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Tak už je to tady: Máme zelený plán, zelené
finance a prý brzy přibude i zelený controlling.
Postupně z toho rudnu.
Velká témata jsou nyní nezbytnou potravou
pro zachování života obludy, která se jmenuje trvalý růst. Ve FINBLOGu o tom již byla
řeč: Máte-li obhájit, že akcie vaší společnosti
se prodává za trojnásobek ceny před deseti
lety, zatímco důvodů, aby kdokoli kupoval vaše
produkty, postupně ubývá, potřebujete velké
téma. Téma, které se opírá o budoucí realitu,
protože v té aktuální by vás mohla snadno
doběhnout past přesných čísel. Stále ještě
soutěžíme v růstu, což není nic než důsledek
schopnosti ve stále větší míře konzumovat
to, co je na planetě jedinečné a neobnovitelné. Růst ekologicky, zeleně, je do jisté míry
protimluv. Zní podobně hloupě jako „vést válku
ekologicky”. Naštěstí pro udržení růstu není ale
stejně nápadný.
Hledat způsob, jak snížit závislost na spotřebě, chovat se jako člověk, který má na túře
limitované množství potravin a snaží se především zabránit jejich předčasné konzumaci,
odpovídá zdravému rozumu. Mohli bychom
docela rychle omezit nesmysly typu „módních trendů pro jedno léto” nebo cestování
na druhou stranu zeměkoule za „must-see”
zážitky. Říkat „najíme se, co hrdlo ráčí, ale
bez negativních důsledků”, není evidentně
totéž. Omezovat spotřebu v duchu zdravého
rozumu znamená učinit nepotřebnou většinu

růstových investic. Je přitom na pováženou, zda
jsou toho dnešní státy – tváří v tvář globálním
korporacím – ještě schopny, a to i za předpokladu, že by skutečně našly způsob, jak táhnout
za jeden provaz. Omezíme-li jenom důsledky
rostoucí spotřeby, v případě většiny populace
půjde o „cestu do pekel dlážděnou dobrými
úmysly”. Korporacím však přinese vedle neklesající poptávky také slušnou dávku… hádejte
čeho?
Ano, správně: velkých témat. Ačkoli bezemisních tanků a raket se jen tak nedočkáme,
můžeme snít o čisté energii nebo potravinách
bez uhlíkové stopy. Zelená válka už vlastně vypukla. Trvat na růstu, který není ničím
jiným než rostoucí konzumací, znamená brát
si z omezené zásoby více, než nám náleží. Útok
je veden přímým směrem vůči budoucím generacím a je financován – ať to zní jakkoli podivně
– zadlužováním napadeného. Nyní, pro jeho
útěchu, obarveným nazeleno.
Bojujeme civilizovaně, ohleduplně, ekologicky. Slovy jednoho z bývalých premiérů:
„Zdroje tu přece jsou”. Gréto díky za velká
témata… a velké peníze.
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Z pohledu práva

Proč musejí
podnikatelé sledovat
novou legislativu
a poněkud divoký příklad
pandemického zákona
Jaromír Škára

Pokud si představíme podnikání jako sportovní hru, pak zákony tvoří pravidla, podle
kterých je třeba ji hrát. Aby měli všichni stejné mantinely a věděli, co je dovoleno
a co se považuje za faul, měla by každá změna pravidel být předvídatelná a avizovaná
s předstihem. V praxi se tak bohužel neděje a zákonodárci mnohdy postaví podnikatele před
hotovou věc bez toho, aby jim dali dost času se na legislativní novinku připravit.

Jako účinná prevence se jeví sledování nových
zákonů už v době, kdy se teprve rozhoduje o jejich podobě. Třeba vaším firemním
právníkem nebo spolupracující kanceláří,
která pro vás bude fungovat jako „advokátní
antivirus“. Proč každý podnikatel potřebuje
vědět, co bude platit? Znalost chystaných změn
mu totiž může vydělat nebo uspořit peníze
a ušetřit spoustu času. A hlavně eliminuje riziko
zbytečných postihů ze strany státu.
Asi nejplastičtějším příkladem z poslední
doby je tolik diskutovaná novela pandemického zákona. Původní zákon č. 94/2021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19, měl posloužit k nahrazení
nouzového stavu a poskytnout vládě a ministerstvu zdravotnictví rozšířené pravomoci
k řešení koronavirové epidemie. Právě kvůli
značnému posílení pravomocí úřadů byl poměrně moudře schválen s účinností omezenou
na jediný rok. Zákonodárci tedy měli celých
12 měsíců na to si rozmyslet, jak se k této
problematice postaví a co by podle nich mělo
platit k 1. březnu 2022.
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Za pět minut dvanáct
Jaká byla realita? Návrh novelizovaného znění
spatřil světlo světa teprve 20. ledna. O pět dnů
později jej Výbor pro zdravotnictví doručil poslancům a ti jej 2. února projednali. Ačkoliv obsahoval značně kontroverzní ustanovení, jimž
se budeme věnovat později, ještě téhož dne
návrh schválili. Text tedy putoval do Senátu,
který jej 10. února projednal a vzhledem
ke zjevným nedostatkům takříkajíc shodil
ze stolu. V takové situaci se návrh se senátními
pozměňovacími návrhy vrací do Poslanecké
sněmovny, jež ho má znovu posoudit a prodiskutovat. Projednávání začalo 16. února a zprvu
vůbec nebylo jisté, jakým směrem se podoba
zákona bude ubírat.
Popsaná situace uvrhla podnikatele do nezáviděníhodné situace. Původní zákon měl
za pouhé dva týdny přestat platit a oni netušili,
jestli a jak jim vláda po 1. březnu omezí chod
provozovny. Zatímco první verze pandemického zákona svými opatřeními směřovala
zejména na zákazníky, novela se výrazně

týkala právě podnikatelů. Restauratéři, hoteliéři, obchodníci, ale třeba i bankéři – nikdo
nevěděl, zda ustanovení zasáhnou přímo jeho
obor. A pokud ano, kdo vůči němu bude moci
nové povinnosti uplatňovat.

Nejistota pro podnikatele
Čas se krátil a stále nebylo jasno. Média plnily
kritické články a přiznávám, že po přečtení
původního návrhu vydala i naše kancelář
tiskovou zprávu, jež upozorňovala na nebezpečné zvýšení pravomocí ministerstva
zdravotnictví a zmíněných hygienických stanic.
Nakonec sněmovna zákon i s pozměňovacími
návrhy senátorů schválila 18. února, za tři dny
jej podepsal prezident a koncem února novela
nabyla účinnosti. Oproti původnímu návrhu
se finální textace výrazně změnila – a to přesto,
že na sběr pozměňovacích návrhů bylo vlastně
jen pár dnů. Zákon, který může ovlivnit život
každého podnikatele i občana, se ve zběsilém
tempu od A do Z projednal a schválil během
pouhých tří týdnů.
Ano, příklad pandemického zákona
je vzhledem k okolnostem poněkud extrémní.
Nicméně výmluvně ukazuje, že bez průběžného sledování několikrát měněných ustanovení
neměl český podnikatel šanci se zodpovědně
připravit na chystané změny – byť jej mohly
brzo a tvrdě postihnout. Z toho plynula jednak
nepříjemná (a zcela zbytečná) nejistota, jednak
riziko dodatečných nákladů. Právě proto je tak
důležité změny sledovat. Vzhledem k administrativní zátěži, kterou náš stát podnikatele
štědře zahlcuje, samozřejmě nepředpokládám,
že byste tak činili sami, ale spíše prostřednictvím v úvodu zmíněných partnerů.

Rozsáhlé pravomoci úřadů
V jaké podobě byl tedy pandemický zákon
schválen? Ministerstvo a krajské hygienické

stanice budou mít oprávnění stanovit podmínky pro provoz veškerých činností, u kterých jsou
osoby v přímém kontaktu, všech provozoven,
činností orgánů právnických osob, libovolných
akcí, škol, školek a sportovišť včetně venkovních. Tím pádem budou mít možnost i celoplošně omezit podmínky takřka pro veškeré
podnikání, vzdělávání či volnočasové aktivity.
Zmíněné úřady budou moci přikázat „automatickou karanténu“ na základě pozitivního
antigenního testu nebo po návratu z rizikové
oblasti (kterou zákon dostatečně nedefinuje)
až na 72 hodin. Takové ustanovení je značně
problematické: přímým příkazem může být
jednotlivci omezena osobní svoboda, k čemuž
by mělo docházet pouze v naprosto nezbytných případech. Zároveň bude rozšířeno oprávnění stanovit povinné testování i na podnikající
fyzické osoby, členy orgánů právnických osob
a veškeré studenty či žáky. Karanténa bude
moci být nařízena i na dálku prostřednictvím
telefonického rozhovoru či SMS. V praxi velmi
snadno nastanou problémy při prokazování,
že došlo ke skutečnému doručení nařízení
karantény – stačí, aby daná osoba změnila
telefonní číslo nebo měla při dovolené vypnutý
mobil. O tom, že takový postup je rezignací
na základy právního státu, asi není nutné
hovořit.
Zmírnění, která přinesly pozměňovací návrhy, se týkají například účinnosti zákona prodloužené pouze do 30. listopadu 2022 nebo
výrazného snížení pokut – původní návrh novely je naopak zvyšoval. Za nejpozitivnější změnu
považuji fakt, že zmizelo ustanovení, podle
něhož soudy neměly mít možnost přezkoumávat neplatná opatření. Zřejmě si i zákonodárci nakonec představili absurdní scénář, kdy
ministerstvo zdravotnictví každý den vydá nové
opatření zneplatňující to minulé. A že by takový postup vlastně vyloučil soudní ochranu
občanů a deklasoval soudní moc jako garanta
stability a předvídatelnosti právního řádu. 

Mgr. Ing. Jaromír Škára
Absolvoval Právnickou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity a už více než 15 let se věnuje
advokacii se zaměřením na firemní klientelu. Rád se stává dlouhodobým partnerem společností, jimž
se snaží pomáhat se stejnou péčí jako lékař svému mnohaletému pacientovi – s důrazem na prevenci
vzniku problémů, otevřenost a vzájemnou důvěru. Je tvůrcem a odborným garantem služby Zákony zavčas, která slouží jako právní antivirus a překladač v jednom: monitoruje legislativní změny a srozumitelně upozorňuje klienty na vše podstatné pro jejich podnikání.
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Denisa je žena s vášní pro
informační technologie.
Má za sebou 18 let působení
ve vedoucích pozicích
v bankovnictví
a pojišťovnictví. Od loňského
srpna je ředitelkou IT skupiny
ČSOB, předtím byla výkonnou
ředitelkou Zpracování operací
a nákupu ČSOB, kde řídila
tým 700 zaměstnanců, jehož
součástí je i Centrální nákup
a IPA (Intelligent Process
Automation). Do ČSOB přišla
Denisa z finanční skupiny
Generali/Česká pojišťovna,
kde se věnovala oblasti
zpracovávání operací a také
digitalizaci.

Lidský faktor je stále
nenahraditelný
Denisa Škantová

Jak si v oblasti robotizace vedou české banky
v porovnání se světem?
Český bankovní sektor si v oblasti robotizace
vede dobře, zejména pokud se dívám z evropské perspektivy. Robotizace je vlastně speciální
formou automatizace postavenou na chytré
analýze procesů a odvážném pohledu, jak lze
měnit klientský zážitek, a tam se obecně v českém prostředí daří. Také my v ČSOB se snažíme
nejen držet krok s ostatními, ale udávat směr.
6

Máme přes 240 robotů, kteří pomáhají s každodenní rutinou a pomáhají zkrátit dobu služby
pro klienta na vteřiny. Adaptovali jsem technologie umělé inteligence, které službám a procesům přidávají „lidskou tvář“. Věříme, že jsme
v této oblasti lídrem na českém a evropském
trhu. V tomto sebevědomém prohlášení hraje
roli fakt, že jsme v posledních letech získali
na poli robotizace a tzv. inteligentní procesní
automatizace několik mezinárodních cen.

V čem všem používáte v bance roboty? Kdo
je kontroluje? Jak dlouho trvá „zaučit“ robota v nějaké nové činnosti?
V bankovním prostředí si pod robotem nepředstavujte „fyzického“ robota, ale velmi chytrý
software, který vykonává operace v informačních systémech banky podobným způsobem
jako člověk. My dělíme implementaci robotů
na dvě kategorie. První kategorie jsou roboti,
kteří pouze nahrazují rutinní činnost. Za nimi
zpravidla stojí jasný a přesně předdefinovaný
algoritmus, roboti jsou „vkládáni“ do procesů
na sekvenci několika kroků s cílem omezit
rutinní opakující se činnost našich pracovníků.
V této kategorii je dobrým příkladem využití
robotů v procesech zakládání a změny produktů, shromažďování podkladů pro identifikaci
klienta (KYC „know-your-client“ procesy),
kontrola dat z faktur, přeúčtování mezi interními systémy nebo přenos dat z formulářů
do interních systémů. Robotickou sílu jsme využili například i v případě extrémního nárůstu
počtu žádostí o odklad splátek úvěrů. Možná
si vzpomenete na počínající Covid-19 období
a nabídku bank pro odlehčení finanční situace.
Roboti v druhé kategorii nejsou implementováni samostatně, ale již od počátku jsou
součástí nového většinou velmi inovovaného
procesu, jehož cílem není využít robota, ale
kompletně změnit proces od začátku do konce.
Tomuto přístupu říkáme Inteligentní Procesní
Automatizace (IPA). Pomocí IPA řešíme složité
a komplexní agendy, kde je nutné pro dosažení
úspěchu spojit více technologií dohromady. Roboti zde fungují jako ruce a moderní
technologie, jako např. strojové učení, OCR,
AI, ML nebo lineární programování, zastávají
onu inteligenci, která rozhoduje, co a jakým
způsobem je třeba udělat. Příkladem inteligentní automatizace je zpracování notářských
žádostí, kdy robot spolupracuje s umělou
inteligencí (ve formě sémantické analýzy),
společně a za pomoci workflow technologie
získávají data z jednotlivých systémů, následně automaticky vytvoří odpověď pro notáře
s požadovanými informacemi a odešlou ji. Celý
proces funguje bez zásahu člověka.
Jaký je váš největší sen, jak využít robotizaci,
resp. umělou inteligenci v činnostech banky?
Hlavním cílem pro nás byl a je klientský zážitek. Vedle výše zmíněných příkladů, jak zapojit
roboty a umělou inteligenci, které jsou více

či méně „na pozadí“ a klient nemá příležitost se s nimi přímo potkat, jsme začali tyto
technologie posouvat směrem ke klientovi.
Praktickým příkladem tohoto „posunu“ je naše
virtuální asistentka Kate. Není to chatbot,
je to velmi chytrá kamarádka, která jen nečeká,
až se jí zeptáte, ale díky samoučícím se principům, které jsou vlastní právě technologiím
umělé inteligence, je vám vždy na blízku.
Víme, jaká je situace na pracovním trhu. Jaký
se domníváte, že bude mít do budoucna
dopad zavádění umělé inteligence na počet
zaměstnanců?
Domnívám se, že spolupráce lidí, robotů
a umělé inteligence se bude dále rozvíjet, ale
nemyslím si, že roboti nebo umělá inteligence dokáže člověka úplně nahradit. Zavádění
těchto technologií je závislé na schopnosti
firem najít ty správné příležitosti. Vedle automatizačních/robotizačních snah teď vidíme
v reakci na Covid-19 masivní vlnu digitalizace.
Zcela určitě se budeme stále snažit eliminovat
pomocí robotů nebo i jiných technologií rutinní
práci, ale největší příležitost teď vidím v propojení různých forem automatizace s tématem
digitalizace.

