce to nepatří a zdá se mu banální. Ale – pokud vytrváme 
a příště se zeptáme, bude to lehčí a později se to pro nás oba stane pevným 
a překvapivě pro analytické typy i vítaným bodem.

Users
Pokud nám to situace dovolí, je důležité, aby i analytici, introvertnější pracov-
níci chodili do kanceláře a setkávali se s týmem. Společné setkávání zvyšuje 
týmovou sounáležitost, tvořivost a u nových pracovníků i loajalitu. Jenom když 
někoho znají osobně, mohou být loajální. Známe případy, že nový člověk svůj 
tým neznal – jen z online – neměl vazby a nebylo pro něj těžké odejít jinam 
(nic ho netáhlo v oddělení zůstat).

CALENDAR-CHECK
Pravidelnost, předvídatelnost, konzistence, jistota… tzn. naplánované schůzky 
a naplánovaný program – jsou pro analytiky pozitivní motivace.

Grin-alt Budeme mít motivovaný tým a zvýšíme tím výkonnost a pohodu v týmu. 

Info
Budeme vědět, co se s každým pracovníkem děje. Z pravidelného monitoringu 
můžeme realizovat správná opatření. A nenecháme věci dojít do stavu, který 
se nedá tak lehce měnit. Vycházím z toho, že na moje konzultace jsou pak 
„posíláni“ klíčoví pracovníci, kteří pracovali, a nikdo si nevšiml, že se začínají 
propadat do syndromu vyhoření nebo jiných problémů. 

map
Plánování, dodržování a realizace setkávání týmu – pokud to samozřejmě jde 
– jsou důležité – pro tým i pro vás. Řada lidí se nechce vracet, protože je to pro 
ně pohodlnější. 

kolegyně k večeři, nechtějí trávit čas „plkáním“. 
Nicméně se ukazuje, že představa, že tento typ 
zaměstnanců na HO nevyžaduje zvláštní pozor-
nost, je mylná. Introverti mají často tendenci 
skrývat své emoce a ani si je plně sami neuvě-
domují. Ale to neznamená, že emoce nemají 
a že věci hluboce neprožívají! Já mám na kur-
zech a ve své práci introverty moc ráda, právě 
pro to, že více poslouchají, než mluví, oceňuji, 
že bez zbytečných slov a emocí, pracují a pře-
mýšlejí o tom, o čem je řeč. A tak taky ze své 
konzultantské praxe vím, že na ně až překvapi-
vě hodně působí emoce v týmu, ve firmě, rodi-
ně, ve společnosti. Že citlivě vnímají nejistotu, 
prožívají obavy a úzkost, že mají strach o své 
blízké, o práci. Ničí je nepřehlednost situace, 
nekonzistentnost kroků, které se ve společnosti 
a často i firmě dělají. 

Vaše Míša

Neváhejte 
a zeptejte se Míši…
Využijte možnosti a napište 
nám vaše zkušenosti nebo to, 
co vás teď zrovna ve vašem 
týmu „pálí”.

Svoje otázky nebo své zkušenosti 

posílejte na email  

michaela.pokorna@cafin.cz  

(předmět Zeptejte se Míši).
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Důležité je mít správné 
zapálení 
Jaroslav Balabán

Jaroslava jste měli možnost osobně potkat 
na podzimním Controllingovém fóru. Pokud jste s ním 
nestihli prohodit pár slov nebo pokud jste na fóru 
nebyli, máte teď možnost se s ním seznámit alespoň 
prostřednictvím následujícího rozhovoru.

Co podle vás znamená být dobrým 
controllerem?
Dobrý controller by podle mého názoru měl 
co nejlépe znát svoji firmu, její business 
a procesy. Tato znalost mu pomůže lépe po-
chopit, co se skrývá za jednotlivými čísly a dát 
si je do souvislostí, vidět kde jsou problémy, 
na co se zaměřit. Měl by vědět, kam firma 
směřuje a v neposlední řadě umět dobře 
komunikovat. Důležité je mít správné zapálení 
a jednoduše si práci užívat.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší 
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste 
si to až praxí? 
Během studia jsem získal, stejně jako asi 
každý student, pouze teoretický přehled. Díky 
němu byly moje začátky v oblasti podnikových 
financí jednodušší, ale znalosti a dovednosti 
potřebné pro výkon profese jsem získal a stále 
získávám teprve samotnou praxí. Pokud chci 
svoji práci dělat co nejlépe, je nezbytné v učení 
pokračovat a neustále se zlepšovat.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší 
úspěch? Jaké momenty zpětně hodnotíte 
jako klíčové ve své kariérní cestě? Na co jste 
nejvíce hrdý?
Pro mě je největším profesním úspěchem celá 
moje kariéra. V rámci současné firmy jsem 
se během čtyř let vypracoval z pozice juniora 
v českém výrobním závodě na centrálu společ-
nosti ve Vídni.

Co Vás nejvíc baví na vaší současné práci?
Určitě různorodost pracovních úkolů, spoluprá-
ce s lidmi napříč firmou, příležitost učit se neu-
stále nové věci a posouvat se profesně dále. 

