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Duben 2022

duben, ještě tam budem. ale ne, vypadá to, že čtvrtý měsíc v roce je letos „tak akorát“. alespoň, co se týče
počasí. ty ostatní věci v našem světě sice „tak akorát“ nejsou, ale duben je letos ukázkový. už nám sněžilo
a byl i hic (skoro) jako v létě. není nad klasiku, že?
každopádně vám přejeme klasicky výživné čtení, kterého je opět „tak akorát“.
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oFiCiÁlNÍ oTeVŘeNÍ brNĚNSKÝCh
KANCelÁŘÍ Moore CzeCh republiC
Jak jsme v našem minulém
newsletteru psali, nedávno jsme
otevřeli nové kancelářské prostory naší společnosti v Brně,
a to v objektu Spielberk Ofﬁce
Centre. Protože jsou tyto prostory neobyčejně atraktivní, dostali
jsme nápad, že bychom mohli spojit příjemné s užitečným
a zorganizovat opening party těchto nových kanceláří, do
kterých bychom pozvali naše

významné moravské klienty.
A jak bylo řečeno, tak se i stalo.
Jednoho dubnového úterý se
naši partneři vydali do Brna, aby
se zúčastnili slavnostního otevření a přivítali naše moravské
klienty. Všichni zúčastnění měli
možnost si během konzumace
vybraného jídla a pití užít popracovní, přátelské konverzace,
která byla inspirací pro naši budoucí spolupráci.

reCruiTer, Co poMÁhÁ
NA uKrAJiNĚ
Martin Čičmanec pracuje v Moore Czech republic v týmu
lucie Krejčové jako recruiter. Nikdo z nás, kteří ho každý
týden potkáváme, ještě nedávno netušil, že svůj volný čas
věnuje pomoci ukrajině. Jak sám říká, jednou se prostě
sebral a odjel do lvova. Jaké jsou Martinovy zážitky z jeho
dobrovolnické mise? přečtěte si rozhovor s ním.
Jak tě napadlo jet pomáhat lidem na ukrajinu?
Já jsem už na Ukrajině jednou byl, a to hned po střední škole v roce 2015, kdy jsem tam jel taky jako dobrovolník. V rámci svého prvního pobytu jsem si udělal dobré kamarády z ukrajinské armády a charity,
se kterými jsem v kontaktu doteď. No, a když jsem
u nich na sociálních sítích viděl, že se vracejí zpátky do boje, chtěl jsem jakýmkoliv způsobem pomoci a být tam pro ně. Měl jsem velkou výhodu v tom,
že už jsem na Ukrajině jednou v podobné situaci byl
a něco jsem si tam prožil. Jsem toho názoru, že každý,
kdo se toho nebojí a má zkušenost jako já, tak by měl
pomoci. Když se na to podívám takhle zpětně, mohu
říci, že v roce 2015 jsem tam byl vážně jen jako dobrovolník. Oproti tomu tento rok jsem tam byl hlavně
jako kamarád.
Kam jsi jel a jak ses tam dostal?
Jel jsem za kamarády do Lvova a jel jsem vlakem. Využil jsem linky, kterou v prvních dnech války vytvořil
RegioJet společně s Člověkem v tísni. Každý den jezdil jeden vlak z Prahy do Lvova a zpět. Cestou tam se
vozili potřebné materiály, suroviny, dobrovolníci apod.
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A zpět jezdili uprchlíci. Já jsem si hned po té, co jsem
se o tragické situaci dozvěděl, koupil lístek asi za 2 koruny a prostě jsem odjel na 3 týdny pomáhat do Lvova.
Cesta probíhala celkem hladce. Přestupoval jsem pouze jednou, a to v Přemyšli, na hranici mezi Polskem
a Ukrajinou, kde probíhala klasická pohraniční pasová
kontrola. Druhá kontrola proběhla přímo na Ukrajině,
kde vojáci kontrolovali, zda sedí vaše totožnost s totožností uvedenou v cestovním pase.
Když jsi jel vlakem do lvova, jelo s tebou více
dobrovolníků z Čr?
Vlak z Prahy do Přemyšle byl relativně prázdný. Mezi
cestujícími bylo pár dobrovolníků a hlavně Ukrajinci,
kteří se z různých důvodů vraceli na Ukrajinu. Docela
mě překvapilo, že se nejednalo pouze o chlapy, bylo
tam spoustu žen, které si jely vyzvednout děti atd. Po
příjezdu do Přemyšle k nám přistoupilo více lidí, mezi
nimi se opět nacházeli především Ukrajinci, pár dobrovolníků a hodně novinářů.