„Domnívám se, že spolupráce
lidí, robotů a umělé inteligence
se bude dále rozvíjet, ale
nemyslím si, že roboti nebo umělá
inteligence dokáže člověka úplně
nahradit.“
Jak efektivně nastavit spolupráci mezi lidmi
a umělou inteligencí?
Role člověka je pořád v případě umělé inteligence i robotů nezastupitelná, i když poněkud
rozdílná. Umělá inteligence je schopna se postupně učit a rozvíjet sama a člověk na konci
procesu vše vyhodnotí a případně usměrní. Tím
vzniká určitá databáze, z níž postupně vychází
přesnější a přesnější výsledek. Zatímco u robota vždy platí, že jeho práce odpovídá na sto
procent tomu, co mu naprogramoval člověk,
tak u umělé inteligence jde z pohledu člověka
7
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už spíše o supervizi. Vždy ale platí, že pro
dosažení co nejlepšího výsledku je naprosto
zásadní týmová spolupráce. Vždyť jsou to pořád
lidé, kteří vymýšlejí, jak a kde roboty a umělou
inteligenci využít.
Myslíte, že z poskytování finančních služeb
jednou úplně vymizí lidský faktor a budeme
se spoléhat jen na umělou inteligenci? Bylo
by to podle vás dobře?
Neustále přicházejí nové technologie
a i my ve finančních službách se je snažíme
využívat a adaptovat. Lidský faktor je ale stále
nenahraditelný, protože i v případě robotů
a umělé inteligence musí lidé nastavovat
a kontrolovat procesy. Stěžejní bude, jak budou
firmy schopny propojit možnosti technologického světa s dovednostmi a unikátním
know-how lidí, jestli si budou překážet nebo
se budou doplňovat. Potřebujeme chytrá

„Lidé začali mnohem více
využívat možnosti elektronického
bankovnictví, bezkontaktního
placení i nakupování
a objednávání přes internet
a budou v tom pokračovat.“
a inovativní řešení, protože standardní přístupy
nebudou stačit. A tím nenarážím jen na konkurenční prostředí, ale také na očekávání našich
klientů. Chtějí od své banky a pojišťovny ten
nejlepší servis. A já osobně si neumím představit, že by nejlepší servis bylo možné ve všech
případech poskytnout bez lidského faktoru.
Jaký měla na vaši práci dopad pandemie?
Došlo ještě k dalšímu zrychlení vývoje nových technologií?
Pandemie jednoznačně urychlila digitalizaci,
a to ať z pohledu interního fungování firem
nebo poskytování služeb. Lidé začali mnohem
více využívat možnosti elektronického bankovnictví, bezkontaktního placení i nakupování
a objednávání přes internet a budou v tom
pokračovat. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart jen v loňském roce
meziročně stoupl o 48 procent a v dohledné
8
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době podle všeho překoná výsledky internetového bankovnictví. Pokračujeme v přidávání
nových funkcionalit naší virtuální asistentky
Kate, kterou jsme představili jako první na trhu.
Kate, která je vedle ČSOB Smart dostupná
i v aplikaci DoKapsy, se neustále zdokonaluje. Prostřednictvím dotazů a odpovědí již
pokryla více než 460 témat, zvládne 90 úloh
a pomohla více než 350 tisícům klientům. Loni
v prosinci byl navíc spuštěn pilotní provoz Kate
4 business.
Jak bude podle vás vypadat systém bankovnictví za pět či deset let?
Na tohle se obtížně odpovídá, protože neznám
nikoho, kdo by před pěti a více lety správně
očekával, jak bude vypadat současné bankovnictví. Podle mě si lze představit, že dojde
k dalšímu ústupu využívání hotovosti a naproti
tomu ještě více vzroste bezkontaktní placení pomocí nositelných zařízení, v prvé řadě
chytrými mobily a hodinkami. Velký potenciál
pro bankovní sektor vidím v technologii blockchain. Banky disponují obrovským množstvím
dat, a proto budou stále lépe umět analyzovat finanční situaci klientů a pomáhat jim při
naplňování jejich potřeb a přání způsobem,
který pro ně bude bezpečný a pohodlný,
ať už v mobilních aplikacích pomocí virtuální
asistentky Kate, virtuálních schůzek v rozšířené
realitě nebo při osobních setkáních, které mají
a budou mít v naší banko-pojišťovací skupině
vždy důležité místo. Vždyť jsme sítí bankovních poboček a obchodních míst na poštách
nejdostupnější ze všech bank v tuzemsku.
Jak byste popsala rozdíl mezi robotem (robotizací) a umělou inteligencí?
Asi nejlépe se dá tento rozdíl demonstrovat
na příkladu. Když programujeme robota, tak
mu přímo zadáme, ať například najde v textu
slovo „strom“ a tohle slovo buď v textu je nebo
není. Umělá inteligence už pracuje jinak,
protože pokud v textu najde výrazy „větev“,
„rodokmen“ a „dub“, tak sama z těchto indicií
pozná, že jde o „strom“. Jinými slovy tam, kde
selže robot, tak umělá inteligence má velkou
šanci fungovat. Uvedený příklad je z oblasti sémantické analýzy textu, ale podobně funguje
umělá inteligence při analýze rozmístění objektů v dokumentu nebo porovnávání obrázku
tváře či podpisu. Další velmi podstatnou vlastností je schopnost učit se. Pracuje vždy se všemi

dosud zaznamenanými případy a je schopna
si je v reálném čase vyhodnotit.
Naši čtenáři mají zejména cit pro čísla,
dá se říct, kolik bance doteď robotizace ušetřila nákladů?
Omlouvám se, ale konkrétní čísla nechci sdělovat. Nicméně, určitě mohu uvést, že návratnost
každého jednotlivého robota je do jednoho
roku a u komplexnějších řešení se úspora počítá na desítky FTE (full time employee). Benefity
vidíme také v jiných oblastech, jako je možnost
rozprostření aktivit mimo běžné pracovní
hodiny (robot totiž nikdy nespí a můžete
ho využívat 24/7) anebo výrazné odlehčení při
velké volatilitě přítoku. A samozřejmě nesmím
zapomenout na významný přínos ke spokojenosti zaměstnanců, kteří si pochvalují snížení
nudné administrativy.
Co pro vás bylo zatím tou největší pracovní
výzvou?
Odejít z fungujícího a vyladěného týmu. Z pracovního pohledu se nebojím změn ani vystoupení z „komfortní zóny“, ale je pro mě těžké
opustit tým lidí, se kterými jsem pracovala.
Velká část mého manažerského úsilí směruje

do spolupráce s týmem, nejbližšími manažery
i širším manažerským týmem. Vytvoříte si tak
řadu vazeb, funguje důvěra a rozhodnutí,
že uděláte změnu, je pro mě skutečná výzva.
Na závěr rozhovoru prozraď te našim čtenářům, máte nějaké motto, kterým se řídíte,
případně vzor, který vás inspiruje?
Tady se asi ukazuje moje pragmatičnost.
Největší inspirací pro mě byli manažeři,
se kterými jsem se potkala na své „manažerské
cestě“. Měla jsem to štěstí, že jsem zejména
v počátcích své kariéry prožila množství přelomových situací plných velkých a náročných
změn a projektů. Měla jsem možnost sledovat
ty nejlepší manažery v akci a ze zkušeností
z této doby dodnes těžím. Ale jedno motto
nebo spíše citát je mi blízký: „Ten, kdo chce,
hledá způsob. Ten, kdo nechce, hledá důvod.“
Jestlipak víte, od koho citát je Grin?

Děkuji za rozhovor.
Olga Cechlová,
CAFIN

Mgr. Denisa Škantová
Denisa má za sebou 18 let působení ve vedoucích pozicích v bankovnictví a pojišťovnictví. Vystudovala
magisterský a doktorský program na Univerzitě Karlově v Praze a následně MBA na University
of Pittsburgh. Do ČSOB přišla z finanční skupiny Generali/Česká pojišťovna, kde se věnovala oblasti zpracování operací a také digitalizaci.
Od srpna 2021 je ředitelkou ČSOB pro informační technologie. V předchozí pozici ředitelky Zpracování
operací a nákupu ČSOB řídila tým 700 zaměstnanců, jehož součástí je i Centrální nákup a IPA (Intelligent
Process Automation).
Denisa má za sebou řadu úspěchů, podařilo se jí vybudovat velmi dobře fungující a efektivní tým
Operations obsluhující nejen banku, ale i ostatní dceřiné firmy ČSOB. Pod jejím vedením se ČSOB dostala
mezi lídry v oblasti využití RPA& AI technologií. Potvrzením bylo i jedno z předních umístění v prestižní
mezinárodní soutěži The Customer Insight & Growth Banking Innovation Awards. Denisa má kromě manažerských zkušeností silnou vášeň pro nové technologie a vytváření inovativního prostředí.
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Jak porozumět manažerské
výsledovce výrobního podniku
Tomáš Nekvapil
O tom, komu je určena manažerská výsledovka, naštěstí nelze
diskutovat. Stejně tak o jejím účelu – musí být odvozen z tohoto určení.
Základním úkolem manažerské výsledovky je přinášet a posuzovat
určité interní podnikové ukazatele, optimálně on-line, a když
to účetnictví neumožňuje (s čímž bohužel nic nesvedeme), pak alespoň
každý měsíc.

-

Tržby po slevách
(tržby z fakturace běžných zakázek)
Spotřeba nakupovaných vstupů
+- korekce

=
-+

Přidaná hodnota
Osobní náklady (druh 2)
Odpisy (druh 3)
Ostatní nefinanční náklady / výnosy
(druh 4)
= Provozní výsledek (EBIT)
-+ Finanční náklady / výnosy (druh 5)
= Výsledek před zdaněním (EBT)

Tržby po slevách
(tržby z fakturace běžných zakázek)
- Variabilní náklady prodeje
= Net Net Sales
- Variabilní náklady výroby
= Krycí příspěvek
- Ostatní náklady výroby
= Hrubý zisk
-+ Náklady / výnosy ostatních procesů
(považované za pouze fixní)
= Provozní výsledek (EBIT)
-+ Finanční náklady / výnosy
= Výsledek před zdaněním (EBT)

Obr.: Struktura operativního reportingu postavená na klasickém druhovém uspořádání (vlevo)
ve srovnání s typickou strukturou založenou na manažerské výsledovce (vpravo).

Vzorem mohou být budíky na přístrojové
desce auta. Jejich funkci je dobré si vyjasnit.
Pozornost řidiče nemá být přístrojovou deskou
zaměstnávána zbytečně – řidič má především
sledovat situaci před sebou, podobně jako
manažer musí sledovat obchodní příležitosti.
Hledáme tedy ukazatele, které zřetelně rozpoznají situaci vyžadující zásah řidiče – manažera
(a pokud možno poukáží na problémové místo), od podobných situací, které jeho pozornost
nevyžadují – třeba když náklady stoupají,
ale jen v rozsahu odpovídajícím zvýšenému
výkonu.

„To patrně nejlepší, co se lidstvu
dosud podařilo vymyslet,
jsou procentické ukazatele
příspěvkové, hrubé a provozní
marže.“
To patrně nejlepší, co se lidstvu dosud
podařilo vymyslet, jsou procentické ukazatele
příspěvkové, hrubé a provozní marže.
Příspěvková marže je definována vzorcem (aktuální tržby – variabilní náklady) v %
výkonu. Obvykle se za výkon dosazují tržby,
záleží však, co výkonnost vašeho podniku
10

charakterizuje nejpřesněji: stejně tak může
jít o kusy, tuny, metry, nebo třeba hodiny.
Příspěvková marže plní funkci otáčkoměru
vypovídajícího o kondici hnacího motoru
firmy. Měří „výživnost” aktuálních obchodních
zakázek, tedy to, kolik zisku dokážeme vytěžit
z obchodů, které právě realizujeme. Závisí
jen na prodejních cenách produkce, nákupních cenách variabilních vstupů (zejména
tedy výrobního materiálu a nakupovaných
výrobních služeb) a jejich ztrátách ve výrobě.
Klesá, když něco ve výrobě pokazíme, ale, což
je velmi důležité, neklesá, když je výroba třeba
jen méně naplněná než minulý měsíc. Stejně
tak je důležité, že procenta příspěvkové marže
můžeme analyzovat z tvrdých dat (víceméně
bez kalkulací) i po jednotlivých sortimentních
nebo zákaznických skupinách (variabilní vstupy
totiž umíme zpravidla podle těchto skupin
rozlišit stejně jako tržby).
Nevýhodou příspěvkové marže je, že může
klesat nebo stoupat i podle míry využití outsourcingu ve výrobním procesu. Pokud něco
nakoupíte celé, místo výroby přetvářením
nakoupených vstupů, mnohem větší procentní
část vašich nákladů se stane variabilními. Celá
částka, za kterou nakoupíte subdodávku, je totiž kompletně variabilní (variabilní znamená
„neplatíte, když nepotřebujete“), namísto situace, kdy vyrábíte sami – pak máte na stejném
místě velkou část fixních položek (“platíte,
i když nevyužíváte“), minimálně mzdy a odpisy

„Ideální výsledovka by měla
zvládnout všechny tři klíčové
ukazatele v jedné řadě propojené
navzájem transparentními
vztahy.“

strojů. Určitou formou outsourcingu je i použití
agenturních pracovníků – snižuje příspěvkovou
marži ze stejného důvodu.
Proto potřebujete ukazatel číslo dvě, tedy
hrubou marži (aktuální tržby – výrobní náklady
celé, tj. fixní i variabilní, a většinou i včetně nákladů interní logistiky) v % výkonu (tržby, tuny,
hodiny apod. – viz nahoře). Porovnávání hrubé
marže udrží výrobu pod kontrolou i tehdy,
pokud se rozsah využití outsourcingu ve výrobě
(v podílu výrobních subdodávek, krátkodobě
najatých strojů nebo agenturní práce) výrazně
změnil – třeba jen proto, že se dramaticky
změnila struktura vyráběného sortimentu,
mj. téměř vždy, chcete-li hodnotit a srovnávat
období několika let. V tu chvíli měříte k výkonu
všechny náklady výroby, tj. i ty, které výroba
platí subdodavatelům (outsourcerům), a pokud tohle procento neklesá, máte jakousi jistotu, že ani v takovém období nedošlo k ničemu
zásadně špatnému.

Hrubá marže je daleko více „rychlostí
na tachometru“ – říká vlastně, jaký procentní
přebytek tržeb nad náklady generuje samotná
výroba, a pokud si dosadíte, kolik nákladů
generují zbylé procesy zajišťující „uspokojení
zákazníka již hotovým výrobkem“ (jde vlastně
o stejné náklady, které nese i obchodník, který
zboží nevyrábí, ale nakupuje), jste už na procentech provozního zisku (provozní marži)
a vlastně měříte rychlost, jakou se přibližujete
„cíli cesty“, kterým je vytvoření očekávaného
zisku.
Stejně jako rychlost na tachometru, ani
vysoká nebo rostoucí hrubá marže, která vás
navenek uklidňuje, bohužel zároveň nedává
záruku, že motor běží správně z vnitřního pohledu, tedy „ve správných obrátkách“ – ve smyslu marže příspěvkové. Hrubou marži zvýšíte
již tím, že lépe využíváte výrobní kapacitu (díky
výrobním fixním nákladům, které jsou pak
lépe pokryty vyššími tržbami), i když se třeba
zhoršuje poměr cen výstup/vstup nebo když
zjevně plýtváte materiálem ve výrobě. Zároveň
kvůli nepřímé (=společné) povaze výrobních
fixů, jako jsou třeba odpisy víceúčelových strojů
nebo náklady výrobní infrastruktury, už hrubou
marži nespočítáte samostatně pro jednotlivé
sortimentní skupiny. Když se hrubá marže zhoršuje, nemáte tedy žádnou přesnější informaci
kromě té, že „něco se pokazilo uvnitř“. Jako
diagnostický nástroj je proto jednoznačně
výhodnější hledat přesnou oblast (zákaznickou
11
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nebo sortimentní skupinu) zhoršení marže
příspěvkové – pokud vám ovšem neklesající
hrubá marže nenaznačí, že takové zhoršení
nemá vliv na celkové náklady výroby (tedy,
že jeho nejpravděpodobnější příčinou je zvýšení podílu outsourcovaných výrobních vstupů
nezhoršující celkový výsledek).
Ideální výsledovka by měla zvládnout všechny tři klíčové ukazatele v jedné řadě propojené
navzájem transparentními vztahy. K tomu
má účetní výkaz zisku a ztráty bohužel velmi
daleko – umožňuje svým uspořádáním počítat
vedle čisté marže („Net Margin“, ale častěji
„ROS = Return on Sales”) už jen marži provozní
(„Operating Margin“ nebo „EBIT Margin“), nikoli
dvě předchozí, tj. příspěvkovou („Contribution
Margin“) a hrubou („Gross Margin“). Důvod
je prostý: účetní evidence prakticky nedokáže oddělit spotřebu variabilní a fixní, resp.
výrobní a nevýrobní. V okamžiku účtování
dokladů o spotřebě nějaké položky totiž často
není vůbec znám způsob jejího využití. Prvním
momentem, kdy s takovou informací můžeme
pracovat, je až vyhodnocení spotřeby, které
většina podniků provádí nad řádky rozpočtů
nákladových středisek po ukončení měsíce.
Rozpočtové řádky (v rámci vyhodnocení zbavené nejasností a omylů při prvotním účtování)
a také kontrolou rozpočtů „vyčištěné” rozdělení nákladů mezi útvary už o povaze spotřeby
vypoví mnohem více – a pokud ani to nebude
dostačující, umožní alespoň nebýt zcela mimo,
pokud pro rozdělení fix/var, resp. výrobní/
nevýrobní použijeme odhad nebo přibližný
výpočet. Zároveň, což je pro užitečnost signálního použití maržových ukazatelů opravdu
zásadní, máme při vyhodnocování rozpočtů
skvělou možnost vyloučit z výpočtů „provozní

šum“ způsobující jejich matoucí „nesystémové”
odchylky. Jde zejména o:
1. nahodilé a příležitostné, bez příčinné souvislosti konzumované položky spotřeby,
2. položky utracené jednorázově v rámci schválených projektů nebo akcí, které pramení
z vlastních rozhodnutí, tedy mají příčinu,
ale nesouvisí se schopností firmy realizovat
opakované procesy.
Posledním, vesměs nepříliš používaným, zato
veskrze užitečným detailem manažerské výsledovky může být použití „dvakrát čistých tržeb“
(Net Net Sales). Jde o jakési „kouzlo”, chytrý
trik: chcete-li výsledovku s příspěvkovou i hrubou marží vypočítanou postupně v jednom
sloupci, problém vám způsobí variabilní náklady, pokud se vyskytují mimo výrobu (prakticky se to týká zejména variáblů v prodeji).
Jednoduše řečeno: takové položky musí patřit
do příspěvkové marže jako variabilní, ale nemohou patřit do hrubé marže, protože nejsou
výrobní. Když spočítáte příspěvkovou marži,
museli byste nevýrobní variábly opět přičíst,
aby vám správně vyšla marže hrubá. Celý trik
umožňující zůstat v logice postupného odečítání v jednom sloupci spočívá v tom, že se tyto
položky (většinou nějaké provize, které platíte
zprostředkovatelům), vyloučí z nákladů hned
na počátku a převedou do výnosů se znaménkem „minus“ – tedy jako jejich snížení.
Podobně se ostatně zobrazují nejrůznější slevy
a bonusy, tj. to, co se odečítá z celkových tržeb,
abyste získali „Net Sales“. Úroveň dvakrát
čistých tržeb jen umožní takový postup rozšířit
na další položky podobného typu, a to i tehdy,
jsou-li dokladované jako náklady.