Které nástroje vám při vaší práci nejvíce 
pomáhají?
Jednoznačně nástroje, které zná každý contro-
ller, tedy Excel a SAP.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace 
CAFIN? Jaká máte očekávání? 
Cílem připojení do asociace bylo získat přehled 
o aktuálních trendech a tématech v oblasti fi-
nancí a rozšíření odborných znalostí nad rámec 
školení pořádaných Controlling institutem, 
kterých jsem se v rámci firmy s kolegy účastnil. 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller 
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpo-
mínáte a proč?
Ze všech akcí, kterých jsem se v posled-
ních letech zúčastnil, nejvíce vzpomínám 
na Controllingové fórum. Je to skvěle organi-
zovaná akce v nádherných prostorech, plná 
zajímavých přednášek, aktuálních trendů 
a praktických témat. 

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller 
Institutu chcete navštívit a proč?
Momentálně se účastním certifikovaného 
cyklu Finanční controller Online a v budoucnu, 

pokud covid a pracovní povinnosti dovolí, opět 
Controllingového fóra.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Společně strávený čas s rodinou, přáteli a zají-
mavý seriál na Netflixu :)

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete 
život? 
Snažím se myslet pozitivně a netrápit se věcmi, 
které nemůžu ovlivnit.

Ing. Jaroslav Balabán
Jaroslav ukončil magisterské vzdělání v roce 2014 na VUT v Brně – fakulta podnikatelská, obor Ekonomika 
a řízení podniku. Od roku 2016 působí na pozici controllera v mezinárodní společnosti Gebauer & Griller, 
zabývající se výrobou kabelových svazků pro automobilový průmysl. V říjnu roku 2020 přijal novou výzvu 
a přesunul se z výrobního závodu v Mikulově na centrálu společnosti ve Vídni, na pozici Senior Group 
Controller.

Děkuji za rozhovor.
Michaela Pokorná
CAFIN

„Dobrý controller by podle mého 
názoru měl co nejlépe znát svoji 
firmu, její business a procesy.“

„Pokud chci svoji práci dělat 
co nejlépe, je nezbytné 
v učení pokračovat a neustále 
se zlepšovat.“
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Nesprávnosti v účetních 
výkazech, co zapříčiňuje 
jejich vznik? 
David Homola

Účetní výkazy jsou každodenním chlebem finančních analytiků, 
bankovních poradců či daňových kontrolorů. Tito lidé pravidelně 
využívají informace z výkazů a tyto informace předávají dále. Účetní 
informace a účetní data v účetní závěrce jsou základními kameny pro 
hodnocení jakéhokoli podnikání. Co když jsou ale tato data nesprávná? 
A proč vlastně jsou nesprávná?

Realita výkaznictví

Většinovou veřejností je akceptován názor, 
že výkazy společností jsou obvykle v pořádku, 
že nesprávnosti a chyby jsou výjimkou a jsou 
doménou těch pár společností, které se snaží 
klamat a podvádět. Jako odpovědi na tyto ná-
zory však jednoduše poslouží data analytických 
společností – v letech 2018 a 2019 průměrně 
8,35 % společností obchodovaných na americ-
kých burzách opravuje své účetní výkazy kvůli 
existenci nesprávností, v Evropě je to za stejné 
období 4,75 % veřejně obchodovaných společ-
ností. Pokud se podíváme na celou populaci 
společností v ekonomikách a uplatníme ob-
dobné procento, dojdeme k tomu, že společ-
ností, které mohou mít nesprávnosti v účetních 
závěrkách, je ohromné množství. A to vychá-
zíme jen z procenta společností, u kterých 
byly nesprávnosti odhaleny. Procento společ-
ností, které mají nesprávnosti, a navíc nebyly 
odhaleny a nejspíš ani nikdy nebudou, je pak 
mnohem větší. Otázkou zůstává, kolik jich tedy 
je? Může to být, jak se říká, každá druhá. 

Když si potom představíme analytika, který 
srovnává svou společnost s deseti společ-
nostmi, z nichž například dvě mají nesprávně 
(ať úmyslně či neúmyslně) prezentovaná data, 
aby zjistil, jak se jeho firmě ve srovnání daří, 

musí být všem jasné, že výsledky jakýchkoli 
komparativních analýz nebudou odpovídat 
realitě.

Faktory ovlivňující vznik 
nesprávností
Akademici a výzkumníci po celém světě se za-
bývají touto tématikou již několik desetiletí. 
Zájem o toto téma výrazně vzroste, kdykoli 
dojde k nějaké závažné kauze, která obletí celý 
svět, jako byl například skandál amerického 
Enronu v roce 2001. Důvodů pro vznik nespráv-
ností může být celá řada. Velmi často se jedná 
o úmyslné zásahy do prezentovaných dat, 
ať z důvodu finanční motivace, tlaků vedení 
či investorů či prostá snaha o přežití společ-
nosti. Samozřejmě ale vznikají i neúmyslné 
nesprávnosti (nebo tak je alespoň prezentují 
tvůrci výkazů, kde jsou objeveny) a ty nejčastěji 
zase vznikají chybou účetních systémů, špatnou 
aplikací účetních principů či vinou prosté lidské 
nepozornosti. 

