
V dnešním světě se můžeme spolehnout na máloco. Ale co třeba pranostiky o počasí? Lze se spolehnout na 
ně? Co třeba jedna pranostika, která praví, že leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna? 
Je pravdivá? 

Zkuste na chvilku zvednout oči od čtení svého oblíbeného firemního newsletteru a podívejte se na teploměr. 
Hned vám bude jasné, jestli se alespoň na tuto pranostiku dá spolehnout. A kromě toho vám jako obvykle 
přejeme příjemné čtení plné těch nejspolehlivějších zpráv ze skupiny Moore Czech Republic.

NEWSLETTER
Únor 2022

PŘEDBĚŽNÁ ČÍSLA DÁVAJÍ DŮVOD  
K OPTIMISMU  
Naše síť posiluje a její význam se zvyšuje. To potvrzují i předběžné 
výsledky za rok 2021. 

Podle nich zaznamenala síť  
Moore tržby 3,564 miliardy USD, 
což oproti předchozímu roku 
představuje nárůst o 14 %. Z glo-
bálního pohledu si nejlépe vede 
Asia-Pacific region, který rostl 
o 25 %. Náš evropský region rostl 
o 12 % a v absolutním vyjádření 
dosáhl obratu cca 851 mil. USD. 
Členské firmy zaměstnávají cel-

kem 30 000 pracovníků, z  toho 
v  Evropě je to 8 150 osob. Tato 
čísla svědčí o velkém potenciálu 
naší sítě a  jsou důvodem k  op-
timistickému hodnocení jejího 
růstu, ke kterému významně 
přispívá i  Moore Czech Repub-
lic, jako jedna z deseti největších 
členských firem v Evropě.
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AJŤÁK, NEBO ASTRONAUT?

Dnes se v  rámci představování kolegů ze skupiny Moo-
re Czech Republic podíváme do společnosti Servodata, 
konkrétně za člověkem, bez jehož pomoci bychom se 
snadno ocitnuli ochromení bez fungujícího počítače a te-
lefonu. Jistě už víte, o kom je řeč. Martin Novotný působí 
jako IT support, ale má  spoustu jiných zájmů, z nichž IT 
tvoří jen malou část.

Martine, jak ses dostal do Servodat a  jaké byly tvé  
začátky?

Do Servodat jsem nastoupil po tom, co jsem dělal IT sup-
port u GM Electronic. To prostředí se se Servodaty nedá 
srovnat. Jak kancelářemi, tak především lidmi. Po výběr-
ku na first level support jsem byl nakonec přijat primár-
ně jako IT pro Moore.

Popiš nám svůj běžný den v práci.

Pokud se nestane něco nepředvídateleného, tak startuji 
den kávou a bábovkou, dokonce jsem tím proslul nato-
lik, že mi, jako expertovi, dává kolegyně ochutnávat svou 
domácí výrobu. Zaprvé se věnuji virtuálnímu prostředí 
serverů, kde to může vypadat, že nic nedělám (taková 
stereotypní představa o IT), respektive to nejde na první 
dobrou vidět, než vás všechny začnou otravovat hlášky 
z OneDrive, čemuž se všemožně snažím zamezit. A po-
tom druhá část práce, která mě baví víc, a to je pomoc 
lidem s jejich problémy s PC, protože ta už vidět je.

Jaký byl zatím tvůj nejtěžší projekt?

V Servodatech asi časově a komunikačně nejnáročnější 
byla migrace on-premise Exchange useru z Escape Con-
sult (Moore Accounting) do našeho M365 Tenantu. Ale 
dřív jsem vedl např. projekt stavby serverovny v Dublinu 
pro velkou korporaci a to byl daleko větší zápřah.

Jak trávíš svůj volný čas?

Nejčastěji doma nebo s přáteli. Nejsem úplně „geek“, ale 
deskové a  počítačové hry jsou moje parketa, na které 
trávím nejvíc času. Dřív jsem i tančil latinu nebo street 
dance, ale kvůli nemoci jsem toho musel nechat. A co 
mě nejvíc baví, je kosmonautika a astronautika.

Řekni nám více o tvém zájmu o astronautiku. 