Novinky
VZDĚLÁVACÍ CYKLUS

ODBORNÝ SEMINÁŘ

Digital Finance &
Controlling Specialist

Data Driven Decision
Making

Transformujte vaše finanční
oddělení včas

Začněte rozhodovat na základě
svých dat

MODUL 1

28. 4. 2022,
Školicí centrum Controller Institut, Praha

Digitalizace podnikových financí
12. 4. 2022
MODUL 2

Robotic Process Automation (RPA)
ve finančním oddělení
19.–20. 4. 2022
MODUL 3

Využití AI pro plánování a forecasting
10.–11. 5. 2022
MODUL 4

Digitalizace reportingu

MANAŽERSKÝ TRÉNINK

Emoční inteligence
a mindfulness
Jak zvýšit psychickou odolnost, životní
pohodu a dosáhnout svých cílů
25.–26. 5. 2022,
Školicí centrum Controller Institut, Praha

24.–25. 5. 2022
MODUL 5

Digitalizační workshop
22. 6. 2022

ODBORNÝ WEBINÁŘ

Přechod na
SAP/S4 HANA – FICO
Připravte se včas a přechod
na SAP S/4HANA vás nezaskočí

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. Od června 2004 působí jako
nezávislý konzultant. Je předsedou dozorčí rady České asociace pro finanční řízení (CAFIN). V současné
době působí navíc 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.
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15.–16. 6. a 21.–22. 6. 2022,
9:00–12:00, online forma

Více informací na
www.controlling.cz
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Výsledný Indikátor GPI 2.0 pro ČR je možné
interpretovat následovně: „Stejná (stabilní)
hodnota nebo zvyšující se hodnota indikátoru
v daném roce značí, že přírodní zásoby a sociální
kapitál, na kterém jsou závislé všechny toky
služeb a zboží, budou přinejmenším stejné pro
příští generace. Pokles hodnoty GPI značí, že ekonomický systém ničí (provádí destrukci) zásoby
a omezuje pozitivní vývoj budoucích generací“.
V konečné fázi práce došlo k porovnání vytvořeného GPI 2.0 pro ČR s indikátory cirkulární
ekonomiky, jež nově vydává Eurostat. Na základě teoretických podkladů a společných trendů
daných indikátorů vyšlo, že větší prohlubování
cirkulární ekonomiky má vliv na udržitelný
ekonomický růst.

Vítěz soutěže FINdiplomka 2021
Viet Cuong Le
V loňském roce se opět uskutečnila
oblíbená soutěž FINdiplomka o nejlepší
diplomovou práci z oblasti financí.
Přihlášených prací jsme tentokrát
obdrželi 16. Do finále před odbornou
porotu se dostalo 10 prací, ze kterých
jsme pečlivě vybrali tři nejlepší.
V tomto čísle vám přinášíme rozhovor
s autorem vítězné práce, která nese
název Cirkulární ekonomika a její vliv
na udržitelný ekonomický růst.

Co vás přimělo k tomu přihlásit svou práci
do projektu FINdiplomka 2021?
K přihlášení do této soutěže mě primárně
přiměla možnost upozornit na klimatické
změny, které nejsou otázkou budoucnosti, ale
současnosti. Sekundárním impulzem byla možnost širšímu publiku ukázat alternativní způsob
fungování a měření výkonnosti ekonomiky
(cirkulární ekonomika a GPI 2.0).
Co vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?
Hlavní inspirací při výběru tématu byly klimatické změny a současný způsob fungování
ekonomiky, kterou lze označit jako „lineární
14

ekonomiku“. Současná lineární ekonomika,
oproti cirkulární ekonomice nikterak neřeší
omezenost zdrojů, klimatické změny, demografický vývoj a nastupující průmysl 4.0.
Můžete našim čtenářům diplomovou práci
krátce představit?
Diplomová práce zkoumá vliv cirkulární ekonomiky na udržitelný ekonomický růst. Předtím,
než bylo možné tento vliv kvantitativně měřit,
bylo nutné vymezit definici lineární ekonomiky (současný způsob fungování ekonomik)
a cirkulární ekonomiky. Na základě přijaté
definice cirkulární ekonomiky došlo k tvorbě
indikátoru (GPI 2.0), jenž byl schopný svými
parametry splnit přijatou definici. Výsledná
hodnota sestaveného GPI 2.0 per capita pro
ČR byla následně srovnána s českým HDP per
capita. Výsledek byl vcelku překvapující, jelikož
vyšlo, že HDP per capita v ČR v porovnání s GPI
2.0 per capita pro ČR je asi o třetinu vyšší, což
značí, že pokud do našeho blahobytu budeme započítávat i environmentální a sociální
aspekty, tak náš blahobyt nebude tak vysoký,
jak je interpretovaný mnohými experty v podobě HDP. Obdobné výsledky vyšly Talberthovi
a Weisdorfovi (2017) a Sennovi a Serrovi
(2021), kteří sestavovali GPI 2.0 pro jejich
zkoumaná území s trošku odlišným datasetem
a proměnnými.

Potýkal jste se při psaní práce s nějakými
překážkami?
Při psaní práce jsem se setkal s mnohými
překážkami. Například mě překvapilo, že neexistuje globálně uznávaná definice cirkulární
ekonomiky – každý autor chápe cirkulární
ekonomiku trochu jinak. Z toho důvodu jsem
musel na základě většího vzorku definic vybrat
takovou, která nejlépe vymezuje cirkulární
ekonomiku, a to na základě stejných vztyčných
bodů v jednotlivých definicích a mého chápání
cirkulární ekonomiky.
Dalším problémem byl nedostatek dat
k tvorbě GPI 2.0 pro ČR, proto jsem musel nahradit nebo upravit některá data tak, aby byla
zachována celistvost a specifičnost indikátoru
pro české prostředí (environmentální, sociální
a ekonomické prostředí). Dále bylo nutné
upravit některé výpočty ocenění jednotlivých
sub-indikátorů tak, aby se zlepšila vypovídající
schopnost indikátoru (např. použití mediánových hodnot místo průměrných atd.).
V čem pro vás osobně měla práce největší
přínos?
Pro mě měla práce dva přínosy. První přínos
spočívá v tom, že jsem vytvořil indikátor
skutečného pokroku pro ČR (GPI 2.0), jenž
je složen z 12 indikátorů a 41 sub-indikátorů,

kdy většina z nich je složena z unikátních dat,
jež jsou specifické pro ČR. Při tvorbě indikátoru jsem čerpal z celkem 13 zdrojů dat. Tento
indikátor má podle mého názoru potenciál
v budoucnu nahradit HDP či být jeho ekvivalentem, pomocí něhož by se prováděla kvalitní
hospodářská politika, která by měla opravdový
vliv na blahobyt jedinců v ČR, potažmo na ekonomický vývoj budoucích generací v ČR.
Druhý přínos spočívá v tom, že jsem prokázal
pozitivní vliv cirkulární ekonomiky na udržitelný ekonomický růst, přičemž její větší prohlubování by mělo vést k udržitelnému ekonomickému růstu.
Jste už zapojen v pracovním procesu nebo
se teprve rozhlížíte na pracovním trhu?
Co pro vás bylo rozhodujícím parametrem
ve výběru a kam byste rád směřoval svoji
pracovní kariéru?
Ano, v současnosti jsem zaměstnán ve společnosti Deloitte, přičemž se nebráním i jiným
pracovním nabídkám či kooperacím, pokud
budou v mojí oblasti zájmů nebo budou
zajímavé (finance, kapitálové trhy, investice,
analýzy, práce s daty, udržitelný ekonomický
růst, makroekonomie).
Při rozhodování u mě primárně hraje roli
kultura ve společnosti, společenská zodpovědnost, diverzita a progresivita v podobě dopadu
na životní prostředí. Rád bych směřoval do oblasti financí, investic či kapitálových trhů.
V rámci soutěže FINdiplomka jste získal
certifikát osobního členství v CAFIN. Kterých
budoucích akcí asociace CAFIN a Controller
Institutu byste se rád zúčastnil a proč?
Abych se popravdě přiznal, tak nad tím jsem zatím ještě nepřemýšlel. Ale věřím, že se zúčastním nějaké akce, která je naplánovaná na jaro.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Müllerová,
CAFIN

Viet Cuong Le
Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. Během svého studia dva roky
pracoval ve výzkumném centru společnosti Honeywell, absolvoval několik brigád v zahraniční i tuzemsku. Zúčastnil se také mezinárodní soutěže CFA Institute Research Challenge. V současné době pracuje
ve společnosti Deloitte na pozici Valuation & Financial Modelling.
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Jak rozvíjet emoční inteligenci?
V prvé řadě je potřeba naučit se kontrolovat
své myšlení a získat silnou, stabilní a vnímavou
pozornost. V tom nám pomůže mindfulness.
Jon Kabat Zinn (jeden z otců mindfulness)
ji popisuje jako záměrné věnování pozornosti
přítomnému okamžiku, a to bez posuzování.
Je to schopnost objektivně nahlédnout
a zkoumat své vlastní myšlenky a emoce tak,
jako by se díval někdo třetí. Potřebujeme umět
v myšlenkách a emocích neuvíznout, nenechat
se jimi pohltit, neidentifikovat se s nimi, ale
pouze je jasně a objektivně vnímat.
Vy nejste tou myšlenkou a emocí. Vy jste ten,
kterému se právě teď objevila nějaká myšlenka
a cítí emoci a za chvíli tu bude zase jiná myšlenka a emoce. Na tomto základním principu
je celá věda o emoční inteligenci postavena.

Dejte si pauzu

Emoční inteligence a mindfulness
jsou klíčové nástroje
pro dosažení úspěchu a klidu
Radka Loja
Lidé si často myslí, že emoční inteligence je pouze záležitostí chování. Prostě budete hezky
mluvit s druhými, naučíte se techniky, jak se prosadit, dělit se o informace a čokoládu
a „nemlátit“ kolegy v práci a členy rodiny. Podstata emoční inteligence však leží mnohem
hlouběji – v emočních dovednostech. Pokud rozvinete svoje emoční dovednosti, upraví
se i vaše chování – když se naučíte zvládat svůj vztek, už vám nikdo nemusí říkat, jak
se máte chovat a co je vhodné říkat. Přijdete si na to sami a tím jsou vaše problémy spojené
s chováním ve vzteku „automaticky“ vyřešeny. A to platí i pro další emoce – například pocity
ublíženosti, strach nebo úzkost.
Představte si, že máte skvělý nápad, kde a jak
zorganizovat firemní konferenci. Bohužel
ho představíte šéfovi v naprosto nevhodnou
dobu a pro něj nestravitelným způsobem.
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Uslyší to vaše kolegyně, která nemá tak skvělé
nápady, zato je emočně inteligentní a na vás
jí moc nezáleží. Váš nápad mírně upraví a přednese ho šéfovi ve správný čas a přesně takovým

způsobem, který má rád. A ejhle, šéf souhlasí
a kolegyně je na schůzi pochválena. Stává
se vám to?
Studie, které prováděli američtí psychologové Daniel Goleman a Martin Seligman, ukazují,
že emoční kompetence jsou pro úspěch v práci
i v osobním životě často mnohem důležitější
než odborné znalosti a čistý intelekt. Dobře
vyvinutá emoční inteligence nám umožňuje dopředu odhadovat situace a reagovat
adekvátním způsobem. Navíc podporuje naši
psychickou odolnost, pozitivní myšlení a laskavost k sobě i k druhým. Výše emoční inteligence je jedním z nejlepších prediktorů úspěchu
v práci a také šťastného a naplněného života.

„Dobře vyvinutá emoční
inteligence nám umožňuje
dopředu odhadovat situace
a reagovat adekvátním
způsobem.“

Se zvládáním emocí úzce souvisí pozornost.
Kam ji směřujeme, to roste. Na silný emocionální podnět většina lidí reaguje automaticky, podle naučených vzorců. Existuje však
schopnost, která se nazývá „flexibilita odezvy“,
což znamená, že po silnějším emocionálním
podnětu nezačnete okamžitě reagovat, ale dokážete se na zlomek vteřiny zastavit. Ta pauza
vám dává čas na výběr, jak zareagujete. Krásně
to vystihl rakouský psychiatr Viktor Frankl: Mezi
podnětem a reakcí je prostor. V tomto prostoru
leží naše svoboda a naše moc zvolit si odpověď.
V naší odpovědi leží náš růst a naše štěstí.

Trénujte pozornost v autě
a na schůzi
V autě: Někdo podle vás pojede příliš rychle
nebo pomalu. Než mu začnete nadávat, dejte
si pauzu. Potom si zvolte reakci.
Na schůzi: Zaměřte pozornost na svůj dech,
tělo a na to, co děje v místnosti. Pozorně poslouchejte, co kdo říká, a zároveň pozorujte komentáře vaší hlavy k projevům kolegů („ty jo,
ten se zase vykecává“, „to je teda odborník,
na to by snad přišel každý“, „to je dobrý nápad“).
Neposuzujte ani sebe, ani svoje komentáře,
nenechte se emočně vtáhnout. Vše si vyslechněte a až potom třeba promluvte. Je to jedno
z mých nejoblíbenějších cvičení a mnohokrát
se mi v životě „vyplatilo“. A nejen na schůzích.
17
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Meditací mindfulness
lze regulovat amygdalu
Vynikající nástroj pro trénink pozornosti je meditace. Existují vědecké důkazy, že zlepšení
naší schopnosti regulovat pozornost může výrazně ovlivnit naše emoční reakce. Jako příklad
uvedu zajímavou studii americké profesorky
psychologie Julie Brefczynski Lewis, která
spolu se svými kolegy zjistila, že lidé, kteří
prošli mnoha hodinami meditace, ve srovnání
s meditujícími nováčky, projevují nižší stresovou aktivaci amygdaly na zvuky (například
u ječící ženy). Navíc čím více hodin meditačního
tréninku expert měl, tím nižší byla stresová
aktivace v amygdale.
To je fascinující, protože amygdala
má v mozku výsadní postavení – neustále
zkoumá vše, co je kolem nás, a spouští naše
emoční únosy, což jsou reakce pod vlivem
emocí, kterých později litujeme (mlčíme, nevhodně argumentujeme atd.). Když naše amygdala zjistí, že něco vypadá jako hrozba pro
naše přežití, například se k nám blíží šavlozubý
tygr nebo nás kárá manžel, manželka či šéf
v práci, okamžitě nás uvede do režimu „bojuj,
uteč, ustrň“ a ochromí naše racionální myšlení.
Ve většině situací však nejde o život a tyto
reakce velmi omezují svobodu a efektivitu
našeho jednání. Je úžasné, že jednoduše pomocí technik, meditace mindfulness a tréninku
pozornosti se můžeme dobře naučit regulovat
tak důležitou část mozku, jako je amygdala.

Mindfulness propojuje myšlení,
emoce, tělo a chování a posiluje
vnímání intuice
Psychické a fyzické je úzce propojeno. Myšlenka je v hlavě a emoce v těle.

