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Seznamte se,
Marwick

Častokrát se mě klienti i přátelé ptají, co v KPMG všechno 
děláme, co naši lidé umí a na čem právě pracujeme. Tak, kde 
začít, napadá mě pokaždé. Šíře našich činností je totiž tak 
velká, že by nám nestačila ani celá kniha.

I přesto jsme se chtěli se zajímavými a užitečnými projekty, 
na kterých pracujeme, podělit i s vámi, našimi klienty, přízniv‑
ci i širokou veřejností. Navázali jsme na dlouholetou historii 
našeho magazínu Horizonty, který jsme posunuli od dlouhých 
analytických textů k modernějšímu žurnalistickému stylu. 
Držíte v rukou nový časopis Marwick – platformu pro zajíma‑
vé a užitečné informace ze světa byznysu, které jsme pro vás 
připravili v takové podobě, aby vás bavilo je číst.

Jak my říkáme, dostáváte „obsah z první ruky“, tedy 
informace přímo od profesionálů, kteří s nimi pracují a je‑
jichž know ‑how využívají největší společnosti v této zemi. 
Analyzovali jsme cenná data z našich globálních i lokálních 
výzkumů, doplnili je o komentáře našich odborníků, vyzpo‑
vídali jsme významné lidi z českého byznysu a podělili se 
i o naše zkušenosti.

V prvním vydání se dozvíte, co se chystá na poli auditu 
v souvislosti s reformou, jak být úspěšnější v žádání o evropské 
dotace, na co si dát pozor při daňové kontrole převodních cen 
nebo jaká pravidla budou platit pro velké společnosti v ob‑
lasti CSR. Ale aby to nebylo celé jen o nás, oslovili jsme také 
řadu zajímavých osobností tuzemského byznysu, od ředitele 
dynamické Air Bank přes zakladatele analytického start ‑upu 
Socialbakers až po britského řezníka, který v Praze buduje 
neotřelý gastronomický koncept.

A proč jsme zvolili zrovna tento název? James Marwick, 
skotský účetní, byl jedním ze čtyř zakladatelů globální sítě, do 
níž patříme. Při zřizování poboček napříč celými Spojenými 
státy nacestoval přes 15 tisíc mil ročně. A to na počátku 20. 
století! Jeden z bývalých partnerů KPMG a neoficiální kronikář 
firmy Roger White ho popsal slovy: „O tomto Skotovi soudím, 
že byl velkým mužem v každém směru. Jeho osobnost, postoje 
a názory z něj dělaly inovátora a iniciátora změny.“

Jsou dnes takové osobnosti mezi námi?

Jan Žůrek
řídící partner KPMG Česká republika

@ZurekHonza
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V Česku a Německu na podvodníky 
nejčastěji „donáší“ kolegové

Jakým způsobem se zaměstnavatel dozvídá o pod-
vodném jednání? Přes polovinu všech zjištěných případů 
v Německu vzešlo z oznámení zaměstnanců prostřednictvím 
interního systému. V Česku sice rovněž nejčastěji donáší 
kolegové, jejich oznámení ale tvoří jen necelou čtvrtinu 
šetřených podvodů. Tyto mechanismy u nás buďto nejsou 
zavedeny, nebo nebývají účinně využívány.

Oddělení interního auditu v Německu odhalilo 52 % šet-
řených podvodů, v Česku to bylo pouze 13 %. Tento výsledek 
lze přičíst skutečnosti, že v řadě tuzemských společností 
není oddělení interního auditu zřízeno vůbec nebo je malé.

Polovina německých firem podle respondentů využívá 
svá data k identifikaci varovných signálů. V České republice 

je podíl vyšší, a to až 57 %. Následné pohovory však odhali-
ly, že tzv. aktivní monitoring účetních dat není prováděn 
s cílem identifikovat podvodné jednání. Dceřiné podniky 
navíc zjevně předpokládají, že dané analýzy provádí centrála, 
přestože tomu tak v případě malých a středních společností 
evidentně není.

Německé „matky“ navíc nemají přístup k účetním 
záznamům řady dceřiných podniků zřízených v Česku na 
úrovni jednotlivých transakcí a spoléhají na reporting, který 
je sestavován mimo účetní systém. To nepochybně brání 
snahám analyzovat data s cílem identifikovat možná rizika 
podvodného jednání v rámci skupiny. 

Typický podvodník má důvěru firmy i okolí

Data vyplývají ze studie zaměřené na hospodářskou kriminalitu v SRN za rok 2014, výsledků získaných z nástroje společnosti KPMG pro posouzení strategie řízení 
rizik podvodného jednání (FMSAT) a výsledků průzkumu společnosti KPMG Globální profil podvodníka.

Co ho motivuje?
48 % osobní obohacení
26 % pocit, že může
26 % chamtivost

91 %
má při podvodech komplice

Muž
autokratický, vysoce uznávaný, 
extrovertní, přátelský, neopatrný50–200 000 USD

o tolik připravil podváděnou společnost

1-5 let
tak dlouho trvá podvodné jednání

Nejčastější podvody
83 % zpronevěra majetku
39 % příjem/majetek 
 z podvodného jednání

Důvěra
zaměstnavatel mu věří,
je v rozhodovací pozici

36–55 let
83 % podvodníků je v tomto věku

Ilustrace: Štěpán Lenk
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Změny v auditu zasáhnou tisíce firem
Na poli auditu se schyluje k revoluci. Tisíců firem z celé evropské osmadvacítky 
se už v příštím roce dotknou nová unijní pravidla pro audit.

Změny v pravidlech auditu schválil Evropský parlament 
již loni. Nicméně až do června příštího roku mají národní 
parlamenty čas začlenit novinky do svých právních řádů. 
Česko v tom nebude výjimkou a na novelách příslušných 
zákonů již pracuje Ministerstvo financí.

Hlavní změny se dotknou takzvaných subjektů veřejné‑
ho zájmu. Jedná se o instituce, jejichž případné problémy 
by mohly ovlivnit celou společnost. V hledáčku evrop‑
ských legislativců se tak ocitly nejen banky, pojišťovny, 
investiční a penzijní fondy, ale také akciové společnosti 
kotované na burzách a velké korporace obecně. V Česku 
půjde přibližně o tři sta subjektů. V celé EU se potom tako‑
vých institucí najde přes třicet tisíc.

Zcela zásadní novinkou 
je povinnost vypsat tendr 
na nového auditora každých 
deset let. V byznysu, kde 
nejsou výjimkou ani vztahy 
trvající osmdesát let, to 
zcela jistě vyvolá velké 
změny.

Kromě toho bude nově omezeno audit spojovat s někte‑
rými dalšími službami, například s daňovým poradenstvím. 
V tomto oddělení služeb vidí velký potenciál většina velkých 
mezinárodních firem – jakmile totiž jejich konkurence ně‑
kde vyhraje tendr na audit, mohou dané firmě nabídnout své 
daňové specialisty, protože auditor již tyto služby v mnoha 
případech nebude moci poskytovat.

Každý pátý Čech nakoupil potraviny přes internet
Ačkoliv se prodej potravin a nápojů prostřednictvím 

internetu v současnosti řadí co do velikosti mezi nejmenší 
retailové segmenty, jeho růstový potenciál naopak patří 
k těm největším. Výsledky průzkumu ukazují, že 21 pro‑
cent Čechů už někdy nakupovalo potraviny přes internet, 
z toho jen dvě procenta takto nakupují pravidelně. Téměř 
každý čtvrtý (23 procent) se na nákup potravin a nápojů 
on        ‑line teprve chystá. V Evropské unii stejně jako v České 
republice využívají nákup potravin on        ‑line zatím spíše 
obyvatelé velkých měst – u nás si je takto alespoň občas 
pořizuje 15 procent obyvatel. Na malých vesnicích jsou to 
zatím pouhá čtyři procenta.

„Výrazně menší podíl nakupujících na vesnicích do jisté 
míry logicky ovlivňuje momentální nedostupnost služby. In‑
ternetový nákup potravin by totiž rádo vyzkoušelo 14 procent 
z nich, ale tuto možnost nemají. Kromě velikosti místa bydliš‑
tě se také ukazuje, že potraviny přes internet nakupují spíše 
lidé s vyššími příjmy. Češi se coby zákazníci na rozdíl třeba 
od Britů, Dánů či Nizozemců chovají daleko konzervativněji, 
přesto věřím, že si cestu k nákupům nápojů i potravin přes 
internetu brzy najdou.“

Karel Růžička
Partner odpovědný za služby pro potravinář‑

ství a nápojářství, KPMG Česká republika
kruzicka@kpmg.cz

Co nám nejčastěji chodí z internetového supermarketu?

Data vyplývají z on        ‑line průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice, který provedla nezávislá výzkumná agentura Data 
Collect v březnu 2015 u 1 000 respondentů.

Kolem 300 firem 
v Česku bude 
povinně měnit 
auditora
každých 10 let

35 %
dochucovadla

37 %
ovoce, zelenina

38 %
alkoholické 

nápoje

40 %
mléko, mléčné 

výrobky

44 %
sladkosti

55 %
nealkoholické 

nápoje

66 %
trvanlivé
potraviny
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Když se řekne převodní ceny, většina lidí si představí 
transakce, které provádějí firmy navzájem v rámci 
jedné nadnárodní skupiny společností. Často od 
podnikatelů slýcháváme, že se to malých a středních 
podniků netýká či že se pravidla přece aplikují jen na 
transakce mimo ČR. Opak je pravdou.

Jakmile se na vzniku a dodání výrobku či na poskytnutí 
služby podílí více subjektů v rámci jedné skupiny, uskutečňují 
mezi sebou transakce, které by si měly navzájem fakturovat. 
Použité převodní ceny by pak měly být tržně obvyklé.
Proč musí být ceny tržně obvyklé?

Toto pravidlo, které daňová legislativa v § 23 odst. 7 zá‑
kona o daních z příjmů striktně žádá, má mimo jiné zabránit 
přelévání zisků z jurisdikcí s vyšší daňovou zátěží do těch 
s nižší (například daňových rájů). Obdobně je cílem zabránit 
přesouvání zisků např. do ztrátové společnosti či společnosti 
s daňovým štítem ve formě nevyčerpaných ztrát. Používání 
jiných než tržně obvyklých cen může vést hlavně k doměření 
daně (včetně penále a úroku z prodlení).

Česká daňová správa v minulých měsících několikrát 
upozornila, že se na oblast převodních cen chystá zaměřit. 
Zaznamenali jsme i zvýšený počet kontrol. Úřady také zavedly 
novou povinnou přílohu k přiznání k dani z příjmů, v níž po 
splnění určitých kritérií musí čeští poplatníci vyplnit objemy 
transakcí ve skupině podle jejich druhu samostatně za každou 
spojenou osobu. Na základě těchto údajů budou moci finan‑ 
ční úřady vytipovat, kde mají provést hloubkovou kontrolu.
Mají převodní ceny i nějaká pozitiva?

Bez ohledu na varovné signály část firem převodní ceny 
stále podceňuje. Přitom nejde jen o řízení rizik, jež je často 
zanedbáváno. Druhou stránkou jsou i výhody, které převodní 
ceny přinášejí, například snížení daňové zátěže. Při vhodném 
nastavení obchodního a právního rámce lze systém převod‑
ních cen nastavit tak, aby celá firemní skupina neměla vyšší 
daňové zatížení, než je nezbytně nutné.

Na co si dát pozor
1. Neopomíjejte tuzemské transakce

Mezi časté předsudky panující v českých firmách patří 
přesvědčení, že se převodní ceny vztahují pouze na transak‑
ce se zahraničím. Česká daňová legislativa však nerozlišuje 
tuzemské transakce od mezinárodních.

2. Nezapomeňte fakturovat
Střední a menší firmy také občas zapomínají, že navzájem 

poskytované služby je nutné fakturovat. Často pak vznikají 
paradoxní situace, kdy jedna společnost nakoupí software či 
vyvine nějaké know ‑how, které používá více firem ze skupiny, 
náklady však nese pouze jedna. Obdobné situace nastávají 
u klíčových řídících osob, když mzdové náklady nese pouze 
jedna firma, ale z jejích aktivit mají výhody i další společnosti.