Jak ses dostal k dobrovolnictví?
Nebylo to nic složitého. Nepoužil jsem žádnou agenturu, prostě jsem se jednoho dne sebral a odjel do Lvova,
kde jsem šel na nádraží, přes které přijížděli uprchlíci ze zasažených oblastí. Na nádraží jsem ostatním
dobrovolníkům řekl, co umím, a oni mě postavili na
stanoviště. Přičemž drtivá většina dobrovolníků na nádraží byla z Ukrajiny. Našli se mezi námi i mezinárodní
dobrovolníci, ale těch byla vážně hrstka. Pamatuji si
jednoho Portugalce, který za pomoci nákladního auta

Každý den jsem pomáhal přibližně 13 až 14 hodin. Většinou jsem vstal kolem deváté a šel jsem na nádraží,
kde jsem dobrovolničil do šesti. Na nádraží jsem pomáhal tím, že jsem připravoval jídlo, vařil čaj, rozdával
potřebné věci. Někdy to bylo velice ošemetné, protože
neumím tak dobře ukrajinsky. Občas jsem míval i noční směny. Po denní směně jsem se kolem 7. hodiny
vrátil na byt, kde jsem si sedl k počítači a začal psát
maily a hledat vybavení pro kamarády a jejich jednotky, které jsou v boji. Hlavním úkolem bylo sehnat peníze a vojenské vybavení, které jsme posílali do Kyjeva.
Moje hledání trvalo většinou tak do tří ráno. Společnost v nočním hledání mi občas udělal poplach sirén.
Jak jsi sháněl peníze?
Hlavním zdrojem ﬁnancí byla naše sociální bublina
a kamarádi, které jsme oslovovali s prosbou. Samozřejmě jsme se snažili oslovovat i lidi z široké veřejnosti,
hlavně komunity Ukrajinců v zahraničí, ale to se bohužel nepovedlo. Podařilo se nám to pouze tady v Moore.
Kvůli shánění peněz jsme si založili instagramový proﬁl Ukrainian Avengers a skrz něj lidem ukazujeme, kdo
jsme a pro koho peníze sbíráme.
Jaký to je pocit, když se městem rozezní vojenská siréna?
Na Ukrajině mají celkem dobrý systém hlášení. Na
každém rohu jsou sirény, a pokud sirény neslyšíte, můžete si stáhnout aplikaci Trivoga. Aplikace funguje tak,
že ve chvíli, když začnou zvonit sirény, tak se rozezvoní
i váš telefon. Celkově jsem ale sirény tak často neslyšel.
Za celé ty tři týdny jsem zažil pár střeleb, při kterých
bylo zasaženo například letiště a továrny.
Dobrovolnictví ale není jediná aktivita, kterou pro
ukrajinu děláš.

převážel uprchlíky mezi Kyjevem a Lvovem. Kdybych
to bral celkově, kolik dobrovolníků nás bylo na tom nádraží, myslím si, že dobrých 80 nás tam mohlo být.
Jaká byla situace, když jsi přijel do lvova?
Byl jsem dost překvapený, jak moc klidné to po mém
příjezdu do Lvova bylo. Na první pohled se ve Lvově
vlastně nic moc neděje. Jsou normálně otevřené obchody, restaurace, lidi chodí po ulicích, není tam nic
zvláštního. Až po tom, co ve městě strávíš pár hodin,
začneš si všímat takových věcí, jako že všude jsou policajti a vojáci, kteří chodí po 2 nebo po 3 a jsou vybavení
zbraněmi. Když se více zaměříte na lidi, všimnete si, že
jsou ostražití a všude je strašně moc uprchlíků.
Kde jsi ve lvově žil?
Do Lvova jsem přijel osmý den po invazi. Měl jsem předem domluvený byt patřící kamarádce, která nyní žije
v Praze. Ve stejnou dobu přijížděla z Kyjeva do Lvova
kamarádka s tátou, a jelikož já jsem byl v celém bytě
sám, tak jsem jim poskytl azyl.
Jak vypadal tvůj den na ukrajině?
Každý den byl úplně jiný, ale jedno měly společné,
byly to dlouhé dny. Záleželo především na situaci.
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Ano, to je pravda. Společně s kamarádem z Ukrajiny,
který byl mimo jiné také dobrovolníkem na lvovském
nádraží, nás zprvu napadlo propojovat lidi na Ukrajině
s výrobci neprůstřelných vest. V zásadě nešlo o žádné
shánění peněz nebo něco takového, ale šlo vážně jen