Odborný článek

„To, co si myslíme, vyvolá emoci,
která se promítne do těla a ovlivní
naše chování.“
To, co si myslíme, vyvolá emoci, která se promítne do těla a ovlivní naše chování. Když
zaměříme pozornost do těla, můžeme emoce
vnímat velmi jasně. Můžeme je pozorovat
ve chvíli, kdy se objevují, jak se mění a mizí.
Vztek můžete například zachytit a pozorovat
jako tuhnutí čelistí nebo tlak na hrudníku, teplo v hlavě, hromadící se energii v celém těle…
Tuto schopnost trénují techniky mindfulness.
Čím lépe dokážeme vnímat své tělo a emoce,
tím lépe je později zvládneme.
Dalším důvodem pro rozvoj vnímání svého
těla je posílení naší intuice. Velká část intuice
totiž pochází právě přímo z našeho těla. Podle
vědeckých výzkumů jsou centrem intuice
bazální ganglia (vývojově stará část mozku). Daniel Goleman píše, že bazální ganglia
sledují všechno, co v životě děláme… naše životní
moudrost ohledně jakéhokoli tématu je uložena
v bazálních gangliích. Bazální ganglia jsou velmi
primitivní a nemají žádné spojení s verbální částí
mozku. Nemůžou nám tedy říci slovy, co všechno
vědí, říkají nám to v pocitech. Mají mnoho spojení
s emocionálními centry mozku a se střevy, která
nám říkají, co je správné a co ne.
Praxe mindfulness je základem pro rozvoj
emoční inteligence, která vám dopomůže
k úspěch, klidu a spokojenosti. Těším se na setkání s vámi na semináři Emoční inteligence
a mindfulness.



Ing. Mgr. Radka Loja
Radka je lektorka, psycholožka, koučka. Je autorkou knihy „Emoce pod kontrolou“ (Grada 2019), autorkou online kurzů na téma Emoce (Seduo.cz, 2018, Mindtrix.cz, 2020) a spoluautorkou knihy „Jak získat
úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“ (Grada 2017). V oboru vzdělávání dospělých působí
od roku 2001. Pracuje s myšlenkovými vzorci, emocemi, podvědomím, tělem a různými mentálními technikami. Dříve pracovala jako auditorka a lektorka ve firmách PriceWaterhouseCoopers a Ernst&Young.
Provozuje web osobního rozvoje Mindtrix.cz.
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Opět blíže digitalizaci:
Komerční banka propojila
své firemní karty s Fidoo
Renata Gregová
Již loni spojila Komerční banka své síly s Direct Fidoo, aby usnadnila svým klientům
digitalizaci a následnou automatizaci interních procesů. KB tak jako jediná banka v ČR nabízí
připojení firemních bankovních karet přímo do aplikace Fidoo.
Podle průzkumů je stále ještě vysoké procento firemních výdajů placeno v hotovosti,
v mnoha případech dokonce zaměstnanci
platí svojí soukromou kartou a teprve pak
řeší se zaměstnavatelem vyúčtování vlastních
prostředků. Ve firemních pokladnách nebo
na stolech účetních se tak hromadí papírové
účtenky, jejichž proplácení je v době rozmachu
kombinované práce z domova a z kanceláře
značně problematické. „Digitalizace je jednou
z klíčových aktivit Komerční banky. A stejně jako
sama banka digitalizuje své produkty a služby,
pomáhá s digitalizací i svým klientům,“ uvádí
Radka Turková, ředitelka Korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance.
A právě proto Komerční banka ve spolupráci
se společností Direct Fidoo nabízí firemním
klientům odstranění „papírových“ procesů,
zvýhodněné flexibilní předplacené karty nebo
náhradu hotovostních pokladen bezhotovostními platbami.

Zcela bez papírů? S aplikací
to bude raz dva
Zbavit se papírového vyúčtování má přitom
velmi jednoduché řešení – on-line aplikaci Fidoo a její předplacené platební karty,
které je možné dobíjet jakýmikoli finančními

částkami za pár vteřin. Každý zaměstnanec tak
může platit firemními prostředky bezhotovostně. A nejen to! Komerční banka navíc s aplikací propojila své firemní karty, služba tak ještě
více zjednoduší interní účetní procesy. „Naším
cílem je kromě základních bankovních služeb
dodávat klientům také další řešení s přidanou
hodnotou. Poskytujeme jim tím nejen platební
kartu, ale rovnou i sofistikovaný a funkční nástroj
na zpracování celé agendy. Věříme, že tato služba
naše klienty osloví a my tak firmám pomůžeme
digitalizovat jejich finanční agendu,“ vysvětluje
Radka Turková.
Všechny karty – ty bankovní i ty předplacené – spolupracují s on-line aplikací, takže
celý proces od zaplacení kartou, schválení
výdaje pověřenou osobou až po firemní
vyúčtování a přenos do účetního systému,
je automaticky zdigitalizován.
Vyúčtování hotovostních záloh, plateb
kartou, ale i cestovních příkazů je díky aplikaci Fidoo tak snadné, že nejen účetním, ale
i celé firmě ušetří čas i peníze. Zaměstnanci
se na jedné straně zbaví otravného vyplňování
cesťáků a knihy jízd i řešení drobných výdajů,
na straně druhé již v účtárně nebudou muset
trávit čas dohledáváním a párováním hromady
papírových účtenek.
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Proč jsou
dashboardy
strategickým
nástrojem
v FP&A

něco zahrnete do svého dashboardu, dobře
si to rozmyslete.

Existuje několik důvodů,
proč byste se měli zbavit
svých starých reportů

Olga Rudáková
Pokud se zeptáte odborníků na finanční
plánování a analýzu (FP&A) na nástroje
strategického řízení, budou dychtivě
jmenovat SWOT, PESTL, „what if“ analýzu,
vizi a misi, Porterových pět sil… ale málokdy
byste na seznamu našli dashboard nebo
design dashboardů.

Tento krátký článek vysvětluje strategickou roli
designu dashboardů a pomůže vám nastavit
správné klíčové ukazatele výkonu (KPI) a měřítka pro váš business.

Stáváme se tím, co měříme:
důležitost výběru správných KPI
Dashboardy jsou pro sledování metrik, dalo
by se namítnout. Co to má společného se strategickým řízením?

Naše tržby
v tento měsíci
klesají

Srinivas Venkatram, zakladatel a generální
ředitel laboratoře nápadů, pojmenoval jednu
ze svých knih „Stáváme se tím, co měříme“.
Tato moudrá slova výstižně popisují dopad
dashboardů na naše podnikání.
Slyšeli jste pojem „kobří efekt“? Termín vynalezl ekonom Horst Siebert. V dobách Britské
Indie měla britská vláda obavy z narůstajícího
počtu kober v Dillí a nabídla odměnu za každou mrtvou kobru. Původně to byla úspěšná
strategie – za odměnu bylo zabito velké

Protože prodej
čerstvých potravin
je dole

Proč?

množství hadů. Vynalézaví lidé však postupem
času začali chovat kobry kvůli výdělku.
Pokud začnete sklářům platit za kilogram
skla, které vyrobí, skončí s velmi tlustým sklem
(tak tlustým, že přes něj skoro nevidíte). Pokud
jim zaplatíte za metr čtvereční, vyrobí velmi
tenké (a tedy křehké) sklo.
KPI, která si vyberete k měření výkonu svého
podnikání a která používáte na semaforech
a kartičkách na vašich dashboardech, směrují
úsilí vašich týmů a utvářejí vaše podnikání. Než

Pokles je drivován
především
mléčnými výrobky
Proč se
tohle děje?

V mé praxi však týmy Controllingu a FP&A dvakrát nepřemýšlejí nad strukturou svých reportů. Nemáme ve zvyku je neustále revidovat
a vylepšovat. Každý měsíc, každý týden, každý
den připravujeme stálé stejné reporty.
Bohužel poměrně často slýchávám od svých
klientů: „Začneme zkopírováním našich
starých reportů do našich nových BI nástrojů“.
Okamžitě tak odmítají všechny výhody, které
nové technologie nabízejí.
Dnes máme kvalitní, kompletní data v reálném čase snadno dostupná z různých zdrojů.
Vyžaduje to změnu paradigmatu. Pokud máme
sklízet plody nové technologie, musíme začít
přemýšlet jinak a jinak musí vypadat i naše
manažerské reporty.
„Nejstarší“ částí našich starých reportů jsou
plány a rozpočty. Tento odkaz z 50. a 70. let
přenášíme do jednadvacátého století. Řízení
podle cílů (MBO) je zastaralé. Začali jsme
to zpochybňovat v 90. letech, kdy se objevilo
hnutí Beyond Budgeting, ale s rychlým rozšířením nástrojů business intelligence a silným
tlakem pandemie COVID-19 vidíme životaschopnou alternativu dostupnou prakticky
každému podniku.
Spíše než porovnávání výkonu vaší společnosti s pevným cílem, řekněme 5% růstem
tržeb, si stanovte relativní cíl plus 1% růst
oproti průměru v odvětví nebo oproti růstu
nejvýznamnějšího konkurenta. K dispozici jsou

Protože máslo
a jogurty výrazně
poklesly

Proč???

A proč
je to tak?
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objektivnější metriky výkonu než plány a rozpočty. Proč zůstávat u starých?
V tomto bodě jsme zjistili, že nejen samotné
KPI, ale i benchmarky, se kterými je porovnáváme, jsou strategicky důležité. Tím ale
nekončíme.

Drilldown není všelék: hledejte
význam za čísly
Jsem si jistá, že každý z vás slyšel podobný
dialog mezi manažerem a vaším kolegou finančním kontrolorem nebo finančním business
partnerem.
• Naše tržby v tento měsíci klesají.
• Proč?
• Protože prodej čerstvých potravin je dole.
• A proč je to tak?
• Pokles je drivován především mléčnými
výrobky.
• Proč se tohle děje?
• Protože máslo a jogurty výrazně poklesly.
• Proč???
• To já nevím…
Může být frustrující slyšet „nevím“, ale jsou
na vině skutečně controlleři? Ve většině společností, pro které jsem pracovala, dashboardy
a reporty nepředstavují nic jiného než systémy
breakdownů a drilldownů. Finanční analytici
jsou velmi dobří v zjišťování nejmenších detailů, ale rozumí skutečně business driverům?
Jednou z obrovských výhod moderních
technologií a nástrojů business inteligence
je schopnost integrovat data z více zdrojů. V jednom reportu můžete mít provozní
a finanční data z různých interních systémů
a externích zdrojů.
Místo pouhého rozsekáváni tržeb napříč
všemi možnými dimenzemi můžete na jednom

Z akademické půdy

místě sbírat data o dostupnosti produktů, data
o délkách front, data o cenách, data o reklamní
aktivitě konkurentů. S tím, co mají k dispozici,
vám vaši controlleři odpoví nejen popisem
problému (které kategorie klesají), ale také
vysvětlením důvodů poklesu (50 % sleva
na konkurenční máslo a zpoždění dodávky
jogurtů od významného dodavatele do našeho
skladu).

Na závěr
• Berte design dashboardů vážně. Získejte
dovednosti, které k tomu potřebujete, nebo
si přizvěte odborníky.
• Využijte přechod na nástroje Business
Inteligence jako příležitost k úplnému resetování finančního a provozního reportingu.
• Pečlivě vybírejte KPI pro své dashboardy,
mají větší strategickou hodnotu, než se zdá.
• Zvolte objektivní relativní měřítka (např.
průměry z vašeho odvětví) spíše než pevná
subjektivní měřítka (např. rozpočet).
• Posuňte se k integrovanému provoznímu
a finančnímu reportingu. Zakomponujte
důležité provozní metriky do vašich finančních reportů.
• Pomozte svým controllerům jít dál než
k pouhému sledování finančních metrik,
ale k porozumění celkovému businessu.
Věřím, že po těchto krocích vytvoříte dashboardy, které nejen odhalují problémy, ale také
je pomáhají řešit. Dashboard není jen monitorovací nástroj, pokud ho takovým nevytvoříme.
Článek byl poprvé publikován na portálu
FP&A Trends https://fpa-trends.com/article/
dashboards-powerful-tool-fpa


Olga Rudáková
Olga je finanční odbornice, školitelka datových dovedností a vizuální vypravěčka. Více než deset let
své korporátní kariéry v PwC, Tescu a Marsu pomáhala podnikům směrem k data-driven rozhodování
prostřednictvím finanční analýzy. Na svých workshopech Olga kombinuje své zkušenosti z podnikových
financí a big data startupu s principy storytellingu a prvky kognitivní psychologie, aby vám poskytla
nejlepší hands-on vzdělávání.
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Jak měření výkonnosti
ve vazbě na odměňování
ovlivňuje motivaci a výkonnost
zaměstnanců?
Kateřina Knorová
Při úvahách o propojení hodnocení výkonnosti a odměňování se často
setkáme s řadou otázek: Jsou odměny závislé na dosažené výkonnosti
vhodným nástrojem, jak zvýšit pracovní úsilí a motivaci zaměstnanců?
Jak stanovit ukazatele výkonnosti pro určení odměn a jak je následně
vyhodnotit, jak porovnat výkonnost mezi jednotlivými zaměstnanci?
Povede maximalizace individuálních výkonnostních cílů ke zvýšení
celkové firemní výkonnosti? Jak odměňování podle výkonnosti ovlivní
manažerský styl řízení? Jak bude vnímáno samotnými zaměstnanci?

Jak už název a úvod tohoto příspěvku napovídá, otázek souvisejících s hodnocením
výkonnosti a odměňováním a jejich vlivem
na motivaci zaměstnanců je celá řada a jako
v jiných oblastech managementu není chybou
si přiznat, že neexistuje „jediná správná cesta“
a jednoznačná odpověď, jaká forma a způsob
hodnocení výkonnosti a odměňování jsou výhodné a zda jsou efektivní. Ani tento příspěvek
tedy nebude jednoduchou kuchařkou, ale snad
spíše inspirací k zamyšlení, s jakými aspekty jsou otázky odměňování dle výkonnosti
spojeny a jaké faktory je při nastavení způsobu
odměňování vhodné zvažovat.
Výkonnostní odměna je obecně definována
jako schéma, které má předem určená kritéria
a zároveň pravidla pro určení a distribuci
odměn. Nejčastěji jsou odměny chápány jako
peněžní odměny, ale v širším pojetí vyjadřují
cokoliv, co je poskytováno v závislosti na vyhodnocené výkonnosti (povýšení, ocenění,
firemní benefity, pochvala, uznání). Rovněž
„peněžní odměny za výkonnost“ jsou pojímány
velice široce a z hlediska forem odměňování
mohou zahrnovat jak variabilní složku mzdy
(tzv. bonus pay), tak i navýšení základní fixní

mzdy (tzv. merit pay). Jednotlivé formy se liší
mírou propojení, a tedy závislostí na hodnocené výkonnosti. Obecně platí, že užší propojení odměn s hodnocenou výkonností (vyšší
závislost na výsledcích výkonnosti) je spojeno
s vyšší motivační intenzitou, ale současně vyšším rizikem vzniku nežádoucích a nechtěných
důsledků.

Argumenty pro úzké propojení
odměn a hodnocené výkonnosti
Základní přístup, který obhajuje využití odměňování dle individuální výkonnosti, vychází
z předpokladu, že jedinci jednají racionálně
a snaží se maximalizovat svůj užitek (odměnu),
a proto vhodným propojením mezi výkonnostními cíli a odměnami lze dosáhnout zvýšení
motivace zaměstnance splnit stanovené cíle,
vyššího pracovního úsilí a vyšší výkonnosti.
Zároveň jsou odměny dle výkonnosti považovány za vhodnou cestu, jak sladit cíle zaměstnance s cíli firmy.
Pozitivní dopad výkonnostních odměn je ale
zároveň zpochybňován a kritika se zaměřuje především na nedokonalosti samotného
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měření výkonnosti a dále na psychologické
vlivy.