3. Neplaťte zbytečně vysoké daně
Nezřídka se stává, že distributoři ve skupině vykazují ztrá‑

ty, zatímco jejich mateřská společnost nadměrné zisky. Takové 
nastavení může, ale nemusí mít ekonomické opodstatnění. 
Někdy se ukáže, že pouze chyběl komplexní pohled na nasta‑
vení skupiny a rozdělení rolí. Kvůli systémově nesprávnému 
nastavení převodních cen pak dochází k daňovým neefektivi‑
tám (například k propadání daňových ztrát), a tím k vyššímu 
daňovému zatížení skupiny jako celku.

4. Nepodceňujte plánování
Pokud se podcení plánování, s odstupem několika let se 

obvykle vynoří nutnost zásadnější změny nastavení. Tento 
přístup však finanční úřady vnímají velmi citlivě a změny bývají 
předmětem podrobného zkoumání. Je třeba si 
dopředu rozmyslet, jaké budou funkce jednot‑
livých firem a jaká rizika ponesou. Od toho 
se pak odvíjí výběr správné metodiky výpočtu 
převodní ceny.

Daniel Szmaragowski
Director, KPMG Česká republika

dszmaragowski@kpmg.cz

Kontroly převodních cen se 
obává 40 % firem

Dvě pětiny firem působících v Česku mají obavy ze zvýše‑
ného zájmu správce daně. Každá desátá pak považuje oblast 
za příležitost a nástroj pro budoucí plánování. Dokumentaci 
převodních cen nemá k dispozici třetina dotázaných firem. 
Pokud jde o daňovou kontrolu, 63 % respondentů uvedlo, že 
převodní ceny v minulosti nikdy nebyly součástí daňových 
kontrol. Ty v oblasti převodních cen zažila více než třetina 
společností. Podle dotázaných pak správce daně nejčastěji 
zkoumá faktury za manažerské poplatky a služby, o něco 
méně už dodávky výrobků či podmínky financování.

Anketu o převodních cenách provedla společnost KPMG Česká republika mezi 
zástupci 154 českých a moravských firem v květnu 2015.

Jak vidí firmy převodní ceny

Daňová správa si posvítí na převodní ceny

49 % zvýšená administrativa

41 % nejistota a zvýšený zájem správce daně

10 % příležitost pro plánování
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Nástupnictví
v 21. století

Rodinné firmy k byznysu neodmyslitelně patří. Nejsou jen součástí úspěšných příběhů či finančních statistik, 
léta inspirovaly a inspirují také filmové scenáristy či spisovatele. Nejvíce v Evropě jich prý najdete v Itálii. V USA 
dokonce tvoří více než polovinu všech firem v zemi. Ani Česká republika se však nemusí stydět. Světové značky jako 
Baťa, Škoda, Petrof či Tatra spojuje právě rodinný původ.

Text: Lenka Medvecová Ilustrace: Tomski & Polanski

České rodinné firmy budují tradici
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Vzestup rodinných firem v České republice zastavila 
válka a poté zničil komunismus. A tak mnoho lidí po pádu 
režimu začínalo od nuly. Rodinné firmy se ale v součas-
nosti opět stávají důležitými hráči na našem trhu. Nyní je 
navíc čeká předávání nástupnictví další generaci.

Rodina ve vedení
Úspěšně to zvládl například zakladatel firmy 

 RENOCAR, která je nejstarším prodejcem vozů značky 
BMW v Česku. Miloš Vránek firmu předal svým synům. 
Bratři Miloš a Pavel Vránkovi jsou ve vedení od roku 
2013. „Za velký úspěch považuji, že se s bratrem doká-
žeme dohodnout a že jsme si rozdělili kompetence podle 
svých dovedností. Bratr se ujal funkce výkonného ředitele 
a já jsem se našel na pozici šéfa prodeje,“ popisuje  
Miloš Vránek mladší.

Oba si plně uvědomují, že převzetí rodinného pod‑
nikání není jen příležitost, ale také velká zodpovědnost. 
„V rodinné firmě se neschováte za vizitku. Solidnost je 
věcí dobrého jména celého vašeho rodu,“ říká Miloš 
Vránek, který původně vystudoval lékařství. Před více 
než deseti lety se však rozhodl pomoci bratrovi a otci 
v rodinné firmě.

Založit firmu s rodinnými příslušníky není to nejsloži‑
tější. Těžším úkolem pak bývá spolupráce či nástupnictví 
firmy. Jiřina Nepalová, zakladatelka a ředitelka pojišťovací 
makléřské společnosti RENOMIA, říká, že ze začátku bylo 
pro rodinu důležité naučit se společně podnikat a nastavit 
si kompetence, aby se při rozhodování oprostili od rodin‑
ného pozadí. „Při velkém rozvoji firmy je vhodné zapojit 
do vedení schopné lidi. Například v RENOMII funguje již 
osm let výkonný výbor, který má šest členů, z toho tři jsou 

z naší rodiny. Všichni mají stejné hlasovací právo, ale také 
odpovědnost. Chceme však, aby si firma zachovala prvky 
rodinného charakteru co do rychlosti rozhodování, flexibili-
ty a přátelského prostředí,“ dodává.

Jak předat rodinné žezlo
Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků 

(AMSP) se až 90 % majitelů rodinných firem shodlo na 
tom, že podnik je třeba předat ještě za života. Nástupnic‑
tví je natolik citlivou záležitostí, že většina dotázaných ze 
zmíněného průzkumu nepovažuje za správnou volbu nechat 
potomkům pouze závěť.

Předávání firmy je dlouhodobý proces. Aby byl úspěšný 
a nástupci zvládli bez problémů naskočit do zaběhnuté fir‑
my, je klíčové se na tento krok připravit. Důležité je ujasnit 
si, komu chce majitel firmu předat. Pokud se na tom v ro‑
dině nedokážou shodnout, mohou se obrátit na poradce. Ti 
často dokážou diskuzi v rodině správně usměrnit a pomoci 
najít řešení, jež uspokojí všechny strany.

Řešit nástupnictví po šedesátce už podle odborníků 
může být příliš pozdě. Nejprve je dobré si vypracovat plán 
pro předání řízení rodinné firmy a poté se zaměřit na předá‑
ní vlastnictví. Výsledkem procesu plánovaného nástupnictví 
musí být přijetí všech kroků všemi zainteresovanými strana‑
mi, aby nedošlo k válce mezi vítězi a poraženými a následné‑
mu zničení rodinného podniku a vztahů.

Děti rostou s firmou
Jelikož je rodinné podnikání pro majitele často přímo 

srdeční záležitostí, jejich děti se velmi brzy s firmou se‑
tkávají i u rodinného stolu. Rodiče je více či méně zapojují 
podle věku a připravují od dětství. Podle AMSP zaměstnává 
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Miloš Vránek
šéf obchodu v rodinné firmě RENOCAR

„Po vzoru Tomáše Bati se naše děti 
seznamují s firmou ‚odspodu‘ již nyní. 
Vštěpujeme jim hodnoty, kterými je 
solidnost, dodržování slova a vytrvalost.“ 

Jana Kotková
ředitelka ve společnosti ROMEX

„Ještě jsem o nástupnictví nepřemýš-
lela, nicméně problematika předávání 
rodinných firem mne v současné době 
výrazně zajímá.

Na toto téma jsem se účastnila již 
několika seminářů a vzhledem k tomu, že 
v tom nemám ještě osobně jasno, tak 
nemám žádné konkrétní plány.“ 

Jiřina Nepalová
zakladatelka a ředitelka firmy RENOMIA

„Moji synové jsou do budování firmy 
a řízení zapojeni téměř 22 let. Nejenom 
oni, ale i další manažeři firmy mají 
možnost se vzdělávat ve všech oblastech 
tak, aby dobře vedli své týmy a vyrůstali 
z nich dobří lídři. Mnozí z nich jsou zapo-
jeni do přímého rozhodování o klíčových 
věcech a počítáme s tím, že s růstem naší 
skupiny se tento tým rozšíří. Vytváříme 
strukturu, ve které mají místo ti nejlepší, 
která zabezpečí stabilitu, rozvoj a expan-
zi RENOMIA GROUP.“

Anketa: Přemýšleli jste 
už o nástupnictví ve 

vaší společnosti?

své potomky až polovina dotáza‑
ných. Nejčastěji se zapojují do práce 
ve věku mezi 18–21 lety. Mnoho 
majitelů se shoduje na tom, že zá‑
kladem je vštípit dětem ty správné 
hodnoty a držet rodinu pohromadě. 
Soudržnost je jednou z největších 
výhod společného podnikání.

V zahraničí majitelé rodinných 
podniků často posílají děti na studia 
do ciziny a na praxi do jiných firem. 
Potomci mohou mít potřebu se 
prosadit, což je zdravé pro jejich 
osobnostní vývoj. Aby dokázaly 
rozvíjet své manažerské schopnosti, 
musí rodiče dobře zvládnout jejich 
osamostatnění a touhu vyzkoušet si 
něco, co jim dopředu nenalinkovali.

Až 68 % majitelů považuje za dů‑
ležité, aby měl jejich nástupce praxi 
z jiné firmy či z více podniků, uvádí 
průzkum Asociace malých a střed‑
ních podniků.

Rodinné firmy lákadlem 
obchodních partnerů

Letos trápí české rodinné 
firmy horší přístup k financování. 
Vývoj svých tržeb v příštích letech 
ale vidí optimisticky. Pozitivně 
vnímají také svoji pozici v očích 

obchodních partnerů a zákazní‑
ků. „Pro zákazníka je výhodou, že 
firma má ‚svoji konkrétní tvář‘, 
reprezentovanou majitelem. Pro 
firmu jako takovou je to flexibilita 
v rozhodování,“ tvrdí Miloš Vránek 
ze společnosti RENOCAR.

Podle Jiřiny Nepalové z RENO‑
MIE jsou rodinné firmy úspěšné 
proto, že jejich zakladatelé jsou 
většinou nositeli myšlenky podni‑
kání, kdy rozvíjí konkrétní nápad, 
službu a jdou za svou vizí: „Zakla-
datelé takové firmy jí vedle vize do-
dávají odvahu pustit se do budová-
ní, semknou se, dodají know - how, 
ale také velké nadšení, energii, vůli 
věci posunout správným směrem. 
Překonají snáze úvodní překážky, 
realizují časově náročné věci, mají 
vůli zařídit tisíce detailů, věnují 
firmě svůj čas. Právě energie, dřina, 
nadšení a velké množství času jsou 
klíčové a často nad rámec toho, co 
je ochoten udělat externí manažer.“

České rodinné firmy zajíma‑
jí čím dál více lidí. Nyní se totiž 
nachází v přelomovém období 
nástupnictví. Razí cestu novým 
generacím a budují novou tradici 
českého podnikání. 
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Stavební firma LIKO ‑S začínala v roce 1990 ve staré 
budově cukrovaru ve Slavkově u Brna. V současnosti má 
pobočky ve čtyřech státech a závod také v daleké Indii. Jejich 
produkty využívá například světoznámé výzkumné centrum 
CERN ve Švýcarsku. „Východiskem z každé situace je tvrdá 
práce. Nejde se dostat k úspěchu bez ní. A tím jsme se vždy 
řídili,“ zdůrazňuje Musil.

Motivací byla svoboda
Firmu zakládal Libor Musil se svým tchánem po pádu ko‑

munismu. Místo podnikatelského plánu měli jen velkou tou‑
hu využít znovu nabytou šanci svobodně podnikat. Neměli 
peníze, neuměli jazyky, neznali základy byznysu. Začínali 
v oboru, který byl v té době nejjednodušší – ve stavebnictví. 
Z výroby ocelových konstrukcí postupně přešli na svařování 
složitých částí technologických linek pro potravinářství, 
farmacii či metalurgický průmysl. Dnes mají tři divize, čtyři 
pobočky a obchodní zástupce v několika zemích.

„Prostě jsme do toho vlítli a dělali to, co vydělávalo. Až 
postupem doby jsme začali přecházet na systém plánování, 
rozpočtů atd. Myslím, že spousta teorie dnešní mladé lidi 
svazuje a málo z nich se do podnikání pouští. Přitom na trhu 
je tolik příležitostí, jak jednoduše začít,“ popisuje Musil. Jeho 
manželka se dva roky po založení LIKO ‑S vzdala vlastního 
podnikání a přidala se k rodinné firmě. Nyní v ní pracují také 
obě jejich děti a zeť.

Pracovní problémy se v rodinné firmě 
řeší okamžitě

V rodině Musilů se někdy o práci mluví i u večeře. „Od-
dělit práci a soukromí se v rodinné firmě nedá. Dají se určit 
nějaká jednoduchá pravidla, kdy se o práci nemluví, ale to 
většinou přijde samo. Naše děti jednou na otázku, zda se váž-
ně bavíme doma o práci, odpověděly, že o práci se nebavíme 
jenom o Vánocích, ale jak rozbalíme dárky, tak potom zase. 
Myslím si, že důležité je o věcech otevřeně hovořit. Problémy 
v rodině a ve firmě nesmějí zůstat pod stolem. Časem stejně 
vyplavou na povrch a neřešené mohou být velmi konfliktní. 
Každý takový nevyřešený rodinný konflikt má vliv na firmu 
a tam se to brzy projeví,“ říká Libor Musil, předseda předsta‑
venstva LIKO ‑S.

Děti s firmou vyrůstaly od začátku
Manželé Musilovi na nástupnictví svých dětí pracují 

postupně. Pracovní problémy řešili před nimi, takže děti 
s firmou v podstatě rostly. Děti majitelů rodinné firmy vyrůs‑
tají jinak než jejich vrstevníci. Libor Musil dodává: „Je to pro 
ně odpovědnost a zároveň příležitost. Důležité je také vštípit 
jim hodnoty. Snažili jsme se je vést k práci a skromnosti hned 
od začátku,“ říká Musil.

Na silných hodnotách si v LIKO ‑S ostatně zakládají také 
přímo v rámci firemní kultury. „Profese a chování musí být 
v souladu. Mnoho firem nad špatným chováním svých lidí 
přivírá oči kvůli zisku. Lidé, kteří nejsou schopni sdílet naši 
firemní filozofii, od nás musí odejít, i když jsou to často dobří 
odborníci. To nás odlišuje,“ tvrdí majitel stavební firmy.

Obě jejich děti nejdříve chtěly nabrat zkušenosti v za‑
hraničí, kde vystudovaly a nějaký čas také pracovaly. Vrátily 
se se zkušenostmi a nyní se samy rozhodly firmu postupně 
převzít. „Začínají odspodu poznávat, jak věci fungují. Berou 
to velmi zodpovědně. Máme takové pravidlo, že většinu no-
vých věcí, které děláme, již rozhodují samy. Učí se na vlastních 
chybách a myslím, že je dobré jim manažerskou odpovědnost 
svěřit co nejdříve, a to jakmile získají základy k výkonu funk-
ce. Také jsme s manželkou začínali mladí a v mládí se všechny 
potíže řeší snadněji,“ uzavírá Libor Musil. 

Tvrdá práce je více než 
teorie byznysu

V době, kdy se jiní trápili příchodem silné ekonomické krize, firma LIKO -S dál vyvíjela produkty a přicházela s novinkami. 
„V rozhodujících chvílích je třeba mít ‚drive‘, a ne zvažovat něco stále dokola,“ říká jeden ze zakladatelů Libor Musil. 
Musilovi si v roce 2014 převzali cenu za nejlepší rodinnou firmu roku od Asociace malých a středních podniků.

Text: Lenka Medvecová
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Unikátní vývojové centrum v Brně je dílem firmy LIKO ‑S. Stavba trvala jen 27 dní.
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Konkrétně jde o každoroční reporting aktivit v oblasti 
udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti, která se 
obvykle označuje anglickou zkratkou CSR (corporate social 
responsibility). Spektrum je skutečně široké – cílené snižová-
ní dopadů činnosti firmy na životní prostředí, různé formy 
podpory neziskového sektoru, péče o zdraví i vzdělanost 
vlastních zaměstnanců a řada dalších věcí.

Novinky vycházejí ze směrnice Evropské unie, kterou 
jednotlivé členské státy začínají zvolna včleňovat do svých 
právních řádů tak, aby potřebné zákony platily k 1. lednu 
2017. „Původně jsme chtěli, aby nefinanční reporting byl jen 
na bázi dobrovolnosti, aby ho vydávaly pouze ty firmy, které 
chtějí. Nepovedlo se, Evropská unie řekla, že to bude povinně. 
Ale budeme se alespoň snažit to podnikům co nejvíce usnad
nit,“ uvedl na jedné z konferencí na toto téma Martin Šabo 
z Ministerstva financí.

Nové povinnosti se budou týkat jen skutečně velkých 
hráčů ve svých oborech, v Česku půjde zhruba o třicet fi-
rem. Novinky se podle směrnice dotknou těch společnos-
tí, které mají více než 500 zaměstnanců, majetek alespoň 
půl miliardy korun nebo čistý obrat alespoň 1,5 miliardy 
a současně jsou takzvanými subjekty veřejného zájmu. 
Tedy takových firem, které by svými případnými problémy 
mohly ohrozit i další části ekonomiky. Například jde o ban-
ky, pojišťovny, firmy kotované na burze v rámci Evropské 
unie a další.

Zprávy o tom, jak se firmě daří nejen po ekonomické 
stránce, ale také o tom, jaká je její role ve společnosti jako 
celku, začínají tvořit důležitou součást prezentací velkých 
firem. Zkušenosti lidí, kteří reporty pro velké nadnárodní 
firmy připravují, ukazují, že ty, jež se chovají společensky 

odpovědně, mají snazší přístup k úvěrům od bank a logicky 
se zlepšuje i vnímání jejich produktů v očích veřejnosti.

Jak má CSR report vypadat?
Pro příklady firem, které společenskou odpovědnost 

neberou na lehkou váhu, však není třeba chodit za hranice. 
V Česku oceňuje dobře připravené reporty platforma Byznys 
pro společnost, která každoročně uděluje cenu za odpověd-
ný reporting v soutěži TOP odpovědná firma. „Jde o cenu 
pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří 
a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelné
ho podnikání,“ stojí na webu soutěže. „Při přípravě našeho 
reportu jsme vycházeli z mezinárodní metodiky pro vykazová
ní udržitelného podnikání GRI G4 – Core. Ta nám napomohla 
obsáhnout to, co je ve vztahu k zájmům zainteresovaných 
stran nejdůležitější, a stejný osvědčený přístup nabízíme 
i našim klientům,“ říká Viktor Dušek z KPMG Legal, který se 
touto oblastí dlouhodobě zabývá.

„Důležité také bude, jak přesně bude vypadat právní 
úprava, která bude přijata v Česku. My vycházíme z me
zinárodních metodik, přičemž směrnice členským státům 
výslovně ukládá, aby podnikům umožnily vycházet z vnitro
státních, unijních nebo mezinárodních rámců. Možné napří
klad je, že o konkrétních metodikách v zákoně nebude nic, 
protože co není zakázáno, je dovoleno, a firmy by si mohly 
vybrat. Musíme si ale počkat, jaký přístup zvolí Minister
stvo financí, do jehož gesce implementace spadá, a také jak 
 dopadne celý legislativní proces. Povinnost implementovat 
nová pravidla totiž mají členské státy do 6. prosince 2016,“  
uzavírá Viktor Dušek. 

Tomáš Baťa před lety ve Zlíně vybudoval školu pro své zaměstnance. Kdyby tak učinil dnes, přesněji řečeno v roce 
2017, musel by o tom podat zprávu. Jeho firma by totiž jistě svou velikostí spadala do kategorie velkých firem, 
kterým od roku 2017 opět přibude pár povinností, a to v oblasti takzvaného nefinančního reportingu.

Nová pravidla CSR pro velké 
hráče. Týkají se i vás?
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Audit budoucnosti
Jak vůbec mohlo dojít k poslední finanční krizi a proč 

před ní auditoři nevarovali včas? Většina podobných otázek 
pramení z nízkého povědomí o podstatě práce auditorů. 
To způsobuje neadekvátní a přehnaná očekávání. Ale na 
druhou stranu, krize by měla vést a do určité míry i vedla 
k odhalení možností zlepšení v procesu auditu a stanovení 
plánu, jak by se tato profese měla do budoucna vyvíjet.

Audit de facto pouze potvrzuje historické finanční infor
mace z účetních výkazů. Akcionáři a další zainteresované 
osoby však stále více používají k rozhodování informace, 
jejichž původ musíme hledat mimo statutární účty, protože 
finanční výkazy často nemusí poskytovat dostatečně hluboký 
a aktuální vhled do fungování firem.

Co s tím? V prvé řadě bychom se měli zaměřit na to,  
co ve firmách skutečně vytváří hodnoty, a netrávit neúměr
né množství času vyrovnáváním se s regulatorními  
požadavky. Ty totiž zejména u auditorů, kteří do profese 
vstupují, mohou snižovat chuť podívat se na stav firmy 
zvídavýma očima.

Musíme také více využít toho, že auditor se firmě dosta
ne pod kůži více než kdokoli jiný. Kromě standardního au
ditního výroku by auditor měl klientům nabízet také pohled 
na jejich společnost, který by se více zakládal na výkladu 
a analýze nejrůznějších oblastí firemního života – od IT 
a HR přes právní oddělení a finance až po controlling a říze
ní rizik. Auditoři by tím pádem mohli například poskytovat 
širší ujištění o informacích mimo finanční výkazy, například 
z oblasti nefinančních ukazatelů (fluktuace zaměstnanců, 
nakládání s odpady atd.), protože přesně tyto informace 
mohou přinášet uživatelům přidanou hodnotu.

Mají k tomu skutečně jedinečnou pozici. Jen ji auditoři 
a jejich regulátoři musí chtít plně využít.

Petr Škoda
Partner odpovědný za Audit

KPMG Česká republika
pskoda@kpmg.cz

Jak zracionalizovat poplatky za 
software, který skutečně používáte?

S absencí správy softwarových licencí, která se projevuje 
zejména rozdílem mezi reálně nasazeným a využívaným 
softwarem a zakoupeným množstvím licenčních oprávnění, 
se v současnosti potýká řada firem. Jen malá část postupně 
implementuje integrovaný přístup k SAM (Software Asset 
Management), který jim pomůže ušetřit finanční  
prostředky. Navíc společnosti k tomuto kroku přistupují 
zejména po absolvování auditu a zaplacení neplánovaných 
vysokých výdajů spjatých s vyřešením nálezů. Proaktivní pří-
stup k implementaci SAM vede nejen k úspoře nákladů, ale 
umožňuje i přesnější interní účtování a plánování rozpočtu, 
jednodušší administraci softwaru a hlavně minimalizuje 
riziko nálezů při auditu.

Proč se na SAM soustředí tak málo firem?
Kromě orientace na tzv. strategičtější projekty může být 

příčinou nedostatek odborných zdrojů na trhu a složitost 
celé oblasti. Experti na SAM kombinují technické dovednosti 
a důkladné znalosti licenčních podmínek napříč dodavateli. 
Velkou výzvou bývá implementace potřebných procesů a kon-
trol pro řízení SAM v reálném čase, neboť zasahuje i takové 
oblasti, jako je HR, finance, procurement a další. Často je také 
problém dohledat historii jednotlivých licenčních oprávnění.

Jaký by tedy měl být další krok?
Pravděpodobně si komplexnost, přínosy a investici 

do SAM projektu začínáte uvědomovat. Možná vás čeká 
v blízké době audit ze strany dodavatelů, kteří si na dodržo-
vání smluvních podmínek čím dál více zakládají. V každém 
případě to nejhorší, co můžete dělat, je vyčkávat a řešit až 
následky auditu.

V příštím vydání Marwicka vám ukážeme konkrétní opat-
ření k identifikaci rizikových oblastí při řízení a správě licencí 
a následně základní kroky v rámci implementace SAM.

Nechce se vám čekat? Kontaktujte odborníky na SAM 
z KPMG na adrese: pmarounek@kpmg.cz.

Implementace SAM může ušetřit:
(procenta z pořizovací ceny softwaru)

6–14 %
monitorováním požadavků na instalace dle 
priorit v čase, přerozdělením licencí a změnami 
v infrastruktuře

4–8 % vyjednáním lepší ceny, centralizací a agregací 
poptávky

2–4 % zrušením již nepotřebné údržby a podpory

2–3 % restrukturalizací instalací

1–2 % odstraněním duplikovaného softwaru
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»Studente, NEODCHÁZEJ«

Datová analytika zachraňuje peníze univerzitám

„Výsledky nemám bůhvíjak skvělé, na stipendium stejně nedosáhnu, každý den dojíždím dvě hodiny a navíc mě 
ta škola stojí spoustu peněz. Nebylo by lepší už dál nepokračovat a najít si práci?“ Tato a podobné myšlenky běží 
hlavou mnoha studentům vysokých škol. Pro univerzity nejen ve Velké Británii, kde studenti platí vysoké školné, to 
představuje problém. Když vysokoškolák své rozhodnutí dotáhne do konce a v průběhu studia skončí, je to velká 
ztráta pro všechny.