Jako velký introvert jsem se osmělil a  zašel na několik 
přednášek do planetária v Praze nebo v Chebu. (I když 
dávám přednost čtení a  videím.) Největší událostí teď 
bylo vypuštění teleskopu Jamese Webba, který je pro-
klamovaným nástupcem Hubbleova dalekohledu, a už 
v červnu bychom mohli pozorovat první snímky, má to-
tiž tu možnost se podívat, jak se formovaly první galaxie 
a hvězdokupy po velkém třesku. Sám bych se rád někdy 
podíval na Floridu na start rakety. Jako nejlepší zážitek 
se nabízí vypuštění rakety SLS, která má začít novou éru 
kosmonautiky stavbou nové stanice Artemis u Měsíce.

Chtěl by ses s námi podělit o nějaké úspěchy z tvého 
osobního života?

Asi za největší úspěch považuji, že jsem se dokázal srov-
nat s Béďou (Bechtěrevova nemoc), který mi trochu otra-
vuje život, a nep****t se z toho. A potom nevím, jestli se 
to dá brát jako úspěch, ale když to dneska tak vidím, tak 
na tom něco bude, protože není moc lidí, co by se s ho-
lým zadkem ve 24 letech vydali z pohodlí domova hledat 
s párem švestek vlastní životní cestu, což se mně poved-
lo. I díky tomu, že moje práce je prakticky můj koníček. 
A především, že mám svoje nejbližší, na které se mohu 
vždy spolehnout, a to je myslím ten největší úspěch, kte-
rého si nesmírně vážím.
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MÍSTA MOORE CZECH  
REPUBLIC – ADUKO
Nemusíte dávat na odiv lesk své kanceláře, abyste 
mohli nabízet ty nejkvalitnější služby. Můžete klidně 
sídlit v docela nenápadných prostorách, které posky-
tují zaměstnancům i klientům dostatek tolik ceněné-
ho soukromí.  

Chcete příklad takové firmy? Aduko ze skupiny Moore 
Czech Republic je další společností, kterou vám dnes 
chceme představit.

Aduko sídlí v Pardubicích. Na kraji centra, na křižovatce 
dvou rušných ulic. Přesně tam naleznete budovu, na níž 
svítí neonový nápis „Dům služeb“. Mezi různými firmami, 

které zde mají své sídlo, se ukrývá i naše Aduko. S neoká-
zalostí kanceláří kontrastuje vřelé přijetí, jakého se vám 
zde dostane. Při cestě na nedaleké nádraží vás navíc za-
hřívá dobrá káva. Sem se budeme vždy rádi vracet.

 

NAŠE ÚČAST NA KONFERENCI 
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Naši experti často přednáší nebo školí odbornou veřej-
nost. Jedním z těchto případů je i účast našeho kolegy 
Petra Štětky na konferenci pro ředitele a ekonomy po-
skytovatelů sociálních služeb, která se konala 11. led-
na tohoto roku v žižkovském hotelu Olšanka. Petr zde 
vystoupil s příspěvkem na téma „Nová zákonná úpra-
va ochrany oznamovatelů“, který přítomným poskytl 
mnoho důležitých informací z  oblasti ochrany ozna-
movatelů.

„Jedná se o  pravidelnou konferenci Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb. Ředitelé se na ní dozví ak- 
tuality z dané oblasti, jako je například financování so-
ciálních služeb, vykazování péče na zdravotní pojišťov-
ny, nebo se seznámí s novelami zákonů,“ doplňuje Petr.

My se těšíme na více zpráv z různých konferencí, na ni-
chž vystupujete jako experti na danou problematiku. 
Proto neváhejte a podělte se o to s námi.
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MOORE SOCIAL AMBITION
 Moore Social Ambition je jednou z  nejdůležitějších 
iniciativ, do kterých jsme se jako síť pustili a  které 
bude v  budoucnu formovat vývoj firem sdružených 
pod Moore Global. Tato iniciativa má ambici stát se 
naším srdcem i  duší a  bude tou nejzásadnější změ-
nou ve vnímání aktivit v síti Moore. 

Také my v  Moore Czech Republic se budeme za pod-
pory našeho headquarters na aktivitách Moore Social  
Ambitions podílet. Pod vedením Moniky Chlumské se 
budeme podílet na realizaci jednotlivých vizí Moore  
Global a díky nově vznikajícím nástrojům budeme mít mož-
nost měřit svůj pozitivní dopad na každou danou oblast.