Psychologické faktory –
motivační vlivy

Nežádoucí a nechtěné důsledky
výkonnostních odměn

Druhá část kritiky vychází zejména z psychologických teorií motivace, které upozorňují
na nežádoucí vliv externích nástrojů kontroly
(kam lze zařadit i odměny za výkonnost)
na motivaci jednotlivců. Dle těchto názorů
je potřeba vnímat rozdílné typy motivace
a jejich vzájemný vztah a rovněž skutečnost,
že se vzájemně ovlivňují. Tento přístup vychází
z rozlišení dvou základních zdrojů motivace:
na jedné straně může být motivace spojená
s vykonáváním činnosti jako takové, kdy vlastní
realizace přináší uspokojení; na druhé straně
pramení motivace z existence a působení
určité vnější pohnutky (nejčastěji finanční
odměny, ale i jiných nástrojů jako jsou pracovní
benefity, povýšení, zpětná vazba). Motivace
a pocit uspokojení tedy není spojen s činností
jako takovou, ale s vnějšími důsledky, které
z ní vyplývají. Do 70. let panoval všeobecný
názor, že tyto dva typy motivace označované
jako intrinsická a extrinsická jsou vzájemně
nezávislé, je možné je odděleně podporovat
a celková úroveň motivace je výsledkem působení obou typů. V oblasti pracovní motivace
bylo tedy doporučováno posilovat intrinsickou
motivaci prostřednictvím zajímavé pracovní
náplně a současně působit na extrinsickou
motivaci v podobě odměn za výkonnost.
Psychologické experimenty ze 70. let však
ukázaly, že poskytnutím odměny (posílením
extrinsické motivace) může v některých situacích dojít k potlačení či úplnému vytěsnění
intrinsické motivace a celková úroveň motivace
může být snížena. Pozdější studie navíc prokázaly, že i v pracovním prostředí je intrinsická
motivace klíčová pro hledání nových způsobů
řešení, podporu vlastní iniciativy a rozvoj
kreativity. Navíc je důležitá nejen pro pracovní
výkonnost, ale i dlouhodobější výstupy jako
je celková pracovní spokojenost a retence.
Současný psychologický přístup uznává roli
odměn, zároveň však upozorňuje, že výstupy
spojené s odměnami jsou do značné míry
ovlivněny způsobem, jakým jsou odměny
ze strany podřízených vnímány. Pozitivní vliv
je spojen s využitím odměn jako informačního
nástroje, který potvrzuje schopnosti zaměstnanců a úspěšné splnění stanovených cílů a přispívá k motivaci zaměstnance vynaložit vyšší
pracovní úsilí. Naproti tomu využití odměn

Jeden směr kritiky odměňování dle výkonnosti
se soustředí na otázky vyplývající z nedokonalosti použitých ukazatelů výkonnosti, za které
jsou považovány zejména:
• Tzv. multitasking – hodnocený zaměstnanec
se zaměří pouze na tu část výkonnosti, která
je hodnocena. Ve většině případů je velmi
obtížné či zcela nemožné postihnout všechny dimenze pracovní výkonnosti, a je proto
nezbytné snažit se postihnout zejména
ty klíčové. V řadě pracovních oblastí se však
ukazuje, že měřitelné aspekty mohou být
méně důležité než aspekty obtížněji měřitelné, jako je kvalita, kreativita, spolupráce.
• Nepřesnost měření – u řady pracovních
činností je obtížné definovat ukazatel, který
věrně vystihne výkonnost a který bude
snadno zjistitelný. Současně je nezbytné zvažovat, zda maximalizace stanoveného cíle
je plně v souladu s celofiremními cíli.
• Přiřaditelnost – v případě pracovních činností, u kterých je klíčová vzájemná spolupráce
a výsledek je závislý na výsledcích ostatních,
je velmi složité posoudit a hodnotit individuální výkonnost. Navíc vyvstává i otázka,
jak následně porovnat přínos jednotlivých
zaměstnanců ke společnému výsledku.
• Manipulovatelnost – hodnocený může mít
snahu zlepšit hodnotu ukazatele bez pozitivního vlivu na celkovou výkonnost, v krajním
případě se může uchýlit k neetickému
jednání.
Možné negativní dopady odměn dle výkonnosti vyplývají tedy ze skutečnosti, že určitá
část pracovní výkonnosti (např. kvalitativní
aspekty) není v měřítkách reflektována, což
může vyvolat pocit, že není považována
za důležitou a může být snížena motivace k jejímu splnění. Odměny dle výkonnosti mohou
zároveň vést k nezdravé soutěživosti a narušit
vzájemnou spolupráci, v krajních případech
může nadměrná orientace na splnění výsledků
a maximalizaci odměn vést k neetickému chování ve smyslu manipulace s ukazateli a snaze
zlepšit výsledky ukazatelů bez skutečného
dopadu na výkonnost.
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jako nástroje kontroly může snížit vnímání
vlastní samostatnosti v rozhodování a uznání
pracovních schopností a snížit tak uspokojení
ze splnění pracovního úkolu. Jedinci se cítí
pod tlakem a vnímají, že jejich pocity, myšlení
a chování je usměrňováno.

Vliv na styl řízení a vnímání
odměn
Způsob stanovení odměn významně ovlivňuje způsob, jak jsou informace o výkonnosti
využívány. Zatímco úzká vazba mezi odměnami a hodnocenou výkonností vytváří potřebu
přesnějšího měření výkonnosti i nastavení
ukazatelů pro posouzení výkonnosti a určení
odměn (striktnější a přesnější nastavení cílů
a ukazatelů, častější frekvence sledování
a kontroly výsledné výkonnosti), volnější vazba
k odměnám umožňuje stanovit cíle a ukazatele méně striktně, resp. s určitou mírou volnosti,
zejména v oblastech obtížně definovatelných
a měřitelných. Je podpořena participace
a vlastní iniciativa zaměstnance, hledání
nových cest zlepšení výkonnosti, nikoliv
výhradní orientace na dopředu stanovené cíle
a jejich splnění. Hodnocení výkonnosti slouží
jako nástroj zpětné vazby a podpory rozvoje,
učení a hledání nových cest namísto striktní
kontroly dopředu nastavených cílů. Současně
je podpořena otevřená komunikace a prostředí
vzájemné důvěry. Hodnocení výkonnosti
je vnímáno především ve své informační roli
(zpětná vazba pro zaměstnance) a kontrolní
role je potlačena.

Závěr
V současnosti se stále více ukazuje, že krajní
názory zastánců a odpůrců odměn za výkonnost se přibližují a většina současných
autorů zdůrazňuje nutnost brát v úvahu vedle
ekonomických předpokladů i předpoklady
psychologické, neboť faktory vnímání ze strany
jednotlivců a motivační dopady poskytují
vysvětlení v oblastech, kde argumenty klasické
ekonomie selhávají.
Základní otázkou tedy není, zda odměny
mohou zvýšit výkonnost, ale spíše, jak nastavit
systém odměňování, aby byla dlouhodobě
ovlivněna v požadovaném směru a aby byly
eliminovány potenciální nechtěné nežádoucí
dopady odměn. Odměny za výkonnost jsou
efektivním nástrojem u pracovních úkolů a činností, které mají víceméně jednoznačné řešení
a kde je výkonnost ovlivněna mírou splnění
jasně zadaného úkolu a cíle. V případech, kdy
je úspěšná výkonnost spojená s vymýšlením
nových postupů, vytvářením nových znalostí
a schopností řešit neočekávané problémy
nebo ne zcela jasně definované úkoly, roste
význam vnitřní (intrinsické) motivace a úkolem
manažerů je podpořit zaměstnance v jejich
úsilí a využití jejich schopností. U podobných
pracovních úkolů a činností se neměřitelné
aspekty výkonnosti stávají důležitějšími než
aspekty měřitelné, odměny by proto měly
být spíše volněji svázány s ukazateli výkonnosti a měl by být vytvořen prostor pro vlastní
iniciativu zaměstnance s možností hledat nové
způsoby a cesty řešení.

Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA
Absolventka VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku a francouzského postgraduálního
programu MBA garantovaného VŠE a Univerzitou Jeana Moulina v Lyonu. Téměř 10 let působila v controllingu ve společnostech Danone, a. s. a O2 Czech Republic, a. s. Od roku 2014 je odbornou asistentkou
na katedře manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE, vedle pedagogických a vědeckých
aktivit se věnuje také lektorské činnosti. Odborně se zabývá především problematikou měření a řízení
výkonnosti a souvisejícím otázkám odměňování a motivace zaměstnanců.
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6 důvodů,
proč CFO Enehano
Solutions
nedá dopustit
na reporting
v Tableau
Jakub Hanák

Není žádnou novinkou, že jsme obklopeni velkým množstvím dat. Pokud je však v našich
firmách neumíme zpracovat, vytěžit, analyzovat a jasně interpretovat, jsou pro nás spíše
nákladem než přínosem. Co udělat pro to, aby nám přinášely přidanou hodnotu? Abychom
se na jejich základě uměli denně rozhodovat, ale i predikovat vývoj na příští měsíc nebo
kvartál? Jak data využít pro vytvoření smysluplného strategického plánu z pohledu firmy
i dílčích oddělení?

V následujícím článku odpovíme na tyto otázky. Taky se dočtete, jak člověk z byznysu zvládá
v Tableau pracovat intuitivně. Proč jsme si pro
reporting v Enehanu vybrali Tableau? Jaké jsou
rozdíly reportů v Salesforce a v Tableau?

Co to je Tableau?
Tableau je komplexní BI platforma, která
široké škále uživatelů pomáhá data analyzovat, vizualizovat, reportovat, prezentovat
a interpretovat.
Ať vám data generuje SAP, Salesforce nebo
jiná CRM platforma, je důležité si uvědomit,
že lidský mozek myslí v obrazech a veškeré
myšlenky si vizualizuje. Proto je pro nás přirozenější pochopit souvislosti z dashboardů než
z holých tabulek. Aby nám data pomohla nejen
při strategickém, ale i každodenním rozhodování, je nutné je správně vytěžovat, analyzovat a následně vizualizovat. Nám v Enehanu
od léta 2021 pomáhá právě Tableau.
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Jak to vidí Gartner?
Než se pustíme do sdílení našich osobních
zkušeností, podívejme se, jak si Tablaeu stojí
podle americké společnosti Gartner zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti
informačních a komunikačních technologií.
Umístění Tableau v horním pravém kvadrantu
dokazuje, že je jedním z nejlepších BI nástrojů
na světě. Toto postavení si drží dlouhodobě
a díky neustálému přidávání nových funkcionalit své postavení upevňuje.

Případovka z Enehana
V Enehanu díky platformě Salesforce pomáháme digitalizovat a automatizovat procesy
našim zákazníkům, ale využíváme ji i interně.
Salesforce umí také snadno vytvářet různé
reporty a grafy, a tak se nabízí hned první
otázka, proč jsme se rozhodli pro využití právě
Tableau.

Důvody „pro“ Tableau
1. Salesforce a Tableau jsou po akvizici v roce
2019 jedna společnost. Nástroje k sobě
konvergují a dají se propojit s dalšími
aplikacemi.
2. Jednoduchost využití. Nástroj je nejen pro
technicky zdatné jedince, ale i pro uživatele
z byznysu, jako je CSO nebo CFO.
3. Rychlost generování reportů. Není potřeba
čekat na IT lidi nebo přednastavování filtrů.
Analýza milionu řádků dat probíhá řádově
v sekundách.
4. Konektory. Data nemíváme ve firmě
na jednom místě. Bývají roztříštěná
v různých systémech. Tableau dovede díky
nativním konektorům posbírat všechna data
a následně s nimi pracovat.
5. Jednoduché sdílení. Reporty vytváříme pro
top management firmy nebo pro externí
uživatele. Tableau umožňuje výsledný
dashboard sdílet s koncovým uživatelem
na pár kliků.
6. Komunita. Stejně jako Salesforce
má i Tableau komunitu příznivců a uživatelů
po celém světě, kteří sdílí své zkušenosti.
Pokud narazíte na nějaký problém, je velká
pravděpodobnost, že ho již řešil někdo před
vámi a vy se k řešení snadno dostanete.

Rozdíly, výhody a nevýhody
reportů a dashboardů v Tableau
vs. v Salesforce
Jak už jsme popsali výše, tak v Enehanu využíváme jako CRM Salesforce, který skvěle zvládá
jednoduchý operativní reporting. Na druhou
stranu pracuje pouze s daty ze Salesforce
a možnosti výpočtů a filtrů jsou omezené.
Enehano roste a s ním narůstá i agenda napříč
všemi odděleními. Tableau nám vyhovuje,
protože nám umožňuje:
1. Pracovat s daty i z externích zdrojů.
2. Jít při práci s daty více do hloubky.
3. Více pozornosti věnovat vyhodnocování
výsledných čísel.
4. Využívat pokročilejší logiku při zpracování
výsledků.
5. V jednom grafu vizualizovat data z více
zdrojů (funkce „data blending”).
6. Ušetřit čas při přípravě a čištění dat.

Zeptal jsem se naší CFO Katky
na několik otázek
Jak bys zhodnotila svoji osobní
zkušenost s Tableau?
Dříve jsem pracovala hlavně v korporátech a získala zkušenosti s nástrojem SAP.
Vytváření srozumitelných vizualizací a reportování top managementu nebylo úplně
snadné. Až v Enehanu jsem začala pracovat
se Salesforce a nyní nově s Tableau. Jeho
přínos pro finanční oddělení vidím hlavně
v efektivním vytěžování dat a možnosti
moderní prezentace reálných výsledků top
managementu.

Mohla bys uvést konkrétní
příklad?
Podívejme se na dashboard oportunit (obchodních příležitostí) s očekávanými výnosy, který si k obrazu svému přizpůsobil náš
obchodní ředitel. Cílem je plánovat očekáváné
výnosy, které jsou úzce spjaty se zakázkami v plánovaném období. Tento dashboard
pomáhá finančnímu oddělení i k vyhodnocení
výkonu jednotlivých obchodníků a plní tak více
funkcí najednou.
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Napadá mě vypíchnout tyto čtyři výhody:

Jak si Tableau poradí
s vyhodnocováním klasických
finančních reportů plných čísel?

1. Na jeden klik můžu měnit sledované období, což je praktické například při analýze
odchylek.
2. Využít mohu širokou škálu filtrů. Filtruji
podle různých oblastí, obchodníků nebo
libovolných skupin obchodníků.
3. Podobné je to s grafy. V Tableau jich
je široká škála. Lze je nadefinovat podle
požadavků uživatelů a typu byznysu. I variabilita náhledu na graf je široká. Kliknutím
na položku v grafu můžu změnit pohled
např. na výnosy – z „očekávaných výnosů“
se lze snadno přepnout na „pravděpodobné
výnosy“.
4. Podrobnější vizualizace. Pod grafem
uživatel najde detailní informace na jedné
obrazovce.

I s takovými u nás pracujeme. Příkladem může
být finanční report, který mi pomáhá sledovat
plnění rozpočtu podle jednotlivých oddělení.
Třeba barevné rozlišení výsledků odchylek
(na obrázku v posledním sloupci) – na první
pohled vidím plnění, nevyčerpání nebo překračování plánovaných hodnot. Vyfiltrovat si můžu
konkrétní oddělení (jedno nebo více vybraných). Sleduji (ne)plnění rozpočtů ve zvoleném
časovém intervalu podle nákladových druhů.
Zároveň vidím dělení nákladů na interní (utilizace času jednotlivých zaměstnanců) i externí
náklady (položky z faktur). Na jedno kliknutí
se mohu podívat, jaký zaměstnanec věnoval
kolik času na danou položku nebo jaký zákazník/dodavatel vygeneroval externí náklady.
Dříve jsem musela sdružovat data z více reportů, neobešla jsem se bez kontingenčních

QUARTER
3

Poslední záznamy jsou ze dne:

MANAGEMENT BUDGET REPORT - ALL DEPARTMENTS (in CZK)

23.08.2021

COST CENTRE
DELIVERY

3
PLANNED MD'S

SPENT MD'S

BUDGET

INTERNAL COSTS

EXTERNAL COSTS

REMAINING

% FULLFILED

Project 39

1,8

1,4

10 000

4 747

0

5 253

47,5%

Project 40

15,8

9,4

90 000

39 422

0

50 578

43,8%

Project 41

18,2

4,9

40 000

8 119

0

31 881

20,3%

Project 42

0,0

0,0

35 000

0

33 906

1 094

96,9%

Project 43

5,3

0,1

30 000

313

0

29 688

1,0%

Project 44

15,0

9,9

75 000

20 422

47 780

6 798

90,9%

Project 45

9,5

1,9

90 000

21 797

0

68 203

24,2%

Project 46

7,0

0,1

40 000

391

0

39 609

1,0%

Project 47

0,0

0,0

50 000

0

29 171

20 829

58,3%

Project 48

5,3

0,9

30 000

5 219

0

24 781

17,4%

Project 49

9,9

0,0

56 025

0

0

56 025

0,0%

Project 50

55,6

29,9

500 000

299 063

0

200 938

59,8%

Project 51

5,3

0,0

30 000

0

0

30 000

Project 52

17,5

13,8

100 000

95 523

0

4 477

0,0%
95,5%

Project 53

8,8

1,2

50 000

2 980

0

47 020

6,0%

Project 54

19,3

42,1

110 000

191 311

45 678

-126 989

215,4%

Project 55

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0%

Project 56

30,7

25,6

175 000

101 738

0

73 262

58,1%

Project 57

9,4

3,8

75 000

30 000

23 890

21 110

71,9%

Project 58

0,0

0,0

0

0

0

0,0%

Project 59

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0%

Project 60

4,4

0,1

25 000

609

0

24 391

Project 61

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0%

0,0

0,0

0

0

0

0

0,0%

0,0

0,0

0SHOW DETAILS

0

0

0

0,0%

238,5

145,1

821 652

180 424

608 948

62,2%

0

1 611 025

2,4%

Ilustrativní obrázek „Finanční report – plnění rozpočtu podle oddělení“.

tabulek a pokročilých funkcí. Nyní šetřím
čas za operativu a mohu se zabývat rovnou
podstatou – řízením financí, sledováním
firemních KPIs.