Student nedosáhne na kýžený titul, 
zbytečně ztratí čas věnovaný studiu 
a zkomplikuje si budoucí pracovní 
život (i finančně – ve Velké Británii je 
celoživotní příjem jedince bez titulu cca 
o 150 000 liber nižší než v případě vyso-
koškoláka). Univerzita přijde o prestiž 
i příjem. Ale také společnost ztratí 
významnou finanční částku – podle 
výzkumu se náklady, resp. ztráta britské 
ekonomiky, kvůli studentům předčasně 
opouštějícím univerzitu pohybují okolo 
sedmi miliard liber ročně. Co s tím? 
Pomoci může fenomén posledních let – 
datová analytika.

Odchod studenta? 
Ztráta pro všechny

Důvody, proč se student rozhodne 
nepokračovat, mohou být různé – od 
obtížnosti studia přes výši školného až 
třeba po zdravotní či rodinné problé-
my. Vezmeme    ‑li v potaz, že studenti 
v Británii platí roční školné až devět 
tisíc liber, je logické, že každý, kdo své 
studium předčasně ukončí, znamená 
pro školu velký výpadek příjmů. Ty 
by jinak instituce mohla investovat 
do celkového zlepšení prostředí pro 

studenty, zkvalitnění služeb, výzkumu 
a infrastruktury. Samozřejmě to ale není 
pouze o příjmech. „Studenti i univerzita 
mají velký zájem na dokončení studií – 
pro studenta to znamená kvalitnější 
uplatnění na trhu práce, pro univerzitu 
lepší pověst, která jí pomůže jak v přípa
dě uplatnění absolventů, tak při získává
ní nových studentů,“ říká David Slánský, 
který se ve společnosti KPMG zabývá 
datovou analytikou. Kdo by nechtěl jít 
na školu, která mu v rámci studia po-
může? A v době přicházejících „slabších 
ročníků“ jsou pověst školy a zájem o ni 
velmi důležité.
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Studenti odnesou 
30 milionů liber ročně

V rámci projektu, který uskuteč-
nila KPMG společně s jednou z nejvý-
znamnějších britských univerzit, vyšlo 
najevo, že každý rok vinou odcházejících 
studentů přijde tato univerzita nejen 
o prestiž, ale také až o 30 milionů liber. 
V Česku zřejmě nepůjde o tak zásadní 
částky, princip je však stejný. V případě 
veřejných škol jde o snížení pověsti 
(vedoucí k potenciálně nižšímu zájmu 
středoškolských studentů o univerzitu) 
nebo výpadek státních příspěvků na stu-
denta, u soukromých univerzit kromě 
problému s náborem studentů budou 
chybět příjmy z poplatků, stejně jako za 
kanálem La Manche.

Osvědčené postupy 
pronikají i do školství

Univerzity se proto přirozeně snaží 
najít nějaké řešení. Nepřekvapivě se 
přiklánějí k osvědčeným postupům z ji-
ných tržních segmentů, např. bankov-
nictví nebo telekomunikací. Stále častě‑

ji se tak setkáváme se „studentskou 
zkušeností“ („student’s experience“), 
individualizovaným přístupem ke 
studentům na základě perfektní 
znalosti jejich situace či obdobnými 
metodami. Ve Velké Británii existuje 
institut „personal tutor“, tedy někdo 
jako osobní rádce, což může být profe-
sor, doktorand nebo studijní referent, 
který se stará přibližně o dvacítku 

studentů. Důležité pro něj je o stu-
dentovi vědět vše podstatné a zde 
nastupuje datová analytika. Ale pozor, 
jakýkoliv stroj může pomoci se sběrem 
informací na jedno místo a s jejich 
vyhodno cením, konkrétní akce je již 
ale zcela v dikci „personal tutora“ 
a příslušného studenta.

Vysoké školy nebo třeba finanční 
instituce disponují obrovským množ-
stvím dat o svých klientech (studen-
tech) a mohou tak do značné míry 
predikovat jejich chování. Banky, pojiš-
ťovny a další instituce už léta využívají 
analytické systémy, s jejichž pomocí 
identifikují klienty, kteří by mohli chtít 
odejít, či naopak hledají klienty nové. 
Jenže zatímco na místo jednoho klienta 
banky může ze dne na den přijít jiný, 
každý student, který předčasně ukončí 
studium, je nenahraditelný.

Stejně jako banky a další instituce 
i školy zjistily, že individuální přístup 
má smysl. Pokusy ukázaly, že je mož‑
né pomocí datové analytiky předejít 
až 20 procentům předčasných odcho‑
dů studentů. To pro konkrétní univer-
zitu zmíněnou v úvodu textu znamená 
pozitivní změnu života stovek studen-
tů, roční záchranu cca šesti milionů 
liber a nevyčíslitelnou ochranu pověsti. 
Tato částka hravě pokryje náklady na 
službu datové analytiky a její uvedení 
do praxe. 

Od anonymních dat ke konkrétním studentům
Česká kancelář KPMG stojí spole

čně s anglickými kolegy za projektem 
zaměřeným na využití dat a pokročilé 
analytiky na jedné z nejvýznamněj
ších univerzit v Británii. Na jakém 
principu funguje?

Z interních systémů školy jsme 
extrahovali relevantní historická 
data vztahující se ke studentům. Jde 
například o socio demografické údaje, 
výsledky z nižšího stupně vzdělávání, 
zapsané předměty a rozvrh, prospěch, 
zájmy, ubytování, brigády, přístupy 
do knihovny, využívání školní jídelny, 
vypůjčené knihy a přístupy do růz
ných školních portálů. Tato data jsme 
obohatili o údaje z veřejných zdrojů, 
například z jakého prostředí student 

pochází, odkud dojíždí a podobně.
Na takto zpracovaná data jsme 

následně aplikovali metody „Decision 
Science“ a dokázali tím předpovědět, 
kdy a proč student opustí univerzitu. 
Pro představu komplexity úlohy jsme 
vycházeli z více než 1 500 signálů o cho
vání studentů, identifikovali desítky 
možných kombinací důvodů, které 
povedou s velkou jistotou k odchodu 
studenta, a s velmi vysokou pravdě
podobností jsme odchod jednotlivců 
předpověděli 4–20 měsíců dopředu. 
Díky komplexním prediktivním mode
lům jsme mohli univerzitě poskytnout 
i návrh na řešení konkrétní situace 
každého jednotlivého studenta.

Všechny zmíněné funkcionality 
jsme integrovali do analytické plat
formy nazvané KPMG Always on 
engine. Náš systém obsahuje mimo 
jiné i portál pro řízení workflow a sběr 
zpětné vazby při interakci se studenty 
a předpřipravené reporty či dashboar
dy pro různé výkonné a řídicí úrovně 
univerzity. Doba realizace projektu do 
zprovoznění platformy, resp. služby, 
činí pouhých tři až pět měsíců při 
zanedbatelném zatížení 
zaměstnanců univerzity.

Jan Pém
Senior Consultant, 

KPMG Česká republika
jpem@kpmg.cz

Díky datové analytice 
může odejít o 20 % méně 
vysokoškoláků
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10 tipů, jak ulovit dotace
Komu by se v podnikání nehodily peníze navíc? Dotace z fondů Evropské unie můžete využít 
k inovaci svých výrobků, úspoře energií či vybudování IT centra. Nebo k něčemu úplně jinému. 
Sami víte nejlépe, kde vám prostředky schází. Nenechte si ujít příležitost získat peníze pro 
rozvoj svého podnikání. Brány dotačního období 2014–2020 jsou otevřené dokořán.

 Kdo pozdě chodí…

O dotaci požádejte včas. Tedy 
dříve, než vystavíte první objednávky 
nebo uzavřete smlouvy související 
s projektem. Jinak ztratíte či omezí‑
te možnost dotaci získat. Programy 
nejsou jako nonstop na rohu vaší 
ulice, ale otevírají se pouze v termí‑
nech stanovených výzvami.

 Pozor na pasti a nástrahy

Pravidlům dotací věnujte péči, jako by 
byla vaše vlastní. Měli byste je důkladně 

znát – včetně všech nejasností a záludností, 
které skrývají. I formální nedostatky mohou 

vést ke krácení nebo ztrátě dotace.

 Vyjasněte si, kdo má co na starosti

Mnoho psů, zajícova smrt, říká se. A s projektovými týmy je to stejné. 
Při nejednoznačném vymezení odpovědností riskujete nesplnění termínů. 
Většina dotací se dotýká více oddělení firmy, takže je potřeba jasně určit, 
kdo za co odpovídá.

 Schválením dotace projekt nekončí

Ještě než v kanceláři bouchnete šampaňské a osla‑
víte, že je dotace doma, pečlivě si naplánujte další kro‑
ky. Nedodržíte    ‑li termíny a vybrané ukazatele, může to 

pro vás rychle znamenat konečnou.

2

3

4

1
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 Nespoléhejte na úředníky

Stát je poskytovatelem a administrátorem 
dotací, nikoli poradcem zajišťujícím plný servis. 
Pracovníci státních orgánů často znají jen část 
dotační agendy, a nemohou tedy zodpovědět 
všechny vaše dotazy. Ale to jistě znáte z jiných 
oblastí…

 Na projekt nestačí sekretářka

Agenda dotací přináší administrativní zátěž 
a vyžaduje nasazení zkušených odborníků 
s hlubokou znalostí problematiky. I kvůli časové 
náročnosti to není projekt pro asistentky 
o polední pauze.

 Vyhněte se izolaci projektu

Plánujte ho v kontextu všech poten‑
ciálních investic, posuzujte je komplexně 
a vyhodnocujte šance na dotaci. Některé 
projekty samy nemají šanci, ale v kombi‑
naci s jinými mohou uspět.

 Pravidla jsou tu pro všechny

Pořekadlo, že pravidla se mají porušovat, tady rozhodně 
neplatí. Seznamte se s podmínkami hned na začátku projektu 
a průběžně se k nim vracejte. Za nedodržení vás čekají sankce 
nebo rovnou červená karta. Co když to nevyjde?

Na dotace nemáte automaticky nárok. Počítejte i s tím, 
že vám žádost neschválí. Zvažte dopředu alternativní formy 
podpory jako investiční pobídky či odčitatelnou položku na 
výzkum a vývoj.

 Kontrolám se nevyhnete

Ty mohou přijít od českých i evrop‑
ských úřadů, a to opakovaně i po něko‑

lika letech. Slabá místa, kterých si jedna 
kontrola nevšimne, může odhalit další 

a celý projekt je v průšvihu.

S

J

ZV

Vypadá to příliš složitě? Vaše šance na získání prostředků z fondů Evropské unie zvýší včasné a důkladné 
plánování, dostatek zkušeností a znalostí, odpovídající lidské zdroje a potřebné kompetence. Na webu 
www.kpmg.cz si můžete o čerpání dotací stáhnout další materiály nebo oslovit naše odborníky na e ‑mailu 
dotacezeu@kpmg.cz.
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Banky 
nepotřebují
38 variant 

běžného účtu

Kamenné pobočky podle ředitele Air Bank na smetiště dějin nepatří. „Banku jsme stavěli tak, že pobočky mají být 
její nedílnou součástí,“ říká Michal Strcula. „Svoji roli nadále mají, jenom se změnila. Nejsou k tomu, aby tam lidé 
chodili podat platební příkaz, ale slouží ke kontaktu s klienty,“ dodává. Velké peněžní ústavy mají podle Strculy 
příliš totožných produktů. „Žádná banka podle mě nepotřebuje mít 38 variant běžného účtu, protože ten je jen 
jeden. Stavět takové volby a komplikace před klienty je naprosto zbytečné,“ myslí si.

Text: Zdeněk Pečený Foto: Jindřich Kodíček

Michal Strcula, generální ředitel Air Bank
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Banky 
nepotřebují
38 variant 

běžného účtu
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Jak ovlivnili bankovnictví lidé narození po roce 1985, tedy 
generace Y?

Ovlivňují ho dost. Jsou to lidé, kteří vyrůstají v napros-
to odlišných podmínkách než starší generace. Je pro ně 
přirozenější požadovat určitý standard, obzvláště pokud za 
to mají být ochotni platit. Mladí lidé jsou prostě mnohem 
otevřenější, své přání a potřeby říkat. Jsou to lidé, kteří se 
rychle adaptují na nové technologie, mobilní aplikace, bez-
kontaktní platby a ke komunikaci s bankou používají často 
internet. Je nutné být připraven s klienty komunikovat tam, 
kde oni chtějí. Ne tam, kde chcete vy. Tomu musíte přizpů-
sobovat služby. V zásadě generace Y diktuje směr, kterým 
se bankovnictví ubírá a ubírat bude. Svými požadavky tvoří 
budoucnost bankovnictví. Chce jednoduché, srozumitelné 
a přístupné věci. Naše služby od začátku vytváříme podle 
toho, co lidé od banky chtějí, takže takových klientů máme 
v Air Bank docela dost.

Když mluvíte o komunikaci, máte na mysli prodejní kaná-
ly, anebo vyloženě servisní dotazy?

Není to moc o prodejních kanálech. Jde o to, že dnes je 
doba mnohem rychlejší. Tato generace tráví více času na 
internetu. Zatímco dříve se lidé na banky se svými dotazy 
obraceli jen na pobočkách nebo kontaktním centru, dnes 
mají k dispozici Facebook nebo Twitter, a tak občas položí 
otázku i na těchto kanálech. A i když dříve banky nebyly 
zvyklé na takto servisně orientované věci odpovídat, teď jim 
nic jiného nezbyde. Navíc se na to musíte dívat tak, že v tu 
chvíli neřešíte jen odpověď pro jednoho klienta. Ta tam totiž 
zůstane a může si ji prohlédnout kdokoli další. A třeba na ni 
dál reagovat. Dříve to bylo více o jednostranné komunikaci, 
ale to se změnilo. Jde o Facebook, Twitter, Google+, cokoli 
si vymyslíte. Ti lidé tam jsou a jsou tyto sítě zvyklí využívat 
pro komunikaci s kýmkoli, banku nevyjímaje. V prodejních 
kanálech se to zase moc neliší, především díky legislativě.

Prodávat přes Facebook (zatím) nejde.
Zatím ne. Na druhou stranu už tu jsou pokusy o převod 

peněz pomocí požadavků zadaných přes Facebook a některé 
z nich už jsou funkční. Jde ale hlavně o komunikaci.

Zmínil jste jednoduchost – myslíte tím, že tito klienti 
nestojí o sofistikované, komplexnější produkty a služby?

Každá potřeba má způsob, jakým se dá uspokojit. Jedno-
duchost nespočívá v tom, že banka nějaký produkt nebude 
mít. Jednoduchost spočívá v tom, že žádná banka podle mě 
nepotřebuje mít 38 variant běžného účtu, protože ten je jen 
jeden. Ať vám o tom říkají cokoli, je to pořád jedno a totéž. 
Lidé dnes nemají čas a nechtějí se zabývat variantami 1, 2, 3, 
4 nebo 10. Proč? Proč by to měli řešit? Stavět takové volby 
a komplikace před klienty je naprosto zbytečné. Jednodu-

chost je v tom, jak produkty vytváříte. Musí být prosté na 
pochopení a ovládání. Protože teprve potom bude klient 
schopen je používat. Tu jednoduchost bych tedy nehledal 
v tom, že něco nemáte. To už by pak byla ultimátní jednodu-
chost. Nemít nic je sice prosté, ale nepříliš rozumné, protože 
si to nic málokdo koupí…

Říkal jste, že prodejní kanály se příliš nemění…
Samotné prodejní kanály se moc nemění, postupně se 

ale nahrazuje způsob, jakým je klienti používají. Dnes si lidé 
například častěji zřizují produkty na internetu. V oblasti 
bankovních služeb jsou ale současně pobočky dál vnímány 
jako benefit, který klienti chtějí. To se nezmění ani v budouc-
nu. Změnila se role poboček, to ano. Dříve jste tam musel 
chodit dělat většinu věcí na svém účtu, dnes je to daleko více 
o vnímání fyzické přítomnosti banky. To, že vidíte poboč-
ku, nějakým způsobem podtrhuje stabilitu banky. Chcete 
vnímat nějaké místo, kam můžete v případě nutnosti zajít. 
Nebo preferujete o některých věcech popovídat si osobně. 
Každopádně na to, abyste si převedl peníze, tam už chodit 
nemusíte. V tom je situace dramaticky jiná. Nové technolo-
gie tedy mění hlavně roli, jakou jednotlivé prodejní kanály 
mají. Nikdo si dřív neuměl představit, že přes internet založí 
účet. My jich dnes více než třetinu zakládáme přes internet. 
Bez toho, že by klient musel někam chodit.

Jak to řešíte s identifikací?
V Česku funguje koncept přenesené identifikace,  

který je kodifikovaný v zákonech. Efektivně to dnes  
využívá 4–5 bank.

Jenom?
Ano. A většinou jde o menší banky. V momentě, kdy máte 

velkou distribuční síť, se vám nebude chtít investovat do 
toho, udělat tento kanál natolik dobrý, aby ho lidé chtěli vyu-
žívat. Svůj obchodní model si každá banka uzpůsobuje sama.

Třetinu účtů tedy založíte, aniž byste klienty viděli?
Založíme, ale nakonec 90 procent lidí pobočkou stejně 

projde. Aniž bychom je k tomu nutili, prostě se chtějí podí-
vat. Upřímně řečeno, jsme rádi. A proto tu pobočkovou síť 
rozšiřujeme. Dnes jich máme 26, do konce září by to mělo 
narůst o čtyři a dalších pět pak přidáme v průběhu následu-
jících měsíců. Řádově deset nových poboček.

Když říkáte, že 90 procent klientů vaší pobočkou pro-
jde, asi to souvisí s vnímáním poboček a skutečností, že 
i v roce 2015 se bez nich banky těžko obejdou.

Ano. Nevím, kdo kdy říkal, že pobočky patří na smetiště 
dějin. My jsme to rozhodně nebyli. Banku jsme naopak stavěli 
tak, že klientská místa budou její nedílnou součástí, a proto 
jsme jim dali takovou péči. Jsme přesvědčeni, že svoji roli 
nadále mají, akorát se změnila. Nejsou k tomu, aby tam lidé 
chodili podat platební příkaz, ale ke kontaktu s klienty. Pokud 
někdo chce přijít podat příkaz do pobočky, tak může. V tom 
mu nebráníme. Naopak.

Generace Y diktuje směr, 
kterým se bankovnictví ubírá
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Třeba hotovostní operace na pobočkách ale nenabízíte.
To není pravda. Co se týče hotovosti, pak když přijdete 

s penězi, vložíte si je; když si chcete vybrat, vyberete si. 
Pomocí bankomatů a vkladomatů. Neděláme ale cizoměnové 
hotovostní operace a nezpracováváme mince. Nevíme však 
o tom, že by to někomu z našich klientů chybělo.

O kolik jsou vkladomaty levnější než klasická pokladna 
a trezor?

Celkem logicky to je levnější varianta než tam mít trezor, 
přepážku a někoho, kdo to všechno obsluhuje. To je jeden 
aspekt. Ten druhý je, že lidé dnes s hotovostí pracují jinak 
než dříve. Ten poměr, jak moc platíte kartou a jak často si 
vybíráte z bankomatu, je 7 ku 1. Před deseti lety to bylo ještě 
1 ku 1. Lidé už dnes tedy nestojí frontu, protože by chtěli tu 
paní na pokladně. Pokladny nám nechybí.

Pokud je to pro někoho důležité, tak se asi vaším klientem 
ani nestane.

Pochopitelně. Pokud někdo potřebuje každý večer měnit 
mince, pak pro něj vhodní nejsme. My jsme zaměřeni na 
klienty, kteří takovéto velmi specifické služby nepotřebují. 
Kdybychom obsluhovali například nějakého podnikatele, 
který hodně pracuje s hotovostí, tak bychom se bez poklad-
ny neobešli. My ale obsluhujeme běžné klienty, kteří nenosí 
pět milionů v kufříku, nedej bože v mincích.

Zůstane většina našich bank univerzálních, anebo se 
budou profilovat?

To je celkem těžká otázka. Pokud jde o investiční versus 
univerzální banky, pak tu samozřejmě bude určitý segment 
investičních bank, protože ty dělají úplně jiný byznys. To, 
o čem se bavíme, je běžný univerzální bankovní svět. Tam 
předpokládám, že šíře poskytovaných služeb zůstane při-
bližně stejná jako teď. V čem se to bude lišit, bude profilace 
jednotlivých bank. My jsme poměrně známí tím, že máme 
jasnou představu, jak chceme bankovnictví pro lidi dělat. 
Pokud nemáte žádnou identitu, klienti nemají důvod vás 
chtít. V té specializaci, jakým způsobem banka služby nabízí 
a jak se prezentuje klientům, tedy rozhodně bude docházet 
k diferenciaci. Paleta služeb ale zůstane na stejné úrovni.

A co produktová nabídka? Bude se rozšiřovat, spíše než 
zmenšovat?

Jak kde. My chceme každý rok přidat něco smysluplné-
ho. Teď jsme spustili refinancování hypoték. Proč? Protože 
máme 370 tisíc klientů. Čistě statisticky deset procent 
populace má dnes hypotéku. To znamená, že 37 tisíc našich 
klientů má hypotéku a my je nutíme mít ji někde jinde, 

Michal Strcula (34)

Vystudoval Vysokou školu finanční 
a správní v Praze. Od roku 2014 
je ředitelem tuzemské Air Bank. 
Na tvorbě konceptu Air Bank 
a přípravě startu nové banky se 
podílel už od roku 2009. V roce 
2011 se při samotném vzniku banky 
stal ředitelem divize retailového 
bankovnictví. Předtím se pět let 
věnoval strategii, rozvoji obchodu 
a produktů v různých zemích ve 
skupině GE Money. Kariéru začínal 
v Raiffeisenbank, kde za čtyři roky 
pracoval na různých obchodních 
pozicích. Volný čas nejradši věnuje 
svým dvěma děvčatům, klukovi 
a občas nějakému tomu pohybu.

Devadesát procent lidí si 
pobočkou projde. Aniž bychom 
je k tomu nutili, prostě se chtějí 
podívat.
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protože jsme ji dosud nenabízeli. Proto spouštíme refinanco-
vání. V dalším sledu spustíme i hypotéky pro nové klienty.

Nějaké další novinky?
Třeba dnes poskytujeme služby čistě fyzickým osobám, 

ale zatím ne fyzickým osobám  podnikatelům. Tito lidé mají 
v 90 procentech totožné potřeby jako vy nebo já. V následu-
jících měsících proto umožníme, aby mohli náš běžný účet 
používat i živnostníci jako své podnikatelské účty.

A co jiné banky a jejich produktová nabídka?
Některé tradiční banky by se rády pustily do konsolidace 

své nabídky, jenže ono to není jednoduché. Jak z těch 40 ba-
líčků uděláte jeden dva? A najít důvod, proč to udělat zrovna 
dnes, je těžké. Že bych si vsadil na to, že dojde k významné 
jednorázové redukci, to ne. Tou pozvolnou cestou zjednodu-
šování jdou ale dnes všechny banky.

Jak se dnes v bankovnictví využívají takzvaná big data?
Dneska bych řekl, že skoro nijak. Pokud se bavíme 

o velkých nestrukturovaných datech, momentálně je jejich 
využívání v bankovnictví velmi omezené.

Jaké to bude v budoucnu?
Obrovské. Jakmile se je banky naučí strukturovat a vyu-

žívat. Takové ty nejpřirozenější cesty budou v ohodnocování 

kreditního rizika klienta. K tomu zatím ale stačí základní 
data. Teď si vymyslím: Může se stát, že člověk, který každý 
den sází na sportovní zápasy, je rizikovější než člověk, který 
nesází. Pokud je to pravda, pak pomocí lepší práce s daty 
jste schopni zjistit, zda například žadatel o úvěr denně sází. 
V obdobných oblastech, jen v mnohem sofistikovanějších 
případech, se ta data analyzovat budou. Banky se je budou 
také snažit využívat k lepšímu cílení nabídek. To zajímá 
i nás, ale trochu jinak. My naopak nechceme otravovat lidi 
s něčím, co je nezajímá. Proto se třeba na práci s big daty 
budeme dívat i my…

Jak vidíte budoucnost Air Bank?
Do roku 2020 chceme mít milion klientů, aktivních klien-

tů. Ale to znamená klienty, kteří nás mají rádi.