Všechny nesprávnosti ale mají v závěru 
jedno společné, jejich vliv je spojen s lid-
ským faktorem, tedy s činností člověka, která 
ovlivňuje finální produkt ve formě výkazů. 
Obecně je ale výzkum v oblasti lidské motiva-
ce k úmyslné či neúmyslné manipulaci s daty 

velmi problematický. Nelze se totiž dost dobře 
člověka zeptat, proč udělal nějakou chybu 
nebo proč manipuluje výkazy. Takové otázky 
vedou většinou jen k zavádějícím odpovědím 
či k dalšímu manipulování skutečnosti. 

Toto zjištění je jeden z důvodů, proč 
se predikce nesprávností v akademické sféře 
zaměřuje na sekundární data společností. 
Konkrétně finanční či nefinanční informace 
o společnostech, na základě kterých se snaží 
statisticky odvodit modely a parametry pro 
vyjádření toho, jak velká je šance, že daná 
společnost bude mít ve své účetní závěrce 
nějakou tu nesprávnost. Primárně samozřej-
mě vychází výzkumníci z finančních dat, jako 
je vývoj aktiv, pohledávek, výnosů či jiných 
parametrů, kde se hledají významné odchylky 
od oborových průměrů či očekávaných hodnot 
z předchozích výzkumů. Mezi takovéto modely 
patří třeba M-Score, vytvořené profesorem 
Beneisehem v roce 1999, či Modified Jones 
Model profesorky Jonesové z roku 1995. Tyto 
modely jsou však v praxi obtížně uplatnitelné 
kvůli náročnosti výpočtů či neuplatnitelnosti 
například v prostředí České republiky. Dalším 
potencionálním přístupem je zaměření na ne-
finanční či behaviorální aspekty ovlivňující vliv 
nesprávností, tento přístup však zatím není 
dostatečně využíván, protože jeho zkoumání 
je spojeno s řadou komplikací.

Měření pravděpodobnosti jejich 
vzniku nefinanční cestou
V oblasti nefinančních faktorů byl zatím prove-
den víceméně jen dílčí výzkum. Bylo zjištěno, 
že pravděpodobnost vzniku nesprávností 

je například ovlivňována existencí manažer-
ských bonusů vázaných na konkrétní výsledky, 
které pak motivují manažery k tomu, aby 
manipulovali s výsledky, a zajistili si tak své 
vlastní odměny. Mezi dalšími faktory autoři 
uvádí zkušenosti pracovníků účetních oddě-
lení, kvalitu kontrolního prostředí, zavedené 
IT systémy či specifika národních účetních 
systémů. Obecně lze rozdělit tyto faktory 
na externí faktory, jako je právě třeba národní 
systém či státní kontrola, a interní faktory jako 
zmíněné manažerské bonusy, vlastnická struk-
tura či uplatňování moderních manažerských 
přístupů. Ve výzkumu, který jsem realizoval pro 
účely své disertační práce, pak bylo v souhrnu 
hodnoceno celkem 24 takovýchto faktorů, kte-
ré byly využity pro tvorbu modelu, jenž by měl 
sloužit k predikci vzniku nesprávností v účet-
ních závěrkách. Tvorba modelu vycházela z dat 
získaných od 703 českých společností v letech 
2019 a 2020 a díky využití logistické regrese 
a dalších statistických metod došlo k vytvoření 
modelu, který umožní predikci vzniku nespráv-
ností v účetních závěrkách při vložení nefinanč-
ních parametrů dané společnosti.

Predikce nesprávností

Finální model obsahuje celkem šest proměn-
ných, a to existenci manažerských bonusů vá-
zaných na výsledky v dané společnosti, kvalitu 
interních komunikačních systémů, přímou účast 
vlastníků společnosti na managementu, případ-
né státní vlastnictví společnosti, využívání slu-
žeb daňových poradců a existence bankovních 
covenantů v dané společnosti. Tyto ukazatele 
jsou dosazeny do následujícího modelu.

=  3,022 – 0,879 × MIE + 0,242 × ICQ –1,457 × DPO– 2,018 × PSO–1,475 × TA − 0,313 × COV
1

( )l n
R
- R
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Výsledkem daného modelu je pravděpodob-
nost vzniku nesprávností v účetní závěrce. 
Společnosti, které dosáhnou pravděpodobnos-
ti nižší než 76 %, jsou považovány za společ-
nosti s vysokou pravděpodobností výskytu 
nesprávností v účetních závěrkách a obráceně 
to platí pro společnosti, které dosáhnou 
vyššího hodnocení. Na testovaném vzorku 
model dosahuje přesnosti přes 77 %, což značí 
vysokou úspěšnost modelu.