Náš přímý „social impact“ bude sledován především 
v pěti oblastech, které jsou v souladu s rozvojovými cíli 
udržitelnosti stanovenými OSN. Mezi ně patří:

  Kvalita a dodavatelé  
(Quality & Supply Chain)

  Příroda  
(Our Natural World)

  Rovnost, rozmanitost a inkluze  
(Equity, Diversity & Inclusion)

  Komunitní péče  
(Community Care)

  Vzdělávání, lidé a rozvoj 
(Education, People & Development)

Hlavní hnací silou v  těchto aktivitách budou Moo-
re Ambasadoři, kteří byli nedávno zvoleni. Zejména 
v Moore Czech Republic se nám daří prosazovat a dů-
kazem toho je, že naše Monika Chlumská byla nově 
jmenována do představenstva Social Ambition sdru-
žení, kde vede v  těchto aktivitách další firmy Moore 
společně s jejich ambasadory.  

Program Moore Ambition má přímou spojitost s akti-
vitami CSR a  i my všichni u nás v Moore se nyní bu-
deme na základě tzv. Moore Promise muset aktivně 
účastnit aktivit s tím souvisejících. V rámci tohoto pro-
jektu nás bude čekat mnoho zajímavých CSR aktivit, 
do nichž se zapojí celé týmy naší skupiny. S dalším vý-
vojem těchto aktivit vás seznámíme v nadcházejících 
týdnech.

 

NA VLNĚ ÚSPĚCHU

Moore Advisory se podařilo získat veřejnou zakázku na „Zavádění inovací pro strategické řízení a plánová-
ní v praxi formou modelů/pilotů a vzdělávacího modulu“, a  to pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Klíčovou 
součástí tohoto projektu je provedení pilotního odzkoušení ve veřejné správě (na vzorku 5 měst) naprosto 
inovativních přístupů ke strategickému řízení a plánování. Ve zkratce všechny uplatňované metody (tzv. me-
gatrendy, forecast, foresight, tvorba scénářů a systém včasného varování) budou sloužit k tomu, aby města 
byla schopná předvídat budoucí stavy, včas identifikovat signály z externího prostředí, dlouhodobě pláno-
vat, ale i operativně reagovat na vývojové trendy. Na tuto aktivitu naváže vytvoření metodického doporučení 
a souvisejícího vzdělávacího modulu, který bude taktéž námi pilotně odzkoušen. Touto veřejnou zakázkou tak 
mají jedinečnou příležitost ovlivnit budoucí směřování měst v oblasti strategického řízení/plánování a stát se 
skutečnou autoritou v oblasti zavádění inovativních přístupů ve veřejné správě. 

S-COMP CENTRE vyhrál výběrové řízení pro Ministerstvo pro místní rozvoj s názvem „Systém vzdělávání pro 
implementační strukturu EU fondů“, kde se budou školit úředníci napříč všemi ministerstvy. Vzdělávání 
v rámci zakázky bude probíhat formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační se-
mináře a ad hoc školení). Účelem je zajištění systému vzdělávání pro zaměstnance subjektů zapojených do 
implementace evropských fondů, které zvýší jejich odborné znalosti s cílem kvalifikovaně vykonávat činnosti 
vyplývající z jejich služebních/pracovních náplní. Systém vzdělávání zároveň přispěje k zajištění kvalitní a sta-
bilní administrativní kapacity a k profesionalizaci výkonu služby v daných oblastech. 
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VZKAZ GLOBÁLNÍHO  
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 
SÍTĚ MOORE
Drazí kolegové,

situace na Ukrajině se nadále rychle vyvíjí a  společně 
s Johnem Stanfordem, regionálním ředitelem Moore Glo-
bal Europe, jsem v každodenním kontaktu s oběma našimi 
členskými firmami. Moore Stephens Yakovlev (Managing 
Partner, Alexander Yakovlev) sídlí v Kyjevě a Moore AP (Pa-
vel Lavsky) sídlí v Oděse. Celkem máme v obou firmách 70 
zaměstnanců.  Přestože se obě společnosti snažily za da-
ných okolností pokračovat v provozu, jak nejlépe mohly, si-
tuace se zjevně mění.

Obdrželi jsme mnoho e-mailů od jednotlivců v rámci naší 
sítě nabízející přátelskou podporu našim ukrajinským kole-
gům. Zaznamenali jsme také reálné nabídky pomoci jak ze 

strany členských firem, tak od síťových partnerů (přidruže-
ných firem) při stěhování kanceláří a personálu (pokud si to 
přejí), tak i ve formě finanční podpory.