V kolika zemích bude Air Bank působit v roce 2020?
Ambice pro vstup na zahraniční trhy také existuje. Vše 

je to otázkou budoucích let a regulátorů na daných mís-
tech, zda nás do země pustí, či nepustí. Dneska máme tipy, 
kde by se dala banka otevřít, a vždy je to na východ od nás. 
Každopádně to je spíše otázka pro akcionáře a pro mého 
předchůdce Ericha Čomora, který má tuto oblast na starosti. 
Já se starám o českou Air Bank a mým úkolem je mít tady 
úspěšnou banku, kterou mají lidé rádi. 

Komentář: Bankovní řezník na rohu ulice
Před 15 lety zajel člověk o víkendu do hypermarketu, 

nakoupil tam za několik tisíc a spokojeně konzumoval třeba 
i déle než týden. Dnes je trend opačný. Řada lidí hledá kvalitu 
u menších dodavatelů, kteří se zaměřují jen na vybrané 
produkty – pro maso chodíme k řezníkovi, pro ovoce k zeli-
náři a v supermarketu nakupujeme věci jako mouku nebo 
sterilovaný hrášek.

Většina českých bank je dnes svou univerzálností 
podobná spíš hypermarketům devadesátých let. Mnoha 
lidem to stále vyhovuje a banky tak ještě několik let mohou 
vydržet bez nutných změn. Už teď si na ně ale brousí zuby 
„řezník na rohu ulice“, tedy dravější menší hráči. Specia-
lizují se na konkrétní oblasti, služby klientům nabízejí za 
atraktivnějších podmínek a často v lepší kvalitě. Ta není 
v univerzálnosti, ale specializaci.

Čekám, že s „finančními nákupy“ to bude brzy podobné 
jako s potravinami. Každý bude mít kreditní kartu u jedné 
banky, účty u dalších dvou a hypotéku si zařídíme tam, kde 
to bude jednoduše nejvýhodnější. Některé supermarkety už 
své pekárny a masny horlivě inzerují, jak budou postupovat 
„univerzální banky“?

Michal Pobuda
Director, KPMG Česká republika

mpobuda@kpmg.cz
@michalpobuda
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INTEREST–
Komplexní vzdělávací program
pro finanční instituce

KPMG Business Institute představuje INTEREST – Komplexní vzdělávací program pro 
finanční instituce. Během čtyř měsíců se dozvíte řadu užitečných informací z oblasti 
daní, účetnictví, auditu a problematiky podvodného jednání, které následně využijete 
ve své praxi. V podzimní nabídce najdete mimo jiné tato školení:

15. září
Jak identifikovat manipulaci s účetními výka-
zy podle českých i mezinárodních účetních 
standardů

30. září
IFRS 9 – Finanční instrumenty z pohledu CFO 
agendy

8. října
Legislativní úprava a aktuální výklady DPH 
u finančních činností

14. října
Regulatorní dopady související s regulací  
Basel III/CRD IV, výkaznictví COREP a FINREP 
dle metodiky roku 2015

21. října
Manipulace historických finančních informací 
a plánů pro finanční instituce

27. října
Daňová specifika leasingových společností

Registrujte se na dvě a více školení pro finanční instituce a získejte slevu.
• Dvě školení: 5% sleva z ceny obou školení
• Tři školení: 10% sleva z ceny všech školení
• Čtyři a více školení: 15% sleva z ceny všech školení

Školení jsou určena všem, kteří chtějí zvýšit své odborné vzdělání, najít nové cesty k řešení problémů, rozšířit si 
obzory a získat nové profesní kontakty.

Registrujte se na www.kpmgbusinessinstitute.cz.

 
kpmgbusinessinstitute.cz

 



Text: Pavel Balada

Přestože finální podoba nové čínské pětiletky (2016–2020) bude oficiálně vyhlášena až na začátku roku 2016, 
ambiciózní představa Pekingu o nadcházejícím hospodářském plánu se už rýsuje. Na základě prohlášení členů 
čínské Národní rozvojové a reformní komise (NDRC) se dá očekávat, že jedním z hlavních cílů nového 
plánování bude udržení progresivního růstu ekonomiky na úrovni 6,5–7 % ročně. Tato meta však 
představuje podstatné slevení z dynamiky růstu HDP vzhledem k podstatně progresivnějšímu rozvoji 
země v minulých letech. Míra nižšího ekonomického růstu Číny byla patrná již v roce 2014, kdy HDP 
rostlo nejpomalejším tempem za posledních 24 let, a to o 7,4 %. Kam směřuje čínská ekonomika?

Nová čínská pětiletka je za 
dveřmi. Chce potírat korupci 

i zvednout životní úroveň
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Konzumní společnost
Růst čínské ekonomiky byl v minulých 10–15 letech silně 

tažen exportem (20–30 % z celkového HDP) a investicemi 
do infrastruktury. Krize v eurozóně však měla na čínský 
vývoz významně negativní dopad. Společně pak s očekáva-
ným nedostatkem pracovní síly a růstem její ceny se vedení 
zavázalo už v předchozí pětiletce k transformaci stávající-
ho ekonomického modelu založeného na exportu a stát-
ních investicích na model konzumní ekonomiky. V letech 
2011–2014 se dostavily první pozitivní výsledky, kdy sektor 
služeb v celkovém podílu na HDP v porovnání s rokem 2010 
stoupl o 5 % na úroveň 48 %.

Dvojnásobné příjmy
V roce 2012 představil bývalý čínský prezident, Chu Ťin-

-tchao, další ctižádostivý plán. Stanovil cíl růstu disponibilní-
ho příjmu čínského obyvatelstva do roku 2020 (ve srovnání 
s rokem 2010) na dvojnásobek. Růst příjmů by měl pro-
běhnout rovnoměrně ve městech i na venkově, což má vést 
k vyváženějšímu a udržitelnějšímu hospodářskému rozvoji 
země. V roce 2010 dosáhl průměrný příjem na obyvatele 
v městské oblasti 3 060 USD, zatímco na venkově nebyl ani 
třetinový (948 USD).

Stárnoucí populace
V oblasti demografického vývoje se může Peking brzy 

potýkat s problémy vyplývajícími z rychle stárnoucí popu-
lace. Z tohoto důvodu bude s největší pravděpodobností 
kladen důraz na další uvolňování politiky jednoho dítěte. 
Aktuální míra porodnosti v zemi, 1,4 dítěte na ženu, je silně 
pod světovým průměrem (2,36) a nedokáže zajistit dlouho-
době udržitelný sociální a důchodový systém.

Sázka na obnovitelné zdroje
Další oblastí zájmu čínských představitelů podle všeho 

zůstane i nadále snižování emisí CO2 a celkové zkvalitňování 
životního prostředí pomocí rostoucích investic do obno-
vitelných zdrojů. Dle úřadu pro plánování věnuje čínské 
obyvatelstvo mnohem větší pozornost kvalitě života a má 
vyšší nároky. Nový pětiletý plán nebude tyto skutečnosti ig-
norovat. V roce 2014 byla Čína zdaleka největším investorem 
do obnovitelných zdrojů na světě. Její investice v porovnání 
s rokem 2013 narostly o 39 % a dosáhly neuvěřitelných 83,3 
miliardy dolarů. Pro zajímavost – USA byly v roce 2014 na 
druhém místě s celkovou výší investic 38,3 miliardy dolarů.

Potírání korupce
Podle slov premiéra Li Kegianga je potřeba řešit i „hlu-

boce zakořeněné“ problémy v zemi, čímž naráží na nedávno 
zahájenou protikorupční kampaň. Značné úsilí o potírání 
korupce tedy můžeme očekávat i v následujících pěti letech. 
Podle statistik nevládní instituce Transparency International 
se Čína v oblasti korupce mezi lety 2013–2014 propadla 
z 80. na 100. příčku z celkového počtu 175 zemí.

Snižování rozdílů mezi bohatými 
a chudými

V neposlední řadě se má Peking zaměřit na otázku sni-
žování rozdílů mezi chudými a bohatými. Z tohoto důvodu 
NDRC údajně plánuje, stejně jako v minulé pětiletce, výstavbu 
dalších desítek milionů ubytovacích jednotek ve městech, a to 
primárně pro sociálně slabší. Do roku 2020 by podle vládních 
odhadů mohlo v městské zástavbě bydlet 850 milionů obyva-
tel, o 200 milionů více v porovnání s rokem 2010. 

Vývoj čínské ekonomiky
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Kdo by se chtěl něco bližšího dozvědět o podpoře české-
ho sportu a hledal by nějakou koncepci s dlouhodobou vizí, 
moc by toho nenašel. Ani statistik není zrovna na rozdávání. 
Přehledný registr veřejných peněz určených na podporu 
sportu? Chybí. Registr sportovišť? To samé. Přitom sport 
kromě pozitivního efektu na zdraví obyvatelstva přináší 
i ekonomické benefity v podobě velkého počtu pracovních 
míst a podnikatelských příležitostí. Tudíž absence zájmu 
z nejvyšších míst je přinejmenším zarážející.

52 miliard pro erár
Kompetenčně sport spadá pod Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, ale trochu výrazněji rozvířil mediální 
vody jen v době sporů o regulaci hazardu, která se sportem 
výrazně souvisí. Jinak je víceméně ticho po pěšině.

Pro informace se tedy musíme vypravit do soukromé 
sféry. „Celým odvětvím sportu se zabýváme už asi deset 
let a v posledních pěti výrazně spolupracujeme s Českým 
olympijským výborem,“ říká Ondřej Špaček, manažer z české 

kanceláře KPMG. Analýzy této společnosti odhalily řadu věcí, 
které by politikům na lokální i celostátní úrovni měly otevřít 
oči a naznačit jim, že právě sport je oblast, kterou stojí za to 
se zabývat.

Zejména v současné době, kdy státy po celém světě 
řeší, kde vzít nové finanční zdroje, zaujme informace, 
že roční přínos sportu pro veřejné rozpočty v Česku se 
pohybuje kolem 52 miliard korun. „Je potřeba si uvědomit, 
že sport zaměstnává obrovské množství lidí. Podle našich 
analýz jde až o 200 tisíc pracovních úvazků. Když tedy 
odvody za tyto lidi sečteme s firemními daněmi a dalšími 
poplatky, zjistíme, že přínos sportu pro veřejné rozpočty je 
značný,“ vysvětluje Špaček.

Do sportu navíc každoročně proudí velké množství 
finančních prostředků. Celková spotřeba sportu v Česku se 
pohybuje kolem 120 miliard korun ročně, z čehož zhruba 
15 miliard přichází z veřejného sektoru, ať už jde o rozpo-
čet státní, obecní, či krajský, a kolem 100 miliard korun má 
původ v peněženkách domácností.

Nagano, Sáblíková, Železný, Vrzáňová, Panenka a řada dalších jmen a sportovních událostí. Jestli se Češi kvůli 
něčemu dokážou skutečně semknout, je to sport. Člověk by čekal, že se odvětví, které je pro zemi tak tradiční 
a významné, bude těšit i zájmu politiků a obecně veřejné podpoře. Jenže situace je poněkud odlišná.

Text: Jiří Táborský

Zanedbané stadiony, 
zavřené tělocvičny. 

A co na to stát?
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Sport není soukromý, ale veřejný
Mezi ekonomy lze často zaslechnout názor, že sport 

by se jakožto volnočasová aktivita měl financovat jen na 
soukromé bázi a stát by do toho neměl zasahovat. Jenže 
tento názor opomíjí, že sportovní odvětví není izolovaný 
ostrov, který s ničím okolním nesouvisí. „Pohyb je hlavní pre-
vencí nemocí, jako je kupříkladu cukrovka. Z našich analýz 
vyplynulo, že jedna koruna investovaná do sportu představuje 
v dlouhodobém hledisku úsporu dvě koruny padesát haléřů 
na výdajích zdravotnictví,“ vysvětluje Špaček vztah mezi 
sportem a kondicí veřejných rozpočtů.

Sečteno a podtrženo, stát by se měl zasazovat o to, aby 
se v Česku sportovalo. Otázka je, jak by se to mělo správně 
udělat. Historie je plná příkladů, jak státy ve snaze něčemu 
pomoci napáchaly víc škody než užitku. Navíc v oblasti spor-
tu byl vývoj v uplynulých letech značně krkolomný.