Závěr

Takovýto typ modelu lze snadno uplatnit při 
hodnocení společností v každodenním životě 

všech možných uživatelů účetních závěrek, 
protože uživateli postačuje alespoň základní 
informovanost o situaci v dané společnosti. 
Je jasné, že model je momentálně pouze 
v počátečních fázích optimalizace a v budouc-
nu bude následovat jeho ověřování a opti-
malizování v nadnárodní úrovni. Lze ale říci, 
že tento model by mohl do budoucna posloužit 
jako další z nástrojů, například v bankovním 
sektoru, při hodnocení rizikovosti klientů nebo 
státním úředníkům při identifikaci potencio-
nálních problémových subjektů.
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Artificial Intelligence 
in Controlling 
Applications and limits 
of machine forecasts 
Heimo Losbichler

The effects of digitization can be felt in two very different 
fields of controlling. On the one hand in the automation 
of repetitive routine tasks (Robotic Process Automation) 
and on the other hand in the support or automation 
of challenging, analytical tasks (machine forecasts, AI).

While the automation of routine tasks has been 
proceeding quite well, especially in large com-
panies, the support of analytical tasks seems 
much more difficult. According to a study of the 
German Federal Ministry of Economics, only 
5 % of German companies use AI in one of their 
business units.¹ The amount of companies that 
use AI in controlling is thus vanishingly small. 
At the same time there are high expectations 
for AI-systems in controlling.² This article was 
written before the start of the corona crisis. 
It illuminates both the limits of the prognostic 
ability, and the possible applications, of ma-
chine forecasts.

A Paradigm Shift in the Area 
of Planning, Budgeting 
and Forecasting?
Lamenting an uncertain environment that 
is hard to predict, the premature obsoles-
cence of plans and budget policy “games” has 
a long history. The Beyond Budgeting Round 
Table (BBRT) made loud demands for the 
end of classical planning in the early 2000s. 
In the wake of the 2008 financial crisis the 

term VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity 
and Ambiguity – established itself as synony-
mous with the difficulty of predicting future 
developments. As an answer to this “new 
normal”, concepts like Modern Budgeting, 
Scenario Planning, Fluctuation Margin Planning 
or Rolling Forecasts have been introduced, 
which propagated the departure from 
detailed, pinpoint planning and prognoses 
in various ways.

But with the advent of the digitization a new 
paradigm shift seems to have started. The 
access to new data sources (Big Data), nearly 
unlimited processing power and AI-systems 
have quickly led to buzz words like Predictive 
Analytics and the first applications of AI-based 
machine forecasts. Through this, the faith in the 
predictability of the future has been resurrect-
ed – at least until the start of the corona crisis. 
The few reports of experiences, primarily from 
large companies, seem to confirm the feasibil-
ity of making predictions via AI and the superi-
ority of machine forecasts. Figure 1 shows the 
monthly development of human and machine 
year-end forecasts of a large international 
company. Here the machine forecast has 

indicated the downturn three months earlier 
than the controller, and also predicted the 
end-of-year result a little more precisely. The 
differences between human and machine fore-
cast can be plausibly explained by the comple-
mentarity of human and machine information 
processing. However, realistic expectations 
regarding the predictive accuracy of machine 
planning and forecasts are in order, despite the 
positive experiences, because there are limits 
to the ascertainability and planning capac-
ity of AI in a VUCAcontext as well. Even the 
machine forecast in the “successful example” 
of figure 1 was considerably too optimistic un-
til August. These limits will be discussed from 
the perspective of complexity and cybernetics.

The Limits of Predictability due 
to Complexity and Cybernetics
Dealing with complexity is nowadays regarded 
as one of the biggest challenges in manage-
ment. Managers have to consider an ev-
er-increasing number of factors in corporate 
management, that also change at an increas-
ingly rapid pace and are highly interconnected. 
Key drivers of this development are global-
ization and paradoxically the rapid progress 
of digitization, that connects the world 
in real-time and increases its speed of change. 
The handling of complexity has been studied 
by cyberneticists in particular. Pioneers like 
Ashby, Beer, Forrester, Luhmann, Ulrich, Probst, 

Gomez, Malik, Dörner or Vester h ave already 
laid the groundwork for this a long time ago, 
which, considering the limits of artificial intel-
ligence, is now more current than ever. Here 
Bremermann’s limit and the partial ascertain-
ability and controllability of complex systems 
have been selected as examples.

Bremermann’s Limit

According to Bremermann’s limit there 
is an insurmountable, absolute limit to human 
knowledge, which cannot be overcome, 
no matter how great the advancements 
in digitization are. Due to the atomic structure 
of matter there is an upper limit to informa-
tion processing, which cannot be surpassed 
by any computer or brain made of matter: 
no system consisting of matter can process 
more than 2*10⁴⁷ bits per gram and second, 
corresponding to the speed of light and the 
Plank constant.⁴ As a consequence not even the 
strongest cloud-based computer clusters, like 
i.e. Hadoop, have enough processing power 
to make exact forecasts in today’s complex, 
competitive environment. Malik made an in-
teresting comparison in his habilitation thesis, 
in which he calculates the theoretical limit 
of the information processing capacity based 
on the assumption that the entire earth’s mass 
since the start of the history of the earth was 
a giant computer, that was permanently 
processing information. He then compares this 
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the actor is influenced by the elements in turn 
(dashed lines from the elements a, e, h to the 
actor). Thus, not only the forecasting abili-
ty is limited, but the controllability as well. 
In summary, it can be deduced from these two 
fields, that, from a cybernetic and a system- 
theoretical perspective, the ideal of exact fore-
casts will remain an unattainable ideal even 
in the age of AI and machine forecasts.

This should not mean, however, that ma-
chine forecasts could not lead to improvements 
in controlling. On the one hand the same result 
can be achieved with lower expenses through 
automation, on the other hand, through the 
complementarity of human and machine in-
formation processing, improvements in quality 
can be achieved.

The Complementarity of Human 
and Machine Information 
Processing
The question why machine forecasts could 
be superior to human ones, can largely be an-
swered from the perspective of shortcomings 
of human rationality. The achievements, 
or rather the limitations, of the human brain 
can be summarized as follows:⁹ 

• People can only use the information they 
have learned or that is quickly available 

externally (e.g. on paper). The human 
brain shows weaknesses in the retrieval 
of information. 

• The human scope for solving problems 
is fairly small. Only a few pieces of infor-
mation can be processed at the same time. 
No more than 5–9 informational or sensory 
units, so-called ‘chunks’, can be processed 
simultaneously in short-term memory.10

• The brain gets tired and can only contin-
uously solve problems for a limited time. 
Constant thinking over a longer period 
is accompanied by an increasing frequency 
of errors. 

• The brain works relatively slow. The speed, 
however, depends on the shape and famil-
iarity of the problem type: lighting-quick hu-
man pattern recognition whether an apple 
is fresh or rotten vs. the sluggishness when 
doing mental arithmetic. 

Beside those capacitive “skill-deficiencies”, 
there are also behavioral shortcomings. For ex-
ample, people are content with reaching their 
individual level of ambition and not neces-
sarily the achievable maximum, or they make 
decisions for their personal gain and not for 
the benefit of the company. The cognitive lim-
its and behaviors have been covered at length 
in literature. The long list of identified biases 
is proof of that. The fol-lowing examples show 

A

e

d

h

g

f

ba c

Fig. 2: Structure of complex systems 7.

information processing capacity to the com-
plexity of typical management decision-mak-
ing situations and thereby shows the limited 
forecasting ability.⁵

Partial Ascertainability 
and Controllability of Complex 
Systems
Figure 2 shows the structure of complex 
systems like that of our modern economic 
system. They consist of a multitude of ele-
ments ⁶ (a to h) and relations (arrows between 
the elements), while the system is split into 
one part that is visible (a, b, d, e, g, h) to the 
actor A (manager, controller) and one part that 
is invisible (c, f). An example for an invisible 
element would be the corona virus before its 
outbreak. This has an important consequence: 
we do not know that certain elements exist 
and cannot factor them into our decisions. 
Thus, the system is only partially ascertainable 
and therefore it can also only partially be mod-
elled via AI-systems.

Complex systems can be further divided 
into active elements (b, d) that can change 
independently, and passive elements 
(a, c, e, f, h, g). Complex systems have their 
own momentum through these active ele-
ments. They do not wait for the interventions 
of the actor, but rather change themselves. 

Both the elements themselves and the rela-
tionships between the elements can change 
without an outside influence. Consequently, 
the input (interventions from management) 
is not the only thing that determines the out-
put now. In truth the output depends on the in-
put and on the states of the system. That is why 
their behavior constantly surprises us. Forrester 
called them counterintuitive because known 
phenomena suddenly behave differently than 
we would expect from experience. ⁸ This also 
applies to machine forecasts based on artificial 
intelligence, which ultimately should make 
accurate predictions for the future based 
on historical data (states of the system). The 
momentum of complex systems, while taking 
Bremermann’s limit into consideration, has 
profound consequences: the ideal of exact 
forecasts becomes impossible. Ultimately, 
we must make do with patterns.

Finally, managers in complex systems only 
have limited management options. To achieve 
objectives, the actor must change the state 
of certain elements. The elements of the 
system are broken into elements that can 
be influenced directly (dashed line from the ac-
tor to the elements a, d, g), elements that can 
be influenced indirectly (b, e, h), and elements 
that cannot be influenced (c, f). In addition, the 
elements can hardly be influenced in isolation, 
because they are highly interconnected and 

Year-End Forecasts 2018

Truth (Year-End-Closing 2018)

Manual Current Forecast (CF)

Predictive Analytics

CF02 CF03 CF04 CF05 CF06 CF07 CF08 CF09 CF10 CF11

Fig. 1: Machine vs. human year-end forecast (real-life example).
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• People do, in fact, have cognitive abilities 
that machines do not have (yet). 

The question therefore is, how machine fore-
casts can be used best. Should they re-place 
or supplement human forecasts? A distinction 
might be made between different support 
levels of “Assisted Intelligence, Augmented 
Intelligence, Autonomous Intelligence”, similar 
to the way it is done in autonomous driving.¹¹ 
In the case of Assisted Intelligence, the entire 
forecast process re-mains in the hands of the 
controller. The AI or the machine forecast 
does support work, following the specific 
requirements of the controller. The controller 
then decides the result of the forecast. For 
Augmented Intelligence, the forecast of the 
controller and the machine forecast are cre-
ated in parallel. The differences are analyzed 
and the controller or the manager decides 
which result will be used. An example for using 
Augmented Intelligence in the forecast process 
is the SAP AG. If the discrepancy between the 

forecasts exceeds a certain threshold value, 
the concerned departments must explain why 
they think that they are right, not the system. 
In the last stage of Autonomous Intelligence, 
the machine forecasts replace the human 
forecasts; controllers and managers rely on the 
AI-system. Alongside the support level, the 
question of the requirement level for the 
AI must also be considered. In analogy to the 
stages of development of analytics, the ex-
pectations for the AI-system might only be the 
provision of relevant information on variances, 
as a basis for the actual prognosis (descrip-
tive, diagnostic). But in most cases companies 
are not content with that and implement 
a quantitative forecast (predictive). The highest 
requirement level is set for an AI-system, that 
not only predicts the likely result, but also the 
measures necessary to attain it (prescriptive). 
But that still seems like a vision of the future 
from today’s point of view.

 
typical human short-comings in the creation 
of forecasts:

• Overconfidence frequently leads to optimis-
tic prognoses

• People subconsciously adjust their prog-
noses to an “anchor” or point of reference. 
In the case of a forecast this can, for exam-
ple, be the figures from the budget or from 
the previous year

• The receptiveness to new information 
in-creases if they support the intents of the 
decision-maker

• Power-based distortion of information, 
like the loss of prestige, leads to prognoses 
being upheld, even when the opposite case 
is already becoming apparent.

• Distance bias – because distant problems 
seem less important than immediate one, 
negative developments are not communi-
cated right away.

The examples given show, that the forecast-
ing quality can be enhanced through the use 
of machine forecasts. On the one hand a great-
er amount of information can be included 
in the forecast, on the other hand machine 
forecasts are not subject to interest-based 
distortions (“emotionless forecast”). But 
you should be careful with this. An essential 
principle of artificial intelligence is the ability 

to learn and to improve itself. Optimization 
algorithms can determine the accuracy of the 
model and adapt it to heighten its future 
accuracy. Even though AI-systems do not have 
self-interests, human biases can be learned 
unintentionally through the data made avail-
able to the system. Besides the limitations 
of the human brain, one of its major strengths 
is worth mentioning too. The human brain 
regularly solves problems that were not posed 
as well. The brain does not have a static struc-
ture, on the contrary it is reorganized constant-
ly. That is why problems are spontaneously 
seen in a new way. This characterizes the 
creativity and innovative capability of humans 
and is a major difference to machines. 

Human-Machine Applications 
and Division of Tasks
The discussion so far has shown that

• AI-systems, or rather machine forecasts, are 
still not very widespread and in their infancy, 
but they are of great importance and hold 
great future potential. 

• The ideal of exact prognoses will remain 
an unattainable one, even in the age 
of artificial intelligence, their use, however, 
can enhance human predictive power and 
automate or support the creation process. 

Prescriptive Analytics
(How can we

make it happen?)

Assisted
Intelligence

Foresight

Insight

Hindsight

Augmented
Intelligence

Autonomous
Intelligence

Predictive Analytics
(What will happen?)

Diagnostic Analytics
(Why did it happen?)

Descriptive Analytics
(What happened?)

priority field of application 
of machine forecasts

Fig. 3: Applications and support levels of machine forecasts.
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Slovník

Rozpočet

Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanove-
né časové období, který zahrnuje plánované 
výnosy, náklady, aktiva, závazky a peněžní 
toky.
Může být stanoven pro celý podnik nebo pro 
rozpočtové středisko, což je část podniku, 
která je samostatně řízena a pro kterou je se-
stavován rozpočet.

Rozpočet podporuje organizační proces, 
napomáhá při koordinaci činností a je ná-
strojem řízení.

Plánovací funkci zajišťuje hlavní podniko-
vý rozpočet.

Kontrola probíhá porovnáním skuteč-
ných výsledků s přepočteným rozpočtem. 
Přepočtený rozpočet odlišuje rozdílný vývoj 
nákladů v závislosti na změnách v objemu 
aktivit a mění se v závislosti na těchto změ-
nách. Pevný rozpočet se nemění v návaznos-
ti na změny v objemu aktivit.

Budget

Budget is a quantitative statement for 
a defined period of time, which may include 
planned revenues, expenses, assets, liabili-
ties and cash flows. 

It can be set for a whole company or for 
a budget centre, which is a section of an en-
tity for which control may be exercised and 
budgets prepared.