o prostředníka mezi ukrajinským lidem a výrobcem
neprůstřelných vest. Jelikož jsou neprůstřelné vesty
na Ukrajině nedostatkovým zbožím, hledali jsme jinou
alternativu, jak tyto vesty získat. Nakonec ale přišel nápad, proč by si Ukrajinci nemohli nějakou neprůstřelnou vestu vyrobit sami doma. A proto jsme začali hledat
patřičné látky, keramické nebo kovové pláty a přezky.
Jak nejvíce lidé mohou ukrajině v tuto dobu pomoci?
V tuhle chvíli je nejlepší poslat peníze. Vybrat si nějakou organizaci, například ukrajinskou ambasádu, která následně peníze posílá na vojenské vybavení. Humanitární pomoci je v tuhle chvíli dost. Nejdůležitější
je teď zajistit věci pro armádu, jako jsou neprůstřelné
vesty, které nyní vážně nejsou. Vojáci jsou pro Ukrajinu
všechno, když oni nebudou mít vybavení, tak bude přijíždět více a více uprchlíků, protože ti vojáci nebudou
moci ruskou armádu zastavit.
martine, moc děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.

martin má náš obrovský obdiv,
a pokud byste jeho a jeho
kamarády chtěli podpořit
v dobré věci, podívejte se na
jejich instagram
ukrainian avengers.
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ČÍSlA uKAzuJÍ rŮST o 14 %
přinášíme vám čísla, o něž se s vámi rádi podělíme.
International Accounting Bulletin totiž zveřejnil svůj světový žebříček pro rok 2021. moore Global byla hodnocena jako
12. největší síť na světě s celkovým obratem ve výši 3.563,7 milionu dolarů a s 30 218 zaměstnanci.

rozdělení obratu moore Global 2021 v % dle PoskytovanÝCh sluŽeb:
ostatní

Největší podíl na celosvětovém obratu Moore
Global v roce 2021 tvoří oblast účetnictví a daní,
která celkem představuje 40 %. I v České republice se jedná o rychle rostoucí trh, proto intenzivně
podporujeme růst Moore Accounting CZ. Druhou
nejvýznamnější obratovou oblastí v celosvětovém
měřítku je oblast auditu, která v roce 2021 tvořila 36 %. Byť je poradenství v obratu Moore Global
v roce 2021 zastoupeno pouze 14 %, u nás v Moore
Czech Republic se jedná o jeden ze základních kamenů našich aktivit.

10 %
Poradenství

daně

14 %

audit
& assuranCe

36 %

29 %

11 %

ÚčetniCtví

nejdŮleŽitější data tÝkajíCí se sítě moore Global:
Počet firem Celosvětově

233

Počet kanCeláří Celosvětově

502

země, ve kterÝCh moore Global PŮsobí
zaměstnanCi

30 218

CelkovÝ obrat moore Global 2021

WorKShop pro MÍr NA
KoreJSKÉM polooSTroVĚ
V Moore CzeCh republiC
Náš eu-Asia Desk hostil prvního dubna workshop nazvaný „Veřejná diplomacie mladé generace pro mír“,
který byl uspořádán korejskou organizací pro vypracování návrhu týkajícího se rozvoje politiky sjednocení.
Účastníky konference byli korejští občané, kteří pracují
a studují v různých oborech ve střední Evropě.
Během workshopu byla jedna z hlavních agend věnována
korejským sirotkům, kteří byli během korejské války v 50.
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114

3.563,7 mil. usd

letech posláni severokorejskou vládou do Polska, Československa a dalších bývalých komunistických zemí.
Při sdílení poznatků a názorů si účastníci rozšířili znalosti
o podpoře mírového procesu ve střední Evropě v minulosti
a přitom zvýšili své znalosti historie. Kromě toho byla diskutována situace na korejském poloostrově v souvislosti se
současným stavem na Ukrajině.
Moore Czech Republic poskytlo místo konání této akce
s cílem přispět k podpoře míru a posílení spolupráce s korejskou komunitou v EU.

AlFiN – DAlŠÍ ČleN roDiNY
Moore CzeCh republiC
Skupina Moore Czech republic se rozrůstá. Je nás víc
a víc a brzy budeme, „kam se jenom podíváš“. Nejnovějším přírůstkem do naší široké rodiny je mostecká ﬁrma AlFiN, jejíž tradice sahá až do roku 1992.
Na naše otázky odpovídali společně jednatelé ﬁrmy
zdeňka Koníčková a Miroslav Tomášek.
Jaká jsou vaše očekávání od zapojení do skupiny
Moore Czech republic?
K rozhodnutí o začlenění do skupiny Moore Czech Republic nás přivedlo především zajištění dalšího rozvoje naší společnosti. Společnost vykazuje dlouhodobě stabilní hospodaření, ovšem výrazný dynamický růst je možné realizovat
pouze ve spojení se silnějším partnerem. