
Co myslíte, o čem bychom měli tentokrát psát náš úvod? Zřejmě o hlavní události dneška. O hrůzách, 
které jsou s ní spojené? Ne, otevřete si noviny, tam je toho spousta. Raději se tu zmíníme o naději, kterou 
tato doba přináší. Podívejte se kolem sebe, kolik empatie a sounáležitosti v nás se najednou probudilo. 
A   to ve všech z nás. Držme si palce, ať nám to vydrží. Přejeme vám příjemné čtení plné naděje.

NEWSLETTER
Březen 2022

NAŠE POMOC UKRAJINĚ V ČÍSLECH
Přinášíme vám výsledky naší sbírky, jejíž výtěžek je určen na pod-
poru zaměstnanců poboček Moore z Oděsy a Kyjeva.

Dohromady se nám podařilo shromáždit 151 500 Kč, přičemž jed
notliví zaměstnanci skupiny Moore Czech Republic mezi sebou 
vybrali 119 500 Kč. Naše firma potom přispěla částkou 32 000 Kč.

Tyto peníze již byly odeslány na účet Moore Global, kde se shroma
žďují příspěvky od všech společností ze sítě Moore z celého světa.

Z účtu Moore Global pak budou vybrané prostředky cíleně distri
buo vány na konkrétní pomoc konkrétním lidem z našich sester
ských firem na Ukrajině.

Děkujeme všem, kdo jste se na této sbírce podíleli. Osud našich 
kolegů z Ukrajiny nás samozřejmě vysoce zajímá. Není snadné zís
kávat informace z Ukrajiny, ale pokusíme se o to. A jak doufáme, 
v  příštím čísle našeho newsletteru vám přineseme co nejvíce na
dějných zpráv.  
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SPORTOVKYNĚ VE SVĚTĚ KYBERBEZPEČNOSTI
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Petra Kolesárová působí ve společnosti Doxo-
Logic jako výkonná ředitelka. Její pracovní ži-
vot je úzce spojen s tématem kyberbezpečnos-
ti, i když sama říká, že si tento obor nevybrala, 
ale on si vybral jí. Sportuje, leze po horách, běhá 
a řídí se heslem „Mysli, než klikneš“. Chcete vě-
dět o Petře víc? Přečtěte si rozhovor, který jsme 
s ní udělali.

Vzhledem k  současné si-
tuaci se téma kyberbez-
pečnosti řeší víc než kdy 
předtím. Jak to cítíte vy? 
Ovlivňuje to vaši práci?

To, co se nyní ve světě děje, 
ovlivňuje každého z  nás. 
Není to lehká situace. Na 
druhou stranu se opět uka
zuje, jak si lidé v  takových 
těžkých chvílích dokážou 
neuvěřitelně pomáhat. 
A dokonce i hackeři využili 
své schopnosti v boji proti 
politickému zlu.

Bohužel ale zaznamenáváme velký nárůst kyberúto
ků. Zneužití této tematiky v podobě falešných chari
tativních organizací v poslední době skokově přibylo.

Jak jste se k tématu kyberbezpečnosti dostala? Už 
jste se o tuto věc zajímala, než jste začala pracovat 
v DoxoLogic?

Ke kybernetické bezpečnosti jsem se dostala úplně 
náhodou. Tento obor jsem si nevybrala cíleně, spíš si 
vybral on mě. Zásadní pro mě určitě vždy byla spo
lupráce s Martinem Listopadem, která přetrvává do
dnes. I díky němu jsem právě v DoxoLogic.

Jak se vy osobně bráníte kybernetickým útokům?

V tomto mám určitě velkou výhodu oproti ostatním 
lidem, kteří se v tomto prostředí nepohybují. Uvědo

muji si riziko a vím, kde může číhat. Držím se proto 
těchto základních pravidel: používám kvalitní antivir 
jak na notebooku, tak i v mobilním telefonu, nejsem 
zvědavá a neklikám na podezřelé nabídky, výhry atd.

Velmi jsem si také oblíbila jedno naše motto – mysli, 
než klikneš.

Co děláte, když zrovna neřešíte věci okolo kyberbez-
pečnosti v  DoxoLogic? Máte vůbec nějaký čas na 
koníčky?

Relax a  rozptýlení po práci jsou důležité. Člověk je 
pak odpočatý a  to se odráží i  v  jeho práci. Nejlépe 
si tzv. vyčistím hlavu při sportu. Miluji běh, dokonce 
jsem vyhrála i  několik závodů (úsměv), ráda jezdím 
na kole, bruslích, lyžuji a občas lezu po horách.

Prozradíte nám váš životní sen? Jak ho chcete do-
sáhnout?

Musím přiznat, že jsem nad touto odpovědí dlouho 
přemýšlela. A  za tuto otázku děkuji, protože jsem si 
uvědomila, že mým životním snem je v tuto chvíli, asi 
i kvůli současné situaci, žít spokojený život, mít part
nera, na kterého se mohu spolehnout, rodinu a přáte
le, se kterými se mohu setkávat svobodně a bezpečně.
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ÚSPĚCH EU-ASIA DESKU  
 
Moore Czech Republic začíná získávat renomé 
a vliv i za hranicemi naší země. Svědčí o tom 
i  úspěch, který se povedl týmu pod vedením 
Karla Kučery. Moore Czech Republic, respekti-
ve nově vytvořený útvar EU-ASIA Desk se stal 
kontaktním místem v rámci skupiny Moore pro 
asijské společnosti působící na evropském trhu.

 
 
„Centrála Moore Czech Republic v Praze se na začát
ku roku stala stěžejním kontaktním místem pro čle
ny poradenské sítě Moore Global, kteří zprostředko
vávají obchodní aktivity pro klienty z asijských zemí. 
Tato silná pozice naší společnosti pomůže přitáhnout 
asijský kapitál také do České republiky, což se pozitiv
ně odrazí nejen na růstu pracovních míst, ale otevírá 
se tím prostor pro obchodní aktivity také v obráce
ném směru,“ říká Karel Kučera.

Tuzemské oddělení EUAsia Desku se soustředí na 
široké spektrum aktivit jako překladatelství, minima
lizace rizik spojených s kulturními rozdíly, marketin
gové aktivity a byznys development. 

V EUAsia Desku působí silný tým expertů z Japon
ska, Číny a Jižní Koreje. Právě tyto asijské země rea
lizují největší investice nejen v České republice, ale 
v celé Evropě. „Při realizaci tohoto typu transakcí je 
zásadní expertiza rodilých mluvčí, kteří tvoří jádro 
našeho týmu. Díky odstranění jazykové bariéry, hlu
bokému porozumění obchodním odlišnostem a pře
klenutí kulturních rozdílů se výrazně snižuje riziko 
nedokončených transakcí,“ uzavírá Karel Kučera.

My přejeme Karlovi Kučerovi i jeho týmu mnoho 
úspěchů v práci s asijskými klienty a těšíme se na dal
ší pozitivní zprávy z našeho EUASIA Desku.

NOVÝ ČLEN SKUPINY MOORE
 
Dovolte nám přivítat další firmu přicházející 
pod křídla naší skupiny. Společnost ALFIN posi-
luje náš Moore Accounting CZ team. ALFIN síd-
lí v   Mostě a naši noví kolegové se budou starat 
především o klienty z Ústeckého kraje.

 
Společnost ALFIN založili roku 1992 Zdeňka Koníčko
vá a Miroslav Tomášek, kteří se starají o úspěšný tým 
tvořený 15 zaměstnanci.

Hlavní činností ALFIN je vedení a zpracovávání účet

nictví a mzdové agendy na zakázku. Mimo to se 
ALFIN také profiluje v oblasti daní, personalistiky a 
vzdělávání. 

„Jde o další krok v rámci našeho snažení pronikat do 
regionů a působit nejen v Praze, Brně a Bratislavě, ale 
i v dalších velkých a středně velkých městech, jako 
je právě například Most,“ popisuje partnerka skupiny 
Moore Czech Republic Marcela Hrdá.