A budget provides a focus for the organisa-
tion, aids the co-ordination of activities, and 
facilitates control.

Planning is achieved by means of a master 
budget.

Control is generally exercised through the 
comparison of actual results with a flexed 
budget. Flexed budget, by recognising dif-
ferent cost behaviour patterns, is designed 
to change as volume of activity changes. 
Fixed budget is not changed in response 
to subsequent changes in activity.

Účinnost

Úroveň ekonomické účinnosti je výsledkem 
souměření vynaložených nákladů s do-
saženým ekonomickým prospěchem. Její 
elementární formou je porovnání nákladů 
vynaložených v souvislosti s prodanými 
výkony s výnosy z prodeje těchto výkonů. 
V tomto případě lze tedy ekonomickou účin-
nost kvantifikovat pomocí zisku.

Ekonomická účinnost vyjadřuje přínos 
z prodeje výkonů a měří míru zhodnocení 
nákladů při prodeji výkonů zákazníkům. 
Jedná se o důležité kriterium racionality 
vynaložených nákladů v procesu tvorby 
výkonů.

Efficiency

The level of economic efficiency is the result 
of comparison of cost sacrificed with the 
economic benefit achieved. Its basic form 
is a comparison of costs incurred on products 
sold with revenue from the sale of this 
output. In this case, economic efficiency can 
be quantified by profit.

Economic efficiency reflects the benefit 
from sales of production and measures the 
rate of improvement of costs that are trans-
formed into output, which is sold to custom-
ers. It is an important criterion of rationality 
of costs incurred in the process of production 
of output.

Zajímavosti

Velký tržní šok

Mráz v Texasu se přelil do globálního 
tržního šoku

Co začalo jako problém s elektřinou v několika 
amerických státech, se přelilo do šoku na svě-
tovém ropném trhu. Více než 4 miliony barelů 
produkce denně (téměř 40 % hrubé americké 
produkce) jsou nyní podle obchodníků a ve-
doucích pracovníků ze hry. Jedno z největších 
světových středisek pro rafinaci ropy zazname-
nalo drastické snížení produkce. Plavební cesty, 
které pomáhají americké ropě proudit do zbyt-
ku světa, byly po většinu týdne narušeny. „Trh 
podceňuje ztracené množství produkce ropy 
z Texasu v důsledku špatnému počasí,” řekl Ben 

Luckock, vedoucí obchodu s ropou u komodit-
ního giganta Trafigura Group. Cena ropy Brent 
ve čtvrtek vzrostla nad 65 USD za barel, kde 
nebyla už od loňského ledna. Spready indiku-
jící utažení nabídky také prudce stouply. Před 
deseti měsíci přitom cena klesla pod 16 USD 
následkem poptávkového šoku způsobeného 
Covid-19. Narušení související s počasím bylo 
v minulosti z velké části problémem USA. Nyní 
jde nepochybně o globální problém. Trhy 
se surovou ropou v Evropě také rostou, jak 
obchodníci nahrazují chybějící vývozy z USA. 
A OPEC a jeho spojenci se musí rozhodnout, jak 
dlouho ještě budou držet miliony barelů svých 
dodávek mimo trh.

Zdroj: Patria.cz

Regulace Bitcoinu?

ECB mluví o regulaci Bitcoinu

Je pravda, že pandemie připravila bitcoinu 
podmínky, o kterých se mu na konci roku 
2019 mohlo jenom zdát. Trhy vyhlíží vakcí-
nou tažené oživení podpořené rekordními 
rozpočtovými stimuly (v USA skoro další dva 
biliony dolarů). Tuto nevídanou rozpočto-
vou expanzi doplňují centrální banky v čele 
s Fedem nízkými sazbami, a především po-
kračující politikou kvantitativního uvolňování, 
kterou nehodlají v tomto roce vůbec měnit. Fed 
v posledním roce svoji bilanci opět skoro zdvoj-
násobil, a to ve chvíli, kdy na rozdíl od velké 
finanční krize po pádu Lehman Brothers 
rozhodně není mimo hru inflace. Pravý test 
pro bitcoin i tak pravděpodobně teprve přijde. 
Stále se zdá, že jde pro většinu „kupujících” 
hráčů na trzích spíše o spekulativní investici 
než o platební prostředek. Pokud tomu tak je, 

bude pravou zatěžkávací zkouškou pro bitcoin 
první růst amerických úrokových sazeb. Až Fed 
zdraží dolar, uvidí se, kolik dnešních vlastníků 
kryptoměn s nimi chce skutečně „platit” a kolik 
jen „spekuluje na další růst jejich ceny”. Pak 
se z drahých kryptoměn mohou rychle stát 
bezcenné holandské tulipány. Zdá se, že Fed 
ani ECB ovšem neplánují spustit tento zatěžká-
vací test brzy.