Zastavme se ještě u odchylek,
které zajímají každého
controllera. Co dalšího
z finančního reportu vyčteš?
Velmi snadno vidím, na jakém projektu
k odchylce došlo. Vezměme si příklad překročení plánovaného rozpočtu. Prokliknu-li na

nákladovou položku v konkrétním řádku, můžu
vidět například, jaký kolega spotřeboval více
času a v jaké výši. Dále mám okamžitý přehled,
jakou aktivitu dělal, jakým způsobem náklad
vygeneroval. Pokud jde o externí náklad,
jednoduše prokliknu na fakturu a vím, v jaké
je výši a kdo ji vystavil. Následně vyhodnocuji,
jestli aktivita na projektu nebo externí faktura
byla k položce přiřazena oprávněně.
Tableau toho umí mnohem více a jeho
konkrétní využití záleží na přizpůsobení konkrétní firmě, typu podnikání a potřebám.


Ing. Jakub Hanák

Ilustrativní obrázek „Obchodní příležitosti a očekávané výnosy (z pohledu času a stavu)“.

Jakub působí na pozici Head of Data Competence ve společnosti Enehano Solutions, která poskytuje
řešení v oblasti marketingu, obchodu, servisu a digitální transformace na platformě Salesforce. Díky bohatým zkušenostem s nástrojem Tableau zastřešuje BI aktivity nejen u zákazníků, ale také interně v rámci
Enehana. Kromě datové části se Jakub podílí i na implementaci Salesforce projektů, a to v rolích business
analytika a konzultanta. Souběh těchto kompetencí mu umožňuje lépe pochopit a vytěžit zákaznická
data. Ve volném čase se věnuje sportu, nejraději fotbalu, a rád vyrazí na kolo.

29

OBSAH

Představujeme členy CAFIN

Představujeme členy CAFIN

Měli bychom se vzdělávat
kontinuálně celý život
Jan Lakuš
Jan pochází se stavařské rodiny, a tak není divu, že se v tomto oboru
odehrává i jeho profesní kariéra. Co mu dala škola a co se naopak naučil
až v praxi? Propadl plně digitalizaci, nebo nedá dopustit na tužku
a papír? Nejen o tom je náš další rozhovor.

30

Pracujete jako ekonom ve stavební firmě.
Jaká jsou podle vás specifika této pozice
ve stavebním průmyslu?
To je na začátek velice záludná otázka. Základní
ekonomika jako taková, tak i úkoly ekonoma
jsou, myslím si, stejné jako v jiných podnicích. Rozdíl bych viděl asi v tom, že samotné
stavebnictví je velice specifický obor s tím,
že se zabývá projekty, které mohou dosahovat
i několikamiliardové velikosti a ve většině
případů se kompletně realizují „na místě“
projektu. S tím samozřejmě vznikají i specifika
pro ekonomy, kdy je nutné velice detailně řídit
ekonomiku a finance jednotlivých projektů.
Tomu odpovídá i struktura manažerského účetnictví a samotného controllingu. Není výjimkou, že stavební projekty větších rozsahů mají
přiděleného svého ekonoma, který se věnuje
jen ekonomice jednoho daného projektu.

a přitom velice důležité, protože s dobře zvládnutou komunikací se dá předcházet mnoha
problémům.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší
profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste
si to až praxí?
Možná bych začal tím, co jsem se ve škole naučil, a toho bylo opravdu mnoho, protože jsem
se snažil využít čas strávený na studiu efektivně. Mám vystudovanou stavební průmyslovku
a pak management a ekonomiku ve stavebnictví. Velice mi ale pomohlo, že pocházím ze stavařské rodiny, takže jsem si mohl teoretickou
průpravu dosazovat rovnou do praxe. Co jsem
si osvojil až praxí je jednání a komunikace s lidmi, to si myslím je na spoustě škol podceněné

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě
tuto osobu?
Neřekl bych, že mám přímo nějaký vzor, ale
velice si vážím svých vyučujících na vysoké škole, kteří mi dali dobrou teoretickou
průpravu, jak odbornou, tak i manažerskou.
Velkým milníkem pak bylo působení na již
zmiňovaném velkém výstavbovém projektu
s velice zkušenými kolegy ze Slovenska, Čech,
Chorvatska a Německa. Co mi však asi nejvíce změnilo myšlení a pohled na práci, bylo
přečtení životopisu o Stevu Jobsovi, toho bych

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší
úspěch? Jaké momenty zpětně hodnotíte
jako klíčové ve své kariérní cestě? Na co jste
nejvíce hrdý?
Klíčovým momentem bylo určitě studium
na vysoké škole, to byl základ. Za největší
úspěch zatím považuji dokončení velkého
výstavbového projektu pro slovenské železnice, kde jsem působil jako ekonom. Na projektu
jsem začal pracovat ještě na vysoké škole
a strávil na něm pět let. Jednalo se o projekt
budovaný ve sdružení firem s mezinárodní
působností, takže jsem zde získal spoustu zkušeností z mnoha oborů, nejen ekonomiky, ale
i projektového řízení, práva a obchodu.

možná mohl označit i za svůj vzor. Ve svém
životě se řídím jeho mottem: „Myslete jinak,
myslete jednoduše…“.
Co vás nejvíc baví na vaší současné práci?
Ekonomika a různorodost stavebních projektů.
Každý projekt je jiný Grin
Které nástroje vám při vaší práci nejvíce
pomáhají?
Možná to bude znít v dnešní době digitalizace
komicky, ale je to tužka a papír. Já se bez nich
prostě neobejdu. Vždy musím mít po ruce blok
a tužku, jinak se cítím jako bez ruky. Jednu
dobu jsem si zkoušel psát poznámky digitálně,
ale nebylo to ono, a rád jsem se vrátil zase
nazpět. Jinak jsem ale velký fanda digitalizace,
které se momentálně mimo jiné hojně věnuji
ve firmě, kde mám na starosti také inovace
informačního systému. No a pak je to samozřejmě MS Excel, vždy mě překvapí, co všechno
se v tom programu dá udělat.
Co vás vedlo k tomu připojit se do asociace
CAFIN? Jaká máte očekávání?
V první řadě je to vzdělávání a možnost získávání nových poznatků a myšlenek. Osobně
přikládám vzdělání velký význam a myslím,
že to nekončí vystudováním vysoké školy, ale
měli bychom se vzdělávat kontinuálně celý
život. Svět a společnost se velice rychle mění
a je důležité držet krok a získávat nové a aktuální informace. V řadě druhé je to možnost
se setkat se stejně smýšlejícími lidmi z oboru
a vidět, jak se controlling, ekonomika a finance
dělají v jiných společnostech.
Na které akce asociace CAFIN nebo Controller
Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?
Zatím jsem neměl moc možností navštívit
přímo nějakou akci, ale loni na podzim jsem
absolvoval kurz Finanční controller, který

mám čerstvě v paměti a poznatky již hojně
využívám.
Jaké budoucí akce CAFIN nebo Controller
Institutu chcete navštívit a proč?
V nejbližší době bych chtěl navštívit a velice
se těším na Controllingové fórum, už jsem
o něm spoustu slyšel a jsem zvědavý. Tento rok
se dokonce pořádá i v místě mého bydliště,
v Benešově. Pak mě zaujala konference IT pro
finance, kterou jsem chtěl navštívit už minulý
rok, ale nevyšlo mi to, tak doufám, že tento rok
se to povede.
Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?
Tak to je dobrá kniha a káva, nejlépe obojí dohromady. Při čtení dokážu doopravdy vypnout
a zapomenout na všechny starosti. Pak je to samozřejmě sport, nejraději mám běh a jógu,
která mě drží v kondici. S přítelkyní trávíme
také spoustu času turistikou v přírodě.
Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete
život?
Ano, mám jich dokonce víc. Ještě na vysoké
škole se mi dostala do rukou kniha „Snězte
tu žábu“ od autora Briana Tracyho,
a to je v podstatě soubor jednoduchých
pravidel a rad pro to, jak být efektivnější a tím
si „usnadnit“ život. Těmito radami se řídím
doteď, i když jsem již samotnou knihu dál
věnoval. Pokud mám nějaké jmenovat, tak
je to určitě Paretovo pravidlo „80/20“, které
říká, že 20 % činnosti tvoří 80 % procent úspěchu. Neuplatňuje se však pouze ve vztahu
k práci, ale prakticky ve všech oblastech života.
A dále pravidlo „postupujte od barelu k barelu“, kdy si úkol rozdělíme na jednotlivé dílčí
části a postupně je plníme. Knihu určitě všem
doporučuji.
Děkuji za rozhovor.
Michaela Pokorná,
CAFIN

Ing. Jan Lakuš
Vystudoval Střední průmyslovou školu Stavební v Havlíčkově Brodě se zaměřením na pozemní stavitelství. Následně pokračoval ve studiu Stavební fakulty VUT Brno obor Ekonomika a management staveb.
Ještě při studiu magisterského programu nastoupil do stavební společnosti na pozici ekonoma velkého
výstavbového projektu modernizace železniční infrastruktury. Aktuálně pracuje jako ekonom ve stavební
firmě zabývající se pozemním stavitelstvím.
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Daňové dopady
převodu výroby
ze zahraničí
Lenka Lopatová

Naši kolegové z BDO v USA zpracovali
zajímavou studii, ve které definují
7 faktorů, které mohou významným
způsobem ovlivnit úspěšnost velkých
nadnárodních podniků, jakož i vývoj
národních ekonomik v roce 2022.
Mezi tyto faktory patří mimo jiné
i snaha o snižování závislosti na Číně
přesunem výroby blíže ke konečnému
zákazníkovi do domácí ekonomiky,
tzv. „nearshoring.”

V době, kdy dodavatelsko odběratelské řetězce
byly narušeny pandemií Covid 19 celosvětově,
lze předpokládat, že k přesunu výroby zpět
bude docházet nejen na území USA.
S přesunem výrobních programů je spojena
problematika převodních cen označovaná
jako „přesun funkce“. Jde o situaci, kdy dochází
nejen k převodu výrobních strojů ze zahraničí,
ale mnohdy také celých výrobních programů,
a to za podmínek, které byly sjednány jinou
entitou ve skupině, než je společnost, jež bude
v převedeném výrobním programu pokračovat
v domácí daňové jurisdikci.
V České republice jsme se s přesunem funkce
v minulosti již setkávali. Důvodem pro převod
výrobního programu však nebylo omezení
závislosti na Číně, jako je tomu nyní v USA, ale
snaha o dosažení takzvaných úspor z přemístění. Jednalo se například o situace, kdy do české
dceřiné společnosti byly německou mateřskou
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společností přemístěny výrobní programy,
u nichž se na území Německa již nedařilo z důvodu vysokých výrobních nákladů realizovat
plánovaný zisk.
Německá daňová správa v takovýchto situacích uvalila na převáděný ziskový potenciál takzvanou daň z odchodu. Její výše byla
vypočtena na základě cash flow, jaké by výrobní podnik generoval, pokud by k převodu
nedošlo.
V praxi bylo možné se setkat se situací,
kdy německá mateřská společnost přenesla
povinnost hradit poplatek za odchod na českou
dceřinou společnost, a to formou licenčního
poplatku. Důvodem pro takovýto postup byla
skutečnost, že česká daňová legislativa nemá
konkrétní zákonnou úpravu, která by řešila, jakým způsobem měl být tento poplatek zohledněn v základu daně v situaci, kdy byl součástí
ceny za převedený výrobní program.
Pro účely převodních cen je nezbytné, aby
společnost, jež bude ve výrobním programu
pokračovat, byla schopna prokázat, že ceny,
za které výrobní zařízení nabyla, byly sjednány tržně obvyklým způsobem. U licenčních
poplatků je pak nezbytné prokázat, co je jejich
podstatou a jaký benefit přináší. V situaci,
kdy společnost pouze pokračuje ve výrobním
programu, aniž by byla schopna změnit ceny
sjednané převádějící mateřskou společností s konečným zákazníkem, pro něhož jsou
produkty vyráběny, může být prokazování
benefitu plynoucího z hrazeného licenčního
poplatku problematické.
Pro řešení celé situace je nezbytné nejprve
správně definovat smluvní vztah, na jehož

základě k převodu výrobního programu dochází. Pokud by tento smluvní vztah nesl známky
převodu části obchodního závodu, měl by český podnik účastnící se takovéto transakce,
postupovat dle platné české účetní a daňové
legislativy.
V případě převodu části obchodního závodu
dává platná česká účetní legislativa možnost volby. Přidaná hodnota převáděné části
výrobního závodu spočívající v převáděných
smluvních kontraktech, jejichž hodnota nebyla
zachycena v aktivech převádějící společnosti,
může být u přijímající společnosti vyčíslena
formou oceňovacího rozdílu. Výše tohoto oceňovacího rozdílu bude zjištěna jako rozdíl mezi
cenou uhrazenou přijímající společností za převedený výrobní program a sumou zůstatkových
cen převáděných výrobních zařízení, popřípadě
dalšího majetku, zachycených v účetnictví
zahraniční převádějící společnosti.
Druhou možností je použití goodwillu. Jedná
se o rozdíl mezi individuálním přeceněním
jednotlivých převáděných výrobních zařízení
provedeným příjemcem výrobního programu
a cenou uhrazenou za převáděný výrobní program. Pokud bychom vycházeli z předpokladu,
že ceny produktů převedeného výrobního
programu mají zůstat nezměněny, neboť zisku
z přemístění výroby má být dosaženo snížením
nákladů, pak se použitím goodwillu příjemce
výrobního programu může dostat do důkazní
nouze.
Představme si výrobní společnost, která
je zcela ovládána mateřskou společností, jež
o převodu části obchodního závodu rozhodla. V průběhu let, po které bude přijímající
společnost pokračovat ve výrobním programu,
dojde k nárůstu energií či osobních nákladů.
K tomu, aby bylo možné prokázat, že právě

tyto náklady, u nichž tržní riziko sjednání ceny
nese přijímající společnost, byly důvodem, proč
nedošlo k realizaci úspory z umístění, bude
nezbytné porovnat náklady před a po přemístění výrobního programu. V situaci, kdy bude
použit goodwill, budou odpisy převedených
výrobních zařízení vypočteny jiným způsobem,
než kdyby k přemístění výrobního programu
nedošlo. Tato skutečnost analýzu odchylek
od plánované úspory nákladů znepřehlední.
Neschopnost příjemce výrobního programu
prokázat odpovědnost za důvody ztrát generované převedeným výrobním programem,
může v případě daňové kontroly vést k závěru,
že entitě pokračující ve ztrátové výrobě mělo
být poskytnuto cenové narovnání ze strany
ovládají společnosti, jež o převodu výrobního
programu rozhodla, neboť svým rozhodnutím
způsobila ovládané společnosti pokračující
ve výrobě újmu.
Podnikům, na něž má být z jiné země převeden výrobní program, doporučujeme včas
konzultovat danou problematiku s daňovými poradci a specialisty na problematiku
převodních cen v obou dotčených daňových
jurisdikcích. Pouze tak se lze vyhnout situaci,
kdy částka uhrazená jako poplatek za odchod
v zemi převodce výrobního programu bude
podruhé zdaněna v zemi příjemce z důvodu
neuznání výše a způsobu, jakým bude zahrnuta
do daňově účinných nákladů.
Dopady sjednocením korporátní daně
na 15 % u nadnárodních podniků, které
jsou považovány za technické lídry tak,
aby tyto podniky byly motivovány k návratu svého know-how do domácí jurisdikce,
se ve vazbě na převodní ceny budeme věnovat
v budoucnu.


Ing. Lenka Lopatová
Lenka je partnerkou BDO a vede oddělení specializované na problematiku převodních cen. Má více než
15 let zkušeností v oblasti účetnictví a daní a specializuje se na problematiku převodních cen. Ve své předchozí praxi na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj se jako metodik několik let věnovala právě převodním
cenám a mezinárodnímu zdaňování. Kromě toho byla zodpovědná za přímou spolupráci s bavorskou
a se saskou daňovou správou. Má praxi z daňových kontrol zaměřených na přeshraniční obchody.
Lenka také působí jako lektorka pro Komoru daňových poradců, Česko-německou průmyslovou a obchodní komoru a Západočeskou univerzitu. Hovoří česky, anglicky a německy.
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How to Understand Your
Customers and Their Needs
with The Right Data
Bernard Marr
Today, data is undoubtedly a leading driver of business
success. How well a company is able to leverage insights from
the ever‑increasing wealth and complexity of available data
is, increasingly, a differentiator between market leaders and
also‑rans.

The potential for data to allow us to better
understand and adapt to the changing behaviors of customers is one of its most powerful
features. On a societal level, it’s been used
to tackle the spread and consequences of the
Covid-19 pandemic by allowing us to understand the activities and movement of people.
Many of the techniques used for this were first
developed by businesses – in finance, companies have become adept at preventing fraud
by detecting outlying behavior that can signify
something fishy is afoot. In marketing, it’s used
to generate the “360-degree customer view”
that helps to identify those who are ready
to make buying decisions and put products and
services firmly in their line of sight. Whether
it’s about projecting the spread of pandemics
or predicting what people want to buy, data
improves our understanding of the world
around us, and that includes the wonderfully
varied assortment of people that live in it!