K tomu, aby se někde nějaký sport provozoval, musí 
napřed pochopitelně vzniknout odpovídající sportovní infra-
struktura. Tedy stadiony, tělocvičny, bazény a další zařízení. 
Těch je v Česku opravdu hodně – podle analýzy KPMG je 
v ČR sportovní infrastruktury více než ve většině okolních 
zemí. Bohužel se o ni málokdo stará a nejsou na to peníze. 
„Podle našich zjištění je více než 90 procent infrastruktury 
starší než dvacet let a její majitelé obvykle nemají dost peněz 
na provoz,“ popisuje Špaček.

Zpět k Zemanovi
Kořeny dnešních problémů je třeba hledat v době, kdy 

současný prezident Miloš Zeman vykonával funkci premiéra. 
V té době se schválilo, že sportovní infrastruktura, o niž se 
nikdo pořádně nestará, přejde do rukou sportovních orga-
nizací. V důsledku tohoto rozhodnutí dnes asi 60 procent 
infrastruktury patří sportovním klubům a tělovýchovným 
jednotám, které působí ve více než šesti tisících měst a obcí. 
Zbylá infrastruktura je v rukou školních zařízení, měst a obcí 
a část rovněž v soukromém vlastnictví.

Stejně jako v jakémkoli jiném odvětví je i u sportu klíčová 
otázka, kdo to platí. A právě v této oblasti je ČR značně ne-
koncepční. Až do roku 2011 nebyla situace sice ani zdaleka 
ideální, ale jistě byla více fungující než dnes. Společnost Saz-
ka prostřednictvím Českého svazu tělesné výchovy a sportu 
(ČSTV) rozdělovala značné množství prostředků získaných 
ze sázek. K tomu jako druhý zdroj existovaly tzv. odvody na 
veřejně prospěšné účely. V principu šlo o to, že hazardní a lo-
terijní společnosti neplatily klasické daně, ale část z výnosu 
posílaly na tzv. veřejně prospěšné účely. V mnoha případech 

šlo o neziskové organizace v charitě a kultuře, ale z větší 
části byly příjemcem peněz právě sportovní kluby. Kritici 
tohoto systému oprávněně poukazovali na značnou korupci, 
která tento systém provází, ale přece jen se nějaké peníze do 
sportu skutečně dostaly. A třetím významným zdrojem bylo 
tzv. porcování medvěda.

Definujme národní sport
Při schvalování státního rozpočtu na další rok se každo-

ročně sešly řádově tisíce pozměňovacích návrhů od poslan-
ců, kteří s jejich pomocí posílali z rozpočtu drobné dotace 
obvykle do svých rodných měst. Cílem dotací nezřídka byla 
právě sportoviště. S touto praxí však před několika lety v re-
akci na finanční krizi definitivně skoncoval tehdejší ministr 
financí Miroslav Kalousek.

Současná situace je naprosto odlišná. Zdanění hazardu 
totiž prošlo v uplynulých několika letech podstatnými změ-
nami a v současnosti již peníze neputují přímo od hazard-
ních firem do sportu, ale přes rozpočet státu, krajů a obcí. 
K tomu se přidávají dotace ze státního rozpočtu a od krajů, 
o které musí obec žádat – a musí také uvést konkrétní účel. 
A existují rovněž fondy Evropské unie, ale ty sport obvykle 
financují jen mimoděk v rámci jiných akcí, například když se 

někde při podpoře cestovního ruchu postaví golfové hřiště.
Výsledkem je situace, kdy řada vlastníků sportovišť nemá 

peníze na provoz a raději zchátralé sportoviště zdarma 
převedou na obec. Ta na tom ovšem mnohdy nebývá lépe 
a musí se například spoléhat, že jí poskytne potřebnou 
dotaci kraj.

Otázkou tak je, kudy dál. „V prvé řadě bychom se měli 
dohodnout, které sporty jsou pro nás prioritní. Například 
v Rakousku masivně podporují lyžování. Jednak pro něj mají 
vynikající podmínky, jednak prostřednictvím lyžování v za-
hraničí propagují zemi jako takovou. Prioritizace nějakého 
konkrétního sportu u nás zcela chybí. Pochopitelně by měl 
vzniknout transparentní a dlouhodobě předvídatelný způsob 
financování sportovních aktivit z veřejných zdrojů. Je sice 
pravda, že většina peněz na sport přichází od domácností, 
ale to jsou obvykle prostředky na provoz. Veřejné peníze mají 
nezastupitelnou roli, protože jsou to obvykle investice a ty pak 
iniciují další sportovní aktivitu,“ popisuje Špaček.

Kromě systému financování by také mělo být jasné, co 
v ČR vlastně máme a v jakém je to stavu. To se neobejde 
bez podrobného registru sportovní infrastruktury a jed-
notné pasportizace sportovišť. Současná informovanost 
o stavu těchto zařízení je v ČR v současnosti na velmi 
špatné úrovni. 

Sport v Česku vytváří 200 tisíc 
pracovních úvazků

90 procent sportovní 
infrastruktury je starší 
dvaceti let
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Jak by vypadal život Lukáše Maixnera, kdyby neexistoval 
Facebook?

Možná by v něm bylo více volna a méně sdílených infor-
mací s přáteli (smích), ale jinak by se nijak výrazně nelišil. 
Stejně bych se pohyboval okolo technologických vychytávek, 
aktivací a pomáhal firmám, které by se chtěly v těchto obo-
rech dál posouvat.

Jednu takovou jste založil, ta se navíc naplno věnuje sociál‑
ním sítím. Jak těžké bylo na začátku přesvědčit své okolí, 
že právě Facebook je terno, kterému zasvětíte další roky 
svého života?

Vždycky je těžké přesvědčovat někoho o něčem, o čem 
nic neví. A co si budeme nalhávat, na začátku jsme nikdo 
o Facebooku nic moc nevěděl. Měli jsme ale jednu velkou 
výhodu – v USA už byl celkem profláknutý, takže jsme mohli 
snadno získávat informace.

V tom jste byl se svými kolegy víc než úspěšný. Netrvalo 
dlouho a začali jste s lidmi z Facebooku jednat…

A musím říct, že to byly skvělé začátky. My si byli celkem 
jistí v tom, co chceme, a možná právě proto jsme ty lidi 
přesvědčili. Není úplně běžné, že by se hned a bez okolků 
s někým takhle rychle dohodli. Jsem přesvědčený, že po celá 
ta léta jdeme správným směrem a že i oni jsou spokojeni.

Stalo se, že vás nějaký klient odmítl a pak přišel s tím,  
že se spletl, že Facebook podcenil?

Dělo se to a my měli pochopení. Určitě jsme nikomu nic 
nevyčítali, protože to bylo zkrátka něco nového, neprozkou-
maného. Bylo jasné, že řada firem nedá peníze ze dne na 
den tam, kde nevidí do budoucna. Postupně se ale s tím, jak 
Facebook rostl, naše výchozí pozice zlepšovala.

Proč myslíte, že má Facebook v Česku takový náskok před 
dalšími sociálními sítěmi?

Důvodů je určitě více, ale jeden za všechny bych našel. 
Nabídl českým uživatelům velmi rychle českou verzi. Proto si 
k nim našel cestu a získal obrovský náskok před konkurencí, 
která měla sice také skvělé produkty, ale lidem nebyly tak 
blízké, protože tam byla jazyková bariéra.

Jsou ještě nějaké další důvody než česká verze, které ho 
přiblížily Čechům?

Jeho transparentnost. Porazil veškerou tehdejší kon-
kurenci jako chaty, Libimseti.cz či Lide.cz tím, že vytvářel 
lidem reálné profily se skutečnými jmény a fotkami. Byl 
důvěryhodný, otevřený a tím vším hodně zajímavý. Už jste si 
nepsali s Tondou321, ale s Antonínem Novým, kterého jste 
znali ze školy. A poznali ho i díky profilové fotce.

Přerušil školu, aby se mohl věnovat své firmě, která se zaměřuje na práci s Facebookem. Díky 
tomu na něm tráví každý den a plní si tak sen teenagerů, i když už jím sám dávno není. Lukáš 
Maixner ze Socialbakers s námi hovořil nejen o stvoření českého Facebooku, ale také o vstupu 

nového investora nebo start ‑upu své firmy.
Foto: Martina VotrubováText: Richard Valoušek

„Facebook u nás vyhrál českou verzí“

Lukáš Maixner, spoluzakladatel Socialbakers
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Dá se ještě náskok Facebooku stáhnout? Dožene či přede‑
žene ho něco v dohledné budoucnosti?

Na to se těžko odpovídá, protože dokáže skvěle reagovat 
na vývoj, na chování uživatelů. Technologické firmy obvykle 
důkladně sledují trendy a občas mám pocit, že skoro až vidí 
do budoucnosti a tak trošku ji na internetu tvoří. Facebook 
se neustále vyvíjí, mění, aktualizuje a díky tomu se drží na 
výsluní. A jestli ho někdy něco vystřídá? Já myslím, že určitě. 
Otázka je, co to bude.

 
Máte představu?

V poslední době se hodně hovoří například 
o WhatsAppu, ale to není typická sociální síť, je to spíše 
náhrada SMS chatu. Otázkou tedy je, kam přesně se vývoj 
posune a zda lidé budou mnohem více preferovat tyto druhy 
komunikace.

Nechyběla by lidem potřeba sdílet informace se širším 
plénem přátel a známých?

To víte, že chyběla. Ta jen tak nezmizí. Lidé už si zvykli. 
Ač to někteří nepřiznají, rádi sdílí a šíří své zážitky, sbírají 
lajky, jsou v centru dění. Ať to bude dál jakkoliv, podobný 
druh sítě tady zůstane ještě dlouho.

Hledá Facebook cestu i ke starším uživatelům?
Myslím si, že ano. A je to přes mladou generaci, přes děti 

a vnoučata, protože právě ony na něm žijí nejaktivněji. Třeba 
já mamce založil účet jen proto, aby mohla sledovat mé 
fotky ze služebních i soukromých cest a další aktuální infor-
mace z mého života. V tomto ohledu je to pro ně užitečný 
nástroj. Stejně jako stárne naše populace, budou stárnout 
i uživatelé Facebooku. Nebude to ale žádný drastický posun, 
jen je to logický vývoj.

Odešel jste z vysoké školy kvůli nastartované firmě. Ta 
dodnes prosperuje. Nezapochyboval jste někdy?

Člověk zažíval skvělá i krušná období. Ta skvělá bych asi 
ani bez těch krušných neprožíval, jsou nutným zlem, aby se 
člověk posunul dál. My měli od začátku jasno, jakým smě-

rem chceme jít. Jasně, občas se musel trošku změnit,  
ale nápad, chuť i vědomosti jsme měli. To nás asi dovedlo  
až sem.

Je hodně těžké vést firmu ve více lidech, nepřekáží si vaše 
nápady občas?

Jednoduché to není, má to výhody i nevýhody. Myslím si 
však, že výhody jednoznačně převládají. Navíc ve firmě teď 
děláme každý něco trošku jiného, do svého si vlastně ani 
nezasahujeme.

Není to tak dlouho, co do firmy vstoupil investor. Jak těžké 
je ho najít?

Hodně, proto jsme ho nevybírali sami, ale měli jsme na 
to poradenskou firmu. Když se na to dívám zpětně, vím, že 
jsme udělali jednu ze základních chyb – nasadili jsme cenu, 
která byla vysoká pro malé investory a nízká pro ty velké. 
Hodně potenciálních zájemců jsme proto odradili hned  
na začátku.

Nakonec jste ale toho „pravého“ našli. Bylo náročné sladit 
společné představy?

I to bylo jedním z hlavních důvodů výběru. Chtěli jsme 
někoho, kdo nás nebude tlačit do kouta, s kým si budeme 
rozumět a budeme společně posouvat firmu dál, a to se  
nám podařilo.

Lukáši, co byste vy osobně doporučil lidem, kteří by chtěli 
zažít podobně úspěšný start ‑up jako vaše firma?

Aby si našli skvělé partnery, kterým budou stoprocentně 
důvěřovat, přišli s nápadem, který bude lidi bavit a zajímat, 
a aby si pečlivě prozkoumali trh a našli na něm mezírku přes-
ně pro sebe. Právě ta je totiž povede za úspěchem. Ale hlavně 
snažit se být profitabilní od začátku, najít byznys model, který 
funguje, je stejně důležité jako mít „dobrý nápad“. 