Kolegům z ALFIN přejeme, aby se ve skupině Moore 
Czech Republic rychle a snadno zabydleli. Zároveň se 
velice těšíme na spolupráci s nimi.
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RECEPCE  
V OBLEŽENÍ  
FILMAŘŮ
Již podruhé se naše recepce na jedno páteční dopo
ledne proměnila v  dočasné filmařské studio. Když 
jste vystoupili z výtahu, ocitli jste se rázem na „place“. 
Tak se říká ve filmařská hantýrce místu natáčení. Ani 
na tomto „place“ nechyběli scénárista, režisér, kame
raman a  hlavní postavy našich krátkých filmů, což 
byli ve skutečnosti naši stateční kolegové. Ano, sta
teční. Vypadá totiž jednoduše sednout si na barovou 
židličku a minutu mluvit na kameru. Ale není to tak, 
jak se zdá. Svítí na vás silná světla, vedle kamery sto
jí kdosi dávající vám příkazy, kterým těžko rozumíte, 
a kolem pobíhá technik a tleská vám nad hlavou, aby 
nastavil správně mikrofon přichycený na vaší košili. 
Nic moc pro slabší povahy.

Proto si tentokrát náš velký potlesk zaslouží Michae la 
Jankulárová, Aneta Milotová, Libor Vohánka a Jan 
Kubica mladší.

Zanedlouho se tato videa začnou postupně objevo
vat na našem LinkedInu, Facebooku a  Instagramu 
a  nejlépe projevíte kolegům svůj respekt, když jim 
něco napíšete pod video do komentáře.

Jan Kubica mladšíAneta Milotová

Michaela Jankulárová

Libor Vohánka
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HODNOCENÍ, KTERÉ NÁS POSUNUJE DÁL
 
Stává se u nás tradicí, že v prvních dnech února 
probíhá v naší firmě zaměstnanecké hodnocení. 
A  ani tento rok nebyl výjimkou. Týkalo se pře
devším kolegů z  týmů Moore Czech Republic, 
Moore Advisory a pražské části Moore Audit.

 
Průběh tohoto hodnocení je každý rok víceméně stej
ný, ale pokaždé nám dává nový vhled do názorů a my
šlení našich zaměstnanců. Díky tomu můžeme lépe 
nastavit a zlepšit fungování jednotlivců a celého týmu.

Kromě klasických zaměstnaneckých odměn dostalo 
několik našich kolegů za nadprůměrnou píli a skvělé 
výkony mimořádnou odměnu ve formě povýšení do 
nových rolí.

Konkrétně šlo o tyto naše kolegy: Jan Pinkas a Lenka 
Granátová byli povýšeni na pozici senior konzultant. 
David Martínek, Tomáš Křapáček, Aneta Milotová 

a  Alena Vybíralová po
stoupili na pozice mana-
žerů a v neposlední řadě 
Petr Štětka zastává od 
března pozici senior ma-
nažera.

Všem kolegům, kteří po
stoupili na novou pozici, gratulujeme.

Závěrem tohoto článku nám dovolte vás informovat 
o  vzdělávacím plánu, který připravujeme ve spolu
práci s kolegyní Michaelou Jankulárovou z SCOMPU. 
V rámci tohoto plánu se zaměříme hlavně na „soft
skillové“ dovednosti. Některých školení se zhostí naši 
kolegové, kteří jsou odborníci v daných disciplínách.

Budeme doufat, že se brzy potkáme na nějaké pří
jemné týmové akci, kterou bychom rádi výhledově 
naplánovali s důvěrou, že nám ji nepřekazí žádné ne
příjemné okolnosti v rámci světového dění.

NA VLNĚ ÚSPĚCHU
 
Na konci února se kolegům z Moore Advisory podařilo získat zakázku „Strategie rozvoje pro Plzeňský 
kraj 2022+“, jejíž cena je krásných 885 000 Kč. Předmětem této zakázky je zpracování strategického do
kumentu kraje na dalších 10 let. Strategie obsahuje zejména analytickou část (popis současného stavu) 
a návrhovou část. Návrhová část obsahuje vizi, strategické cíle a konkrétní opatření. U tohoto typu zakázky 
je důležitá práce u klienta, která bude realizována formou pracovních skupin. Celou zakázku zajišťuje Aleš 
Nechuta ve spolupráci s Tomášem Buriánkem, který bude zodpovědný za její realizaci. Pokud jsou počítá
ny jenom hlavní rozvojové strategie, a nikoliv strategie parciální (strategie školství, kultury atd.), tak celko
vý trh se strategiemi pro krajské úřady je ve velikosti 12 milionů korun. Po Jihočeském a Jihomoravském 
kraji je Plzeňský kraj již třetí zakázka strategie pro kraj, kterou Moore Advisory realizuje. Vizí do budoucna 
je mít těchto strategií sedm, a obsadit tak polovinu tohoto trhu. Akvizici dalších krajů bude mít na starosti 
již zmíněný Aleš Nechuta.