Data makes it easier to meet
customer needs (and catch tuna)
The basic principle is the more you understand
about your customers, the more accurately
you can predict what they want. You can also
deliver it in the way that is most convenient
to them. A great analogy I like to use here
34

is tuna fishing. Originally this was a very hitand-miss occupation – fleets of boats would
go out, with little more information to work
with than what spots they‘d had success with
in the past.

”The basic principle is the more
you understand about your
customers, the more accurately
you can predict what they want.”
As we developed technologically – first
by learning how to navigate via the stars,
then by learning how to predict the weather
by meteorology, all the way up to the invention of GPS and sonar – our ability to find and
catch fish improved. Today, we can monitor
the movement of fish using satellites and
sensors in the sea. If you’re fishing for tuna
commercially, you have to keep on the cutting-edge of this technology arms race. If you
don’t, you’ll simply be out-fished by competitors who do and quickly go out of business.
Fishing for customers involves the same
principles. If you aren’t continually upgrading your ability to use data to pinpoint their

location and understand their behavior,
you’ll be overtaken by others who are.

What data do you need
to understand your customers?
Transactional and point-of-sales data is an obvious starting point for a lot of businesses.
It tells us what people are buying how much
they are paying for it and allows us to understand broad consumer trends as well as local
preferences. This helps us design products
and services that we can be confident people
will spend money on. It also lets us optimize
prices – pricing our products at a level at which
we can be confident they will sell.

”Once we understand what
people are buying, we can
understand who is buying what.”
Also hugely valuable is customer demographic data. Once we understand what
people are buying, we can understand who
is buying what. As always, these different types
of data are much more useful in combination
than either of them are in isolation. Working
with personal data brings some risks and

responsibilities, of course, and it’s essential
to understand the principles of data governance – how to comply with all the necessary
regulations and ensure you are deserving
of the high level of trust your customers are
putting in you if they are letting you have their
personal data!
Another source of data that shouldn’t
be overlooked is attitudinal data. This is data
gathered through market research, at a basic
level, or, in more mature data strategies,
through methods such as social media sentiment analysis. Advanced analytics applications
that involve artificial intelligence (AI) – usually
machine learning – can create automated
reports telling us who is using our products
and what they are saying about them by monitoring chat over networks like Twitter and
Instagram.
Transactional and point-of-sales data
is internal data (generated and unique to your
business), as can customer data be if you are
collecting it through schemes such as loyalty
programs or behavior tracking. You can also
buy in customer data, though, and other
external bought-in datasets can be incredibly
valuable when it comes to generating further
insights.
This can include economic data and GDP
growth to determine where the spending
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power is, meteorological data to understand
how the changing seasons or weather patterns
impact buying habits, and local and world
events. One enterprising installer and manufacturer of windows is said to have pioneered
the practice of tapping into publicly available
data on crimes such as vandalism to work out
where to station its rapid-response window
repair services most efficiently.
It also includes the type of data we use when
we take advantage of services like Google
Trends to learn what people are looking for
online and more recent developments such
as Facebook‘s Custom Audience service. This
lets users upload what they know about their
own customers, then use algorithms to put
their adverts in front of other customers with
a similar profile.
Putting all of these datasets together –
which requires a fairly advanced analytics
infrastructure – lets you work all sorts of magic.
In a famous example from early on in the analytics revolution, retailer Target demonstrated
that it was able to predict when customers
were pregnant before they even started
shopping for baby products. More recently,
Amazon has talked about developing anticipatory shipping. At the moment, this lets it ensure
products are in the distribution centers closest
to where they will be wanted, but in the
future, it plans to be able to send items to customers before they even buy them.

Real-time insights
and micro-moments
As a business grows more experienced
with data and analytics, and its capabilities
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mature, it can start to move towards advanced
use-cases involving real-time data, with the
aim of capturing what are called “micro-moments” – split-second buying opportunities
that exist for mere moments but can be hugely
profitable if identified and acted on at scale.
Retail giant Walmart gathers petabytes of data
on customer buying habits, but only the most
recent and up-to-date transactions are factored
into its prediction algorithms. This is because
it understands the speed at which customer
behavior changes and only data gathered very
recently can be useful for telling us what‘s happening right now and in the near future.
A good example of a micro-moment
is someone stepping off a plane following
a flight. They might want to find a hotel room,
take a taxi or just sit down for a meal. In the
past, businesses might have hoped they would
see an advert for their services in the arrivals
lounge. Today, marketers can take the opportunity to identify this life moment and hit them
with a personalized text message, phone notification, or a pop-up that will appear on their
Facebook feed as they check in to let their
friends and family know that they‘ve arrived
safely.
The data technology available today gives
businesses unprecedented abilities when
it comes to understanding their customers.
By combining transactional, demographic, and
attitudinal data from internal and external
sources, we can predict what customers want
more accurately and make sure we‘re in the
right place at the right time to provide them.



Pracovní povolení
pro cizince obnovujme
jen při spokojenosti
zaměstnavatelů
Štěpán Křeček
Nedostatek pracovních sil v České republice
tlačí na růst mezd. Zaměstnanci by této situace
měli využít a požádat své zaměstnavatele
o přidání. Tím mohou efektivně vyřešit problémy spojené s vysokým růstem inflace. Z pohledu zaměstnavatelů se jedná o nepříjemnou
situaci, kterou by mohl částečně vyřešit dovoz
zahraničních pracovníků. V této záležitosti bychom si však měli dát pozor na mnohá úskalí.
V prvé řadě bychom se měli zaměřit
na pracovníky z kulturně příbuzných zemí,
kde je nižší mzdová úroveň. Jedná se například o Slovensko, Polsko, Ukrajinu, Maďarsko,
Rumunsko či Bulharsko. Zaměstnance s výrazně
odlišnou kulturou by mohlo být obtížné integrovat do naší společnosti.
V případě, že to nebude stačit, můžeme
se zaměřit i na exotičtější země, se kterými
již máme zkušenosti. Jedná se například
o Vietnam, kde žijí podnikaví a pracovití lidé.
Díky rozsáhlé komunitě Vietnamců na našem
území by přitom neměl být problém s jejich
začleněním.
Pracovní povolení bychom měli vydávat
pouze na omezenou dobu. Jejich případné
prodloužení bychom měli provádět pouze
v případě spokojenosti zaměstnavatelů. Naším

zájmem by určitě nemělo být lákat problematické lidi, kteří v naší zemi nebudou odvádět
uspokojivou práci.
Obsazovat bychom měli hlavně pracovní
pozice, o které Češi dlouhodobě nejeví zájem.
Dále bychom měli lákat vysoce kvalifikované zaměstnance na pozice, u kterých české
vysoké školy neprodukují dostatek absolventů.
Určitě bychom se neměli dostat do situace,
kdy zahraniční pracovníci vytlačí Čechy z jejich
zaměstnání. To by zbytečně zatěžovalo náš
sociální systém a vedlo k odporu vůči přijímání
další cizinců.
Za určitých okolností může být Česká republika zajímavá i pro pracovníky ze západní Evropy.
Například nadnárodní společnosti mohou
Západoevropanům nabídnout na našem území
stejně vysoké mzdy jako na jejich domácích
trzích. Díky nižší cenové hladině v naší zemi
se takto převedeným zaměstnancům zvýší
životní úroveň.
Zaměstnávání cizinců v praxi však někdy naráží na jazykové vybavení Čechů. Do budoucna
by proto bylo vhodné se na tuto oblast zaměřit,
abychom mohli snadněji pracovat v mezinárodních týmech.


Bernard Marr

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Bernard Marr is a world-renowned futurist, influencer and thought leader in the fields of business and
technology, with a passion for using technology for the good of humanity. He is a best-selling author
of 20 books, writes a regular column for Forbes and advises and coaches many of the world’s best-known
organisations. He has over 2 million social media followers, 1 million newsletter subscribers and was
ranked by LinkedIn as one of the top 5 business influencers in the world and the No 1 influencer in the UK.

Štěpán pracuje na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a. s., kde odpovídá za tvorbu
makroekonomických a tržních analýz. Je autorem podcastů „Offline Štěpána Křečka” a „BHS expres”, které
přináší inspiraci ve světě investování. Rovněž se věnuje komunikaci s veřejností a médii. V současné době
patří mezi nejcitovanější české ekonomy. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále působí a vyučuje několik předmětů.
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Trest ano, likvidace ne
Ondřej Matěj Hrubeš
V zahraničí velké firmy platí za hříchy penězi, nikoli životem. V Česku se podobnému
přístupu teprve učíme.

Trestání firem je oproti trestání fyzických osob
v kontinentální Evropě relativně novým institutem. Za posledních 20 let už ale lze pozorovat
nezpochybnitelný trend: u velkých hráčů, kteří
mají zásadní význam pro fungování ekonomiky
a něčím se proviní, dominují tvrdé peněžité
tresty, zatímco zákazy činností různého typu
se prakticky nevyskytují. Potvrzují to nejen
velké korupční kauzy ze světa (Pfizer, Airbus,
Boeing), ale nyní také největší stavební kartel
v historii v sousedním Rakousku, který nedávno vedl k vysokým pokutám pro společnosti
Strabag a Porr.
V Česku k tomuto přístupu dlouhodobě nabádá Nejvyšší státní zastupitelství a jeho nová
(třetí) verze metodiky k podmínkám vyvinění
právnických osob a zároveň poslední novely
trestních předpisů. Letos pravděpodobně padne pravomocný rozsudek i v takzvané druhé
větvi kauzy Rath. Připojí se soud nakonec k řešení upřednostňovaném v zahraničí a vyměří
– pokud je shledá vinné – Metrostavu a dalším
firmám, jež v případu figurují, vysoké pokuty?
A podle čeho bude odvozovat jejich výši – bude
hrát roli například roční obrat? A budou moct
firmy využít institutu takzvané dohody o vině
a trestu, který umožní zjednodušit řízení právě
na uložení finančního postihu výměnou za doznání pachatele?
„Účelem ukládání trestu právnické osobě
určitě nemá být její likvidace. Pokud odsoudíte
funkční právnickou osobu, která má zaměstnance, platí daně a normálně podniká třeba
i řadu let, pak je na místě takové firmě dát
druhou šanci. Z tohoto pohledu je určitě správná cesta ukládat právnickým osobám spíše
peněžité tresty. Tedy pokutu než zákaz činnosti,
který může fakticky vést k zániku takové firmy
nebo minimálně ztrátě postavení na trhu, ale
třeba i k nižším odvodům do státní pokladny
a hromadnému propouštění zaměstnanců,“
řekl týdeníku Euro Ladislav Smejkal z největší
světové právní firmy Dentons.
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Pfizer korumpoval doktory,
i české
Mezi největší korupční kauzy ve světě patří
ta farmaceutické firmy Pfizer, která je dnes
u veřejnosti mnohem známější díky očkovací
látce proti Covidu-19. Firma údajně korumpovala lékaře, včetně těch českých. Pro doktory,
kteří předepisovali velké množství jejích
léků, pořádala například setkání v turisticky
atraktivních lokalitách. Pfizer se k tomu nikdy
nepřiznal, ale ani tento jev nepopřel. Americká
Komise pro cenné papíry obvinila firmu z korupce už v roce 2004 a v roce 2012 Pfizer dostal
pokutu v rámci mimosoudní dohody. Ta uložila
společnosti zaplatit americké vládě 60 milionů
dolarů (zhruba 1,2 miliardy korun). Firma měla
v roce 2011 obrat 67 miliard dolarů. Pokuta tak
činila zhruba 0,1 procenta z této sumy.

Pokuty v letectví

Co je to compliance?

Výrazně vyšší pokutu v roce 2020 obdržel
evropský výrobce letadel Airbus. Ten byl
vyšetřován ve Velké Británii a Francii kvůli
podezření z korupce ohledně prodejů letadel
a ve Spojených státech kvůli porušování
exportních pravidel. Nakonec Airbus oznámil,
že se dohodl na mimosoudním vyrovnání
se zmíněnými zeměmi. Na pokutách zaplatil
Francii, Británii a USA celkem 3,6 miliardy
eur (asi 91 miliard korun). Při porovnání
výše pokuty s obratem v roce 2019, který
činil 70,5 miliardy eur, vychází trest zhruba
na 5,1 procenta z obratu firmy. Podle odborníků se tehdy jednalo o nejvyšší finanční
urovnání korupční kauzy v historii.
Na finanční trest přistoupil i konkurenční
výrobce letadel americký Boeing. Ten zaplatil
pokutu 2,5 miliardy dolarů v rámci dohody,
aby urovnal obvinění ze zatajování informací před americkým Federálním úřadem pro
letectví, jež se týkalo vývoje letounů Boeing
737 MAX. Výše pokuty odpovídala 4,3 procenta z obratu firmy v roce 2020, který byl
58,2 miliardy.

Pod pojmem compliance si lze představit
soulad s pravidly. Cílem compliance programů je prevence proti nežádoucím jevům
a protiprávnímu jednání v rámci společnosti.
Compliance se netýká pouze trestněprávních
předpisů, ale zahrnuje i další problematiku,
jako je ochrana osobních údajů, korupce,
šikana a diskriminace na pracovišti, pracovní
právo a smluvní právo.

Stavební kartel v Rakousku
V roce 2017 v Rakousku odhalili kartel mezi
stavebními firmami, jež v zemi staví silnice
a železnice. Deník Wiener Zeitung odhaduje,
že kartelové dohody byly uzavřeny mezi čtyřmi desítkami firem a v letech 2002 až 2017 tím
ovlivnily zhruba 1 800 stavebních zakázek.
Bundeswettbewerbsbehörde (rakouský
úřad pro hospodářskou soutěž, BWB) popsal,
že domlouvání cen a nabídek mezi stavebními společnostmi vedlo k narušení soutěží
na plánování a provádění staveb (výstavba
silnic, mostů, kancelářských a obytných domů
a podobně).
Společnost Strabag obdržela loni v létě
od rakouského antimonopolního úřadu návrh
na pokutu 45 milionů eur (zhruba 1,15 miliardy korun). Při ročním obratu 14,5 miliardy
eur jde zhruba o 0,31 procenta. „Nepopíráme,
že nás tato pokuta ekonomicky zasáhne.
Ale poučili jsme se a v současnosti zavádíme
rozsáhlý proces přehodnocování a posilování
firemní kultury, který charakterizuje vysoký
standard morálních zásad,“ uvedl tehdy výkonný ředitel skupiny Strabag Thomas Birtel.

Česká dcera koncernu Strabag se k případu stavebního kartelu nevyjadřuje, protože
společnost Strabag AG, které se případ týká,
není podle jejího uvedení její mateřskou společností. Prevenci se však věnuje dlouhodobě,
jak říká její mluvčí pro Česko Edita Novotná:
„Strabag zavedl již v roce 2008 etický kodex
platný pro všechny koncernové společnosti
a jejich zaměstnance. Etický systém koncernu se postupně rozvíjel a následně se v roce
2020 transformoval do uceleného systému
Business Compliance, který je platný nejen pro
koncernové firmy a jejich zaměstnance, ale
i pro obchodní partnery.“
Z toho lze dovozovat, že zaměstnanci rakouské společnosti Strabag obvinění ze sjednávání kartelových dohod porušili nejen zákon,
ale i vnitřní předpisy svého vlastního koncernu.
V Česku působící Strabag prošel v loňském
roce certifikačním auditem protikorupčního
managementu a compliance management
systému.
Antimonopolní úřad nakonec v případu
vyměřil nejvyšší pokutu v rakouské historii
stavebnímu gigantu Porr. „Společnost Porr
AG urovnala probíhající kartelové řízení
s rakouským úřadem pro hospodářskou
soutěž se zapojením Spolkového kartelového prokurátora v souvislosti s kartelovými
řízeními, které byly vedené proti společnostem
skupiny. Urovnání předpokládá, že BWB podá
u kartelového soudu návrh na uložení pokuty
ve výši 62,35 milionu eur (1,34 procenta
obratu firmy),“ potvrdila týdeníku Euro Ivana
Svobodová, specialistka PR a komunikace
společnosti Porr, a dodala: „Společnost Porr,
a. s. je součástí skupiny Porr, ale má vlastní
rozpočet, takže náklady spojené s pokutou
39
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Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob účinná od října 2020 umožňuje
prominutí trestu po uplynutí jeho poloviny
(u zákazových trestů), pokud firma zavede
dostatečně funkční compliance program zahrnující etický kodex, systém školení zaměstnanců a interní směrnice, které vyloučí opakování
nezákonného chování. Dále je podle novely
možné dřívější zahlazení odsouzení v rejstříku
trestů, čímž firmy motivuje mimo jiné zaplatit
peněžitý trest a tím je vrátit zpět do soutěží
o veřejné zakázky.
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Jak se může trestat v Česku?