Lukáš Maixner a Socialbakers

Spoluzakladatel Socialbakers, společnosti zaměře-
né na sociální média. On sám má ve firmě na starosti služby 
na míru pro významné klienty. Jako svůj hlavní úkol vnímá 
vymýšlení inovací a nových experimentálních projektů. Mezi 
své koníčky řadí kvalitní jídlo, cestování a čas strávený se svou 
rodinou. Také ho baví moderní technologie. Není náhoda, že 
se před založením firmy Socialbakers pohyboval kolem IT. 
Brýle a prestige ovšem nikdy nenosil.
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To nejlepší z kultury, 
když jste na cestách
Čeká vás na podzim služební cesta po Česku nebo Evropě a rádi byste 
ji strávili kvalitněji než dalším večírkem pro jednoho v hotelovém baru? 
Nechte se inspirovat tipy na to nejlepší, co nabízí evropská kulturní scéna.

Text: Anna Batistová

Dvořákova Praha
 Praha
 7.–23. září 2015

Největší violoncellista současnosti 
Yo ‑Yo Ma společně s Českou filharmonií 
zahájí osmý ročník festivalu Dvořákova 
Praha, který oslavuje geniálního české‑
ho skladatele. Potrvá od 7. do 23. září 
a nabídne klasiku jak v podání věhlas‑
ných světových orchestrů (za všechny 
například Philharmonia Orchestra Lon‑
don), tak hvězdných sólistů (mimo jiné 
houslistka Lisa Batiaschvili) i dirigentů 
(z českých talentů třeba Jakub Hrůša). 
Dvořákovu Prahu můžete v září navští‑
vit v Rudolfinu, v Anežském klášteře 
i v Chrámu svatého Víta.

Chalupeckého Brno
 Brno
 od 25. září 2015

Od konce září až do začátku ledna 
příštího roku bude Moravská galerie 
v Brně hostit výstavu Finále 2015. Na té se 
představí pět finalistů Ceny Jindřicha Cha‑
lupeckého, nejprestižnější české ceny pro 
výtvarné umělce. Letošními finalisty jsou 
Vojtěch Fröhlich, Lukáš Karbus, Bar‑
bora Kleinhamplová, Pavla Sceranková 
a Pavel Sterec. Jméno 26. laureáta bude 
vyhlášeno 20. listopadu v Brně. V rámci 
25. výročí ceny bude navíc ve Veletržním 
paláci v Praze od 30. září probíhat rozsáh‑
lá výstava zkoumající „anatomii“ samotné 
ceny, její historii i současnost.

Evropská Plzeň
 Plzeň
 9.–17. září 2015

Konfrontaci domácí divadelní tvorby 
se špičkovou zahraniční slibuje plzeňský 
mezinárodní festival Divadlo. Přehlídka je 
jedním z programových vrcholů projek‑
tu Evropské hlavní město kultury Plzeň 
2015. Poprvé se v Česku představí jeden 
z nejrespektovanějších režisérů dneška 
Krzysztof Warlikowski s opusem (A) 
pollonia z varšavského divadla Nowy 
Teatr. Festival nabídne i berlínské zpra‑
cování klasiky Henrika Ibsena Nepřítel 
lidu v režii Thomase Ostermeiera, jednu 
z nejslavnějších inscenací světových diva‑
delních festivalů posledních let.
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       Světelná Paříž
V září vyjde v nakla‑

datelství MOBA český 
překlad románu All the 
Light We Cannot See 
od Anthonyho Doerra. 
Román s českým ná‑
zvem Jsou světla, která 
nevidíme přeložil Jakub 
Kalina. Kniha se stala 

celosvětovým bestsellerem a posbírala 
nejrůznější literární ocenění – kromě le‑
tošní Pulitzerovy ceny například cenu za 
nejlepší knihu roku 2014 podle New York 
Times či knihu roku u Washington Post. 
Druhý román jednačtyřicetiletého Doerra 
zachycuje dobu druhé světové války a po‑
pisuje paralelní příběhy slepé francouzské 
dívky a mladého německého vojáka.

Světový Milán
 Milán
 do 31. října 2015

Pouze do 31. října mají návštěvníci 
možnost zhlédnout světovou výstavu 
Expo 2015 v italském Miláně. Na výstavě, 
jejímž tématem je hledání dostatku kva‑
litních zdrojů potravy a vody pro všechny 
obyvatele Země, se prezentuje celkem 
145 zemí. Český pavilon, který vytvo‑
řili architekti Ondřej Chybík a Michal 
Krištof, zařadila italská média mezi pět 
nejlepších pavilonů letošní výstavy a zís‑
kal i řadu oficiálních ocenění. V srpnu do 
něj zavítal už miliontý návštěvník. Celé 
Expo podle pořadatelů navštíví až dvacet 
milionů lidí.

Operní Vídeň
 Vídeň
 po celou sezonu

Vídeňská státní opera připravila pro 
aktuální koncertní sezonu celkem šest 
nových inscenací. Jednu z nich, Janáčko‑
vu Věc Makropulos, nastudoval český 
dirigent Jakub Hrůša, který bude na pro‑
slulé vídeňské scéně debutovat. Dalšími 
novinkami příští sezony budou Verdiho 
Macbeth, Humperdinckova opera 
Hänsel und Gretel (Perníková chaloup‑
ka), Pucciniho Turandot, Tři sestry od 
maďarského skladatele Pétera Eötvöse 
a nová dětská opera Fatima od Johanny 
Doderersové. Divadlo navíc opět nabídne 
živé přenosy na internetu.

Moderní Londýn
 Londýn
 19. září – 13. prosince 2015

Čínský disident a aktivistický 
umělec Aj Wej ‑wej bude od 19. září až 
do 13. prosince vystavovat v Královské 
akademii umění v Londýně, která mu 
před několika lety udělila čestný titul. 
Aj Wej ‑wej, jenž svým uměním bojuje 
s Komunistickou stranou Číny a volá po 
svobodě slova, je v současnosti jedním 
z nejsledovanějších umělců. Součástí 
výstavy bude i devadesátitunová instalace 
z ocelových tyčí, které umělec nasbíral 
po zemětřesení v S‘‑čchuanu roku 2008. 
Dílo bude položeno jako koberec v nej‑
větším výstavním prostoru Královské 
akademii umění.

       Ztraceni v Mnichově
Režisér Petr Zelen‑

ka, trojnásobný držitel 
Českého lva za nejlepší 
režii (Knoflíkáři, Rok 
ďábla, Karamazovi), se 
po sedmi letech znovu 
představí českému 
filmovému publiku. 
Dne 22. října bude mít 

premiéru jeho nový snímek Ztraceni 
v Mnichově natočený podle vlastního 
námětu a scénáře. Tématem snímku je 
kontroverzní příběh Mnichova 1938. 
V příběhu se, jak je u Zelenky zvykem, 
mísí realita s fikcí. V hlavních rolích se 
představí Martin Myšička, Václav Kopta, 
Marek Taclík a Jana Plodková.

       Love
Do českých kin jde 

17. září provokativní 
3D film Love režisé‑
ra Gaspara Noého, 
který měl premiéru 
na festivalu v Cannes. 
Novinku argentinsko‑
‑francouzského 
provokatéra vidělo 

české publikum na festivalu v Karlo‑
vých Varech. Hrdinou dramatu je mladý 
Američan Murphy (Karl Glusman), který 
se v Paříži bláznivě zamiluje do francouz‑
ské herečky Electry (Aomi Muyocková). 
Trojku doplňuje blonďatá Omi (Klara 
Kristinová).

tip tip tip
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„Posadit Čechy ke 
společnému stolu byl risk“

Od začátku zpracováváte výhradně české maso. Když se 
ale projdeme centrem města, všude je to samý argentinský 
steak. Myslíte si, že Češi nejsou na tuzemské maso dosta-
tečně pyšní?

Nemyslím si, spíš je pro ně těžké ho sehnat v dobré kva
litě. Před pěti lety, když jsem otvíral Sansho, jsem byl vážně 
v šoku, že ho žádné restaurace v centru Prahy nenabízejí. 
Chtěl jsem navázat na českou tradici, a proto máme vlast
ní řeznictví, našli jsme si českého dodavatele na Jihlavsku 
a máme v neděli a v pondělí zavřeno, protože maso sami 
bouráme.
Liší se nějak tradice bourání a využívání celých zvířat 
v Česku a v Británii?

Postup je stejný. Jeho základem je velmi dobrý vztah 
mezi řezníkem a farmářem. V Česku je ale trendem poslední 
doby, že se menší farmáři musí naučit maso sami bourat. 
Přitom by se měli držet farmaření. My vždy spolupracuje
me s těmi, kteří mají skvělé zkušenosti s chovem zvířat, se 
zkušenými porážeči a do všeho vkládáme také naše řeznické 
znalosti. Jsem pyšný na to, že každý kus masa pochází ze 
zvířete, co se celý život páslo na pastvinách. Oproti Británii 
je tu snazší navázat vztah s farmáři, protože poptávka ještě 
není tak velká.
Nebylo trochu riskantní přijít 
na český trh s takovým kon-
ceptem?

Ne. Mnohem riskantnější 
bylo nabídnout zákazníkům 
interiér společného stravování 
v centru Prahy, tedy dlouhé 
stoly, lavičky a žádný luxus. Ten risk se ale rozhodně vyplatil. 
Jak Češi reagovali na společné stolování a zároveň poměr-
ně vysoké ceny?

Po otevření jsme byli kapacitně vyčerpáni už během 
dvou měsíců, takže to přijali opravdu dobře. Hned po šesti 
měsících jsme byli navíc Hospodářskými novinami zvoleni 
jako nejlepší restaurace. Začalo chodit víc lidí a někteří se při 
vstupu ptali, jestli jsou opravdu ve správném podniku. Byli 
jsme nervózní, jak budou lidi vnímat, že při soukromé večeři 
sedí u jednoho stolu s cizími lidmi. Většinou jsou ale spoko
jeni a na závěr si mezi sebou připíjejí a vyměňují vizitky.

Chtěl jste od začátku mířit na české zákazníky?
Rozhodně jsme cílili na Čechy a naštěstí se nám podařilo 

je zaujmout. Okolo osmdesáti procent našich zákazníků jsou 
teď Češi.
Zažil jste jako šéfkuchař gastronomické prostředí v růz-
ných částech světa. Čím se vyznačuje to české?

Nejcitelněji tu pozoruji nedostatek české a rakousko
maďarské gastronomické tradice. Když se mě cizinci ptají, 
kde si mohou dát něco opravdu typicky českého, často bojuji 
s tím, že je nemám kam poslat. Možná je to tím, že v Čes
ku je vlastně málo dobrých lokálních šéfkuchařů, protože 

odchází do Austrálie, Ameriky 
nebo Londýna. Určitě si to ještě 
vyžádá nějaký čas, už se ale 
nemohu dočkat, až se to změní. 
Vždyť já ani nevím, kam zajít na 
dobrou svíčkovou!
Hodně lidí si u nás stěžuje, 

že je opravdu těžké rozjet vlastní podnikání, obzvlášť 
v gastronomii. Můžete to potvrdit?

Já takovou zkušenost vůbec nemám. Nás už od začátku 
všichni podporovali, líbilo se jim, co děláme. Je ale možné, že 
těm, kdo si stěžují, schází jakákoli zkušenost s gastronomií. 
Mohou mít potom pocit, že úvodní fáze je opravdu obtížná. 
Ale vlastně to není nic proti tomu, co bude následovat!
Co považujete v podnikání ve stravování za vůbec nejtěžší?

Asi udržet si spokojené zaměstnance a zákazníky, a to 
přesně v tomto pořadí. Nejhezčí jsou pak ty pozitivní vibrace 
okolo jídla, kterých se nám naštěstí dostává hodně. 

Text: Eva Samšuková, foto: Eva Šafránková

Je Brit a miluje české maso. Už přes pět let Paul Day vaří jen ze zvířat, která žijí na pastvách. Propaguje „whole 
animal butchery“, tedy zpracování celého zvířete od čumáku po ocas. Sám si nejvíc pochutná na krkovici. Tu od 
něj můžete ochutnat v řeznictví The Real Meat Society, v restauraci Sansho nebo v podniku Maso a kobliha.
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Paul Day ve svém království masa a koblih
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