Zdroj: Patria.cz
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H o v o r k o v á n í  s  H o v o r k o uH
H Musím přiznat, že jsem rád, 

že se s vámi na těchto řádcích 
pravidelně setkávám. Nejen proto, 
že si sám utřídím myšlenky, které 
se dál díky novým podnětům 
přikrmují a pěkně zakulacují, ale 
je to pro mě tak trochu i vzpomín-
ková sonda do minulosti. Nepíšu 
si deníček, toto je pro mě jediná 
písemná forma retrospektivního 
ohlédnutí a … nestačím se divit, 
co se za ten poslední rok změnilo.

Člověk se manažerem ani 
ředitelem nerodí. Nestačí školy, 
kurzy, příručky. Pomohou, ale 
nestačí. Všechno zásadní je nutné 
nasbírat pomalu z prožitých zku-
šeností vlastních, ze zkušeností 
vzorů z okolí. Nikdo, ale vůbec 
nikdo, koho znám, ani žádná 
dostupná literatura však nepopi-
suje, jak být dobrým šéfem v tak 
podivné době, jakou prožíváme 
teď.

Díky tomuto mému občasnému 
rozjímání si přehrávám myšlen-
ky, jak loni touto dobou před námi 
byly důležité audity, zásadní 
zakázky, které v našem oboru 
rozhodují o bytí či nebytí, a velký 
palčivý otazník, jestli budou další, 
abychom zajistili bezstarostné 
živobytí téměř stovce lidí.

Přemýšlel jsem, co udělat letos 
lépe, jinak. Vytvořil jsem lepší 
ABC kalkulaci nákladů. Přešli 
jsme na zero-based budgeting. 
Získali jsme další dva obrovské 
projekty pro zákazníka v USA. 
Stále se však nedostavoval onen 
příjemný pocit z dobře vykonané 
práce. Často a rád se procházím 
naší výrobou, abych načerpal ten 
pocit z rychle přibývající a dobře 
viditelné práce, a ani tam jsem 
neviděl to nehmatatelné, ale 
podstatné. A to je elán a energie. 
Úplně se vytratila. Lidé prakticky 
nemluví, už ani nenadávají. 

Totální apatie. A v tu chvíli mi do-
šlo, že to, co musím jako ředitel 
dělat, je neztratit FIREMNÍ 
KULTURU. To je to nehmatatelné, 
co však v dnešní době může být 
rozhodujícím elementem při 
náboru kvalitních lidí, kterých 
se nám stále nedostává. Nikdo 
by asi nechtěl nastoupit do firmy 
působící odevzdaně a apaticky, 
přestože má spousty zakázek, 
nabírá lidi, zvyšuje platy a stará 
se o blaho lidí.

Ano, je to moje povinnost. 
Ládovat další a další megajouly 
vlastní energie do černé díry 
zvané vylepšení firemní kultury 
a motivace zaměstnanců, kteří 
jsou klíčovým prvkem fungová-
ní firmy. Bez nich se zakázky 
nesplní. Tabulky, plány, KPI a jiné 
krásné manažerské aktivity 
by přišly vniveč, pokud se rozpad-
ne tok energie firmou. Kde ji však 
pořád brát?

Nenápadně i já hledám jakou-
koliv indicii k víře, že bude líp. 

Překvapivě nalézám stručný 
vzkaz za oknem u krmítka: 
„Jasně že bude líp, je to jen 
na každém z vás!“ Za pár dní 
nám ptáčci, které jsme přes zimu 
vykrmili do rozměrů slepice, 
ohlásí jaro a vyzpívají pohrdání 
nad našimi chmurami.

Přežili krutou zimu, hlad, 
zákeřné útoky naší neméně 
obézní kočky. Oni jsou hrdinové 
a za své bytí se neúnavně perou 
každou minutu. Za sebe navzájem 
i každý sám za sebe. Netrucují, 
nespoléhají na to, že ptačí vláda 
přijde k rozumu a spasí je. Chtějí 
žít a přežít a tihle malí frajeři 
pro to dělají bez remcání úplně 
všechno... a ať je, jak je, stále 
s písničkou :-)

Viru zmar!
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Školíme se  

s CAFINem II
Úspěšný projekt  

Školíme se s CAFINem pokračuje
Projekt financovaný z prostředků ESF v rámci výzvy č. 110  

OPZ „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!“

KDO SE MŮŽE 
ŠKOLIT?

Všichni zaměstnanci člen-
ských firem CAFINu.

CO SE BUDE  
ŠKOLIT?

Odborná témata – 
 ekonomická, účetní a právní. 

Měkké a manažerské 
dovednosti.

KDY A JAK SE BUDE 
ŠKOLIT?

Školení je nutné realizovat 
do 30. června 2022.  

Aktuálně ŠKOLÍME ONLINE 
nebo PREZENČNĚ (v souladu 

s aktuálními pravidly).

DŮLEŽITÉ!
Školení je pro členy asociace zcela ZDARMA.  

Administrativní zátěž pro účastníky je MINIMÁLNÍ. Vše zařídí CAFIN. 
Všechna školení Vám  přizpůsobíme na míru.

Evropská unie
Evropský sociální fond

Helena Sochrová
+420 724 302 410
helena.sochrova@cafin.cz
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