S  ohledem na tuto skutečnost jsme vytvořili soukromou 
skupinu na LinkedInu (Moore - Messages of Support for 
Ukraine 2022), abychom usnadnili diskuzi v rámci naší sítě 
Moore. Pokud se chcete podělit o slova podpory prostřed-
nictvím komentářů, fotografií, videí nebo jakýmkoliv způso-
bem nabídnout pomoc, požádejte o připojení do skupiny 
a vyzvěte své kolegy, aby udělali totéž.

V těchto složitých dobách sledujeme s pokorou a zároveň 
s hřejivým pocitem velkorysou povahu naší síťové rodiny.

 

 ANTON COLELLA
 Globální generální ředitel
 Moore Global

MOORE Global je profesionální a rozsáhlá síť a její jednotli-
ví členové jsou silné subjekty, které se navzájem respektují, 
kooperují a pomáhají si.
Proto nikomu z nás není lhostejný osud naších kolegů na 
Ukrajině, kteří žijí v evropském státě, jehož kultura je velice 
podobná té naší. 
Situace, ve které se naši kolegové ocitli, se zdá neuvěřitelná 
ve 21. století, které mělo být obdobím rozvoje, míru a spo-
lupráce.

V návaznosti na přiložený dopis Generálního ředitele MO-
ORE Global, Antona Colella, jsme se proto v rámci Moore 
Czech Republic rozhodli uspořádat sbírku, která kolegům 
na Ukrajině alespoň trochu ulehčí život v současných neleh-
kých válečných podmínkách. 

Přispívat můžete na bankovní účet Moore Czech Republic: 
1387908949/2700, VS: 202202 s popiskem Ukrajina. Vaše 
finanční příspěvky můžete zasílat do 15. března 2022. 
Vybrané finanční prostředky budou určené na pomoc kon-
krétním kolegům na Ukrajině a jejích rodinám – ať už pro 
ulehčení jejích života v domovině nebo při migraci.

Současně si vás dovolujeme informovat, že Moore Czech 
Republic nabídne pomoc až 5 rodinám naších ukrajinských 
kolegů s relokací do České republiky, zajištěním jejích život-
ních nákladů a hledáním práce.

Děkujeme předem za vaši podporu a  přejeme si spolu 
s vámi, aby se situace na Ukrajině rychle uklidnila a všichni 
naši kolegové se mohli co nejdříve ve zdraví vrátit domů na 
Ukrajinu do běžného života. 

 Partneři Moore Czech Republic

SPOLEČNĚ POMÁHÁME UKRAJINĚ



VĚDĚLI JSTE,  
ŽE ...

 NÁŠ PRAŽSKÝ ASIA-DESK SE STAL V RÁMCI 
MOORE GLOBAL KONTAKTNÍM MÍSTEM 
pro asijské společnosti, které chtějí podnikat 
v Evropě?

POKUD MÁTE PODNĚTY DO INTERNÍ ČI EXTERNÍ KOMUNIKACE NAŠÍ SKUPINY,  
OBRAŤTE SE S NIMI NA ELIŠKU. ELISKA.JODASOVA@MOORE-CZECH.CZ

 BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE brněnských 
kancelářských prostor společností MycroftMind, 
Moore Accouning a Moore Audit?

 NÁŠ TEAM MOORE ACCOUNTING SE RYCHLE 
ROZRŮSTÁ?  Proto do něj neustále hledáme nové 
posily na pozice mzdových a finančních účetní. 
Pokud tedy znáte někoho vhodného, kdo by si s námi 
pracovně a lidsky sedl, neváhejte a dejte o něm vědět 
Lucii Krejčové anebo rovnou paní Marcele Hrdé. 
A nezapomeňte, na věku, pohlaví  
či barvě pleti nám v Moore nezáleží.

  VE SPOLEČNOSTI SERVODATA DOŠLO KE 
ZMĚNĚ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY a společnost 
tak má nového výkonného ředitele, kterým se stal 
Tomáš Netík a nového obchodního ředitele, kterým 
je Martin Holec?

Tomáš Netík Martin Holec

Karel Kučera Lyeon Rim Noriko Fukushi Sayaka Yamashita

Marcela Kolveková

Wei Wang

Kayoko Asa Quian Zhang