Peněžitý trest ukládaný právnické osobě
přitom může dosáhnout až téměř 1,5 miliardy korun. Zatím však byly ukládány finanční
tresty v řádech milionů korun. Novela trestního
řádu také rozšiřuje možnosti uzavření dohody
o vině a trestu mezi obžalovaným a státním
zástupcem.
Metodika Nejvyššího státního zastupitelství
popisuje, za jakých okolností se mohou firmy
vyvinit z trestněprávní odpovědnosti. Ale uvádí
se v ní také: „V praxi nelze očekávat, že sebedokonalejší úsilí právnické osoby k minimalizaci vzniku trestné činnosti zaručí stoprocentní
výsledek.“ Tím státní zastupitelství připouští,
že když někdo ve firmě spáchá trestný čin,
automaticky to nemusí znamenat selhání compliance v rámci firmy. Podstatná je formulace
„rozsah dokazování není bezbřehý“. Ta říká,
že nelze donekonečna požadovat dokazování
od firem, že mají zavedené skutečně funkční
compliance (což se v minulosti stávalo).
„Soudy by měly volit trest ukládaný firmě
citlivě. Jak říká i Nejvyšší soud, pokuta se nesmí
rovnat faktickému uložení trestu zrušení takové právnické osoby. Zákon soudům ukládá, aby
přihlížely také k důsledkům, které lze očekávat
od trestu pro budoucí činnosti takové právnické
osoby,“ říká Ladislav Smejkal z právní firmy
Dentons a dodává: „Na prvním místě je třeba
rozlišovat mezi ukládáním trestu firmě jako
právnické osobě a fyzické osobě. Soudy při volbě trestu často pomíjejí fakt, že neukládají trest
fyzické osobě, na což jsou dlouhé roky zvyklé.
Je to také vidět z nárůstu případů, kdy Nejvyšší
soud v posledních letech často řeší nesprávné
ukládání trestu právnické osobě a koriguje rozhodnutí nižších soudů, ať už ohledně výměry,
druhu trestu, nebo výše pokuty.“
Jak dopadne kauza, která postihla
Středočeský kraj, se pravděpodobně dozvíme
v letošním roce, kdy má soud vynést pravomocný rozsudek. Ten bude mít klíčovou roli i pro
rozhodování v budoucích případech podobného rozsahu. 

os

se české společnosti nedotkly.“ Zároveň
Svobodová zmínila, že průběžně rozvíjejí vysoké standardy compliance a provádějí pravidelné audity, aby si udrželi certifikáty.
V Česku je nejznámější série korupčních
kauz, které se staly ve Středočeském kraji
v době, kdy byl hejtmanem David Rath. Trestné
činnosti kolem zakázek na opravy a modernizace nemocnic se mělo dopustit devět osob
a devět firem včetně Metrostavu. Soud zatím
nepravomocně potrestal Metrostav ohledně zakázky na rekonstrukce části nemocnic
v Kolíně a Kladně. V roce 2020 dostala firma
nepravomocný trest ve výši 10 milionů korun
a tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách.
Proti rozsudku se odvolali všichni odsouzení
i státní zástupce.
„Případ se táhne už neuvěřitelných deset
let a celou tu dobu nás poškozuje reputačně
i obchodně. Pokud soud potvrdí naši vinu,
bude pro nás naprosto zásadní, zda nám dovolí
si trest odpracovat. Zcela upřímně tedy doufáme, že nám nezakáže stavět. Chceme pokračovat v budování dálnic, mostů, tunelů, železnic,
vodních děl a dalších klíčových infrastrukturních staveb, rozvíjení dlouholetého know-how
a špičkových technologií a také zajišťování
obživy pro tisíce stavbařů a dělníků,“ sdělil
Euru Vojtěch Kostiha, tiskový mluvčí skupiny
Metrostav.

Z pohledu práva

Grilování
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Spoustu inspirace

Ondřej Matěj Hrubeš
V roce 2014 založil dopravní magazín MHD86.cz, který se zabývá především veřejnou dopravou. Od roku
2021 píše externě o dopravních tématech do týdeníku Euro. Doprava Ondřeje zabývá od dětských let
a procestoval přes 170 měst s městskou dopravou.
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Zajímavosti

Analýza odchylek

Variance Analysis

Létající auto AirCar dostalo osvědčení o letové způsobilosti

Analýza odchylek, jinak řečeno porovnání
plánovaných a skutečných hodnot, je porovnání skutečných údajů a výstupů s plánovanými
hodnotami (tedy s tím, „jak by to mělo být“).
Jde o hodnocení výkonnosti prostřednictvím
odchylek, jejichž včasné vykazování by mělo
být pro management základem pro přijetí
opatření.
Odchylka je rozdíl mezi předem stanovenými
(rozpočtovanými nebo standardními) náklady,
výnosy, ziskem, objemem výstupu atd. a jejich
skutečnou výší.
Cílem analýzy je zjistit podstatné odchylky
skutečnosti od plánu a určit potřebná opatření
a zvážit, jak může manažer podpořit pozitivní
odchylky a potlačit či eliminovat negativní
odchylky.
Zdrojem dat pro analýzu odchylek je účetnictví zaměřené na sledování odchylek, v rámci
kterého se v účetním systému permanentně
srovnávají plánované a skutečné výsledky.

Variance analysis, also called Comparison
of Budgeted and Actual Figures (CBA), is the
comparison between actual values and output
on the one hand with planned values and output (it means with “what should have been”)
on the other hand. It is the evaluation of performance by means of variances, whose timely
reporting should maximise the opportunity for
managerial action.
Variance is the difference between
a planned (budgeted or standard) cost, revenue, profit, output etc. and their actual value.
The aim is to identify the causes of significant
variances between planned and actual figures
and to decide on suitable corrective measures
and to consider how can manager support
positive variances and suppress or eliminate
negative variances.
Data source for variance analysis is variance
accounting, which is a method of accounting
by means of which planned activities are permanently compared with actual results.

Slovenské úřady vydaly osvědčení o letové způsobilosti létajícímu autu AirCar

Úrokové riziko

Interest Rate Risk

Úrokové riziko je vymezeno jako riziko ztráty
z titulu nepříznivého dopadu náhlé změny spotové bezrizikové výnosové křivky určité měny.
Jedná se o dopad na reálnou hodnotu aktiv
(zpravidla pohledávek) a závazků společnosti.
Obecně jde tedy o možnost vzniku ztrát a zisků
vyplývajících z budoucích změn úrokových měr.
Aktiva a závazky, jejichž reálná hodnota
je závislá na úrokových mírách se nazývají
úrokově citlivá aktiva, resp. úrokově citlivé závazky. Úrokově citlivý je každý dluhový nástroj,
který má nenulovou splatnost.
Úrokové riziko spadá do skupiny tzv. tržních
rizik, což jsou rizika ztráty vyplývající ze změn
cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná
se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové,
akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem
tržních cen.
Ve spojitosti s dluhopisy je to riziko, které
vyplývá pro majitele dluhopisů z kolísání
úrokových sazeb. Úroveň úrokového rizika
dluhopisu závisí na tom, jak citlivá je jeho
cena na změny tržních úrokových sazeb. Tato
citlivost závisí na dvou věcech, a to na době
do splatnosti příslušného dluhopisu a na jeho
kupónové sazbě.

Interest rate risk is defined as a risk of loss
resulting from sudden unfavourable change
in spot risk-free yield curve of a specific currency. It is impact on fair value of assets (usually
receivables) and liabilities of a company.
In general, it is the possibility of a loss or gain
due to future changes in interest rates.
Assets and liabilities whose fair value
depends on interest rate are called interest
rate sensitive assets and liabilities. Each debt
instrument with non-zero maturity is interest
rate sensitive.
Interest rate risk belongs to market risks.
Market risks are risks of loss resulting from
change in prices, exchange rates and interest
rates on financial markets. It is comprehensive
term standing for interest rate risk, currency
risk, risk on shares and other risks resulting
from changes in market prices.
In connection with bonds, it can be described
as the risk that arises for bond owners from
fluctuating interest rates. How much interest
rate risk a bond has depends on how sensitive
its price is to interest rate changes in the market. The sensitivity depends on two things, the
bond’s time to maturity, and the coupon rate
of the bond.

Informovala o tom slovenská média. Vozidlo úspěšně absolvovalo 70 hodin
zkušebních letů a více než 200 startů a přistání podle předpisů Agentury Evropské
unie pro bezpečnost letectví. „Certifikace AirCaru otevírá dveře k sériové výrobě velmi
efektivních létajících aut,“ řekl konstruktér a vedoucí projektu Štefan Klein. Hybridní
vozidlo AirCar je vybavené motorem BMW a jeho přeměna z auta na letadlo trvá dvě
minuty a 15 vteřin. Je schopné dosáhnout rychlosti přes 160 kilometrů za hodinu
a vznést se do výšky 2,5 kilometru. Pro jeho řízení je potřeba mít pilotní licenci.
Portál teraz.sk uvedl, že různé společnosti vyvíjejí nepilotované letecké taxislužby
s autonomním letem a vertikálním startem a přistáním. Klein loni v létě s Aircarem
úspěšně absolvoval asi půlhodinový let z jihoslovenské Nitry do Bratislavy, urazil
přitom kolem 75 kilometrů. Tuto cestu tehdy označil za milník v projektu.
Zdroj: E15.cz

General Motors chce do roku 2025 vyrábět v Severní Americe
přes milion elektromobilů ročně
Největší americká automobilka General Motors (GM) chce do roku 2025 vyrábět
v Severní Americe přes milion elektromobilů ročně
Oznámila, že do elektromobility ve státě
Michigan investuje sedm miliard dolarů
(152 miliard korun). Tato investice zahrnuje
i budování nového závodu na výrobu bateriových článků s korejským partnerem LG Energy
Solution (LGES). Na tiskové konferenci o tom
informovala šéfka automobilky Mary Barraová.
Konstatovala, že GM hodlá „učinit ze svého
domovského státu epicentrum průmyslu elektrických aut“. Investice podle agentury Reuters
zintenzivní boj s konkurenční automobilkou
Ford Motors o prvenství ve výrobě elektromobilů v Severní Americe. Obě společnosti se však
budou muset nejprve utkat se současným
lídrem, automobilkou Tesla. Ta brzy otevře

svou druhou americkou továrnu, tentokrát
v texaském Austinu. Letos patrně po celém
světě prodá přes jeden milion elektromobilů.
Loni Ford informoval, že spolu s korejským
partnerem SK Innovation investuje více než
11 miliard dolarů do nových závodů na výrobu
elektrických nákladních automobilů a baterií
v Tennessee a Kentucky. LGES a GM chtějí projekt financovat rovným dílem prostřednictvím
společného podniku na výrobu baterií Ultium
Cells. Nový závod bude jejich třetím společným
závodem na baterie. Podle agentury Reuters
činí investice GM 2,6 miliardy dolarů.
Zdroj: E15.cz
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pohled letmý zdůrazňuji
proto, že se jednalo o titulek
na ryze ženském serveru :),
ale život mě poučil, že ženy
mají vždycky pravdu, a tak
jsem vkročil do roku 2022
plný očekávání a naděje.
Že ještě neskončí druhý
měsíc nadějného roku a téma
Covid-19 plně nahradí válka,
jsem netušil…
Začátkem února jsem
se vydal za strategickým zákazníkem a úspěch si předem
pojistil zvoleným termínem
2. 2. 2022. Jednání to bylo
nesmírně náročné pro obě
strany, velkým plusem pro
tuto chvíli byl nebývalý klid,
který je bonusem v oblasti,
kde lišky skutečně dávají
nejen dobrou noc, ale sežraly
pravděpodobně i veškerý
mobilní signál.
S přiblížením se zpět
k civilizaci bylo jasné, že klid
to byl skutečně jen zdánlivý,
protože mimo jiných hovorů
byla dostupnost mého telefonního čísla mnohokrát zkoušena centrálou naší společnosti
v Německu. V tu chvíli telefon

a do očí mě praštila zvýrazněná zpráva s nejvyšší prioritou
od finančního ředitele centrály, že takovým útokům během
těch chvil, co jsem byl mimo
dosah civilizace, čelila většina
jednatelů našich dceřiných
společností po celém světě.
Orosil jsem se hrůzou.
Stačilo pár ťuknutí ukazováčkem a firma by byla
o pěkných pár milionů lehčí.
Když jsem se vzpamatoval
a učinil jsem napříč celou
firmou další dostupné kroky
k zabezpečení údajů, cifer

Stačilo pár
ťuknutí
ukazováčkem
a firma by byla
o pěkných pár
milionů lehčí.
a informací, do kterých s odpuštěním nikomu nic není,
pohltil mě mix emocí.
Vztek, bezmoc, sebeobviňování ze školácké naivity
se střídaly jak na horské
dráze.
A co z toho plyne závěrem? Pan neznámý telefonista tentokrát sice nezbohatl,
ale vědomí, že k zajištění sebe
a několika dalších generací
není třeba vědomostí, zkušeností, ale jen dobrý signál,
neúnavné odposlouchávání,
špehování a přesvědčovací
schopnosti, mě nabádá ke vrácení diplomu a přihlášení
se do kurzu na „Telefonistu –
phishera I. kategorie“ :-).

U MÍ

S HOVORKOU
HOVORKOVÁNÍ
Ladislav
Hovorka

Na konci roku
minulého jsem
letmo zahlédl
informaci, že rok
plný dvojek bude
plný radosti
a naděje.

vyzváněl neodbytně znovu
a hovor jsem, ještě s plnou
hlavou předchozího jednání,
přijal. Na druhém konci
se zcela plynnou angličtinou
bez známky dialektu představil pan XY jako nový právník
společnosti, který právě
sedí na zasedání nejvyššího
vedení, a protože právě
padla dohoda o okamžité joint
venture s firmou v Bahrajnu,
je třeba, abych zajistil převod
2 mil. EUR na účet, který
mi nadiktuje.
Rázem jsem byl zpět v realitě. Jméno ani hlas volajícího
jsem neznal, o joint venture
jsem sice v minulosti slyšel,
ale aby bez mého vědomí byla
celá transakce dokončena
mi přišlo nepravděpodobné.
Řekl jsem, že samozřejmě
dám okamžitý příkaz bance,
ale ještě předtím chci znát
stanovisko majitelů. Volající
mi bleskově vysvětlil, že nesmíme hovor přerušit, majitel
si nepřeje být rušen a platební příkaz je třeba potvrdit
neprodleně. Podprahově
mi to celé nesedlo, ale číslo
centrály odpovídalo, detaily
interních obchodních záležitostí včetně jmen a hierarchie
nedávaly jediný důvod
k pochybnostem.
Nebudu dál popisovat
obsáhlý hovor nebo spíš
přetahovanou, kdy já jsem
chtěl ověřovat a požadoval vysvětlení vedení a on mě přesvědčoval, že je to trestuhodné prodlužování a cesta
ke zmaření celé transakce.
Nakonec mě takříkajíc
osvítilo a díky aktuálním
polním/lesním podmínkám
jsem telefon v autě pustil
přes handsfree a zároveň
otevřel počítač. Autorizaci
platby nestálo nic v cestě. Jen
jsem ze zvyku přelétl poštu
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Firemní
školení

E

Zdravím vás v novém roce
a jsem moc rád, že se zde
spolu znovu potkáváme.
Na konci roku minulého
jsem letmo zahlédl informaci,
že rok plný dvojek bude plný
radosti a naděje. Že to byl
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Hovorkování s Hovorkou

Co vám nabízíme?
\
\
\
\

Porozumění potřebám
vašich zaměstnanců
Naše know how
Naše odborné lektory
Kurzy hard skills
a soft skills na míru

Úvodní
schůzka (i online)

Upřesnění vašich
potřeb a cílů

Návrh školení
dle vašich představ

Klíčová osoba z vaší firmy
& náš odborný poradce
nebo lektor

Připravíme případové
studie s konkrétními
daty podniku

Přizpůsobíme
se vaší podnikové
terminologii

Lektoři z praxe

POVEZ II

Přes 27 let zkušeností

• Vybereme lektora, který

hovoří vaší řečí.
• Spolupracujeme s praktiky
z různě velkých firem
i různých odvětví.

• Ušetříte 85 % z ceny

školení.
• Možnost zpracování
žádosti zdarma.
• Náhrada mezd po dobu
školení až 198 Kč / hodina
/ osoba.
• Nyní možnost využít
i online výuku
(maximálně 50 %).

• Vycházíme z tradice,

ale pečlivě sledujeme
i nejmodernější trendy.
• Přinášíme ověřená řešení,
ale nebojíme se hledat
i nové trendy.

Zajistíme vám
kompletní servis
Renata Pechová
renata.pechova@controlling.cz
GSM: +420 721 292 824

S úctou a všem poctivým
dříčům zdar!

ONLINE

FIT

Eva Karkošová Petrová
eva.karkosova@controlling.cz
GSM: +420 730 156 877
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