Společnost Servodata právě dokončila realizaci dalšího kola projektu „Chytrá karanténa“. Celkový obrat 
v rámci projektu byl vyšší než 12 mil. Kč. Tento projekt byl zaměřen na poskytování informací volajícím bě
hem covid pandemie, zejména o očkování, cestování, situaci v jiných státech, testovacích místech apod. 
Na projektu se podílelo více než 300 operátorů. Z důvodu zlepšení covid situace v České republice byl 
projekt „Chytrá karanténa“ ukončen. Děkujeme všem, kdo se na projektu podíleli.

Společnosti DEL, která je naším dlouholetým zákazníkem a partnerem, jsme pomohli uskutečnit kontrakt 
se společností DATASYS na výrobu balíkových boxů. Společnosti DEL se tímto kontraktem otevírají dveře 
do nové oblasti, díky které bude moci rozšířit své portfolio služeb.
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POKUD MÁTE PODNĚTY DO INTERNÍ ČI EXTERNÍ KOMUNIKACE NAŠÍ SKUPINY,  
OBRAŤTE SE S NIMI NA ELIŠKU. ELISKA.JODASOVA@MOORE-CZECH.CZ

  DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ MŮŽETE PODAT I PO 31. BŘEZNU? 

Termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
(všechny FO – OSVČ, zaměstnanci i ostatní FO s příjmy z nájmu apod.) 
za kalendářní rok 2021 je:

1)  1. dubna 2022, a to pokud je přiznání podáno v papírové formě 
(poštou nebo přímo na   finančním úřadě), nebo

2)  1. května 2022, pokud je přiznání podáno elektronicky (datovou 
schránkou, s elektronickým podpisem), nebo

3)  1. července 2022, pokud je přiznání podáno daňovým poradcem  
na základě plné moci udělené daňovým poplatníkem.

  MOORE CORPORATE FINANCE GROUP VYTVOŘILA 
VE SPOLUPRÁCI S VLERICK UNIVERSITY zprávu „Moore 
M&A Compass“, která se zabývá trhem přeshraničních transakcí 
týkajících se středně velkých podniků? Pokud o tom nevíte, nevadí, 
v příštím čísle našeho newsletteru vám nabídneme více zajímavých 
informací o tomto projektu a zveřejníme je i na našich sociálních 
sítích. Sledujte náš LinkedIn a Facebook. 

  SKUPINA MOORE CZECH REPUBLIC SE STALA 
PARTNEREM ALIANCE PRO  TELEMEDICÍNU? 
Cílem aliance je sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti 
telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb. 

  SKUPINA MOORE CZECH REPUBLIC JE  SIGNATÁŘEM 
V DRUHÉ EKONOMICKÉ TRANSFORMACI? 
Cílem tohoto uskupení je změnit republiku v dalších dekádách  
na otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi.

  V PRAZE PROBĚHNE 
KONFERENCE 
EVROPSKÉ ČÁSTI 
SKUPINY MOORE 
GLOBAL, která se bude 
konat od 22. června  
do 24. června 2022?
 

  SPOLEČNOST 
DOXOLOGIC JAKO 
PRVNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE instaluje 
bezpečnostní zařízení 
SIEM od  společnosti 
Fortinet?

V posledních týdnech se Asia Desku podařilo získat 5 nových klientů. Jedná se o 3 japonské a 2 korejské 
společnosti. Od začátku dubna se tak kolegové z Asia Desku budou starat o zákazníky z klíčových odvětví, 
jako je výroba elektrolytu do elektroaut nebo výroba zubních náhrad a potřeb pro zubaře. V rámci zakázek 
je zahrnuto zpracování mezd pro více než 100 zaměstnanců. Pro některé klienty budou kolegové z Asia 
Desku zastřešovat i daňové a právní služby. S jedním klientem dokonce zahajují statutární audit v Polsku.

Úspěch slaví i kolegové z Moore Accounting, kterým se podařilo získat veřejnou zakázku „Daňové pora-
denství 2022–2025“ pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Předmětem plnění této zakázky je posky
tování komplexního poradenství po dobu čtyř let, a to především daňového poradenství v oblasti daní 
z  příjmu, DPH a cel. 

VĚDĚLI JSTE, 
ŽE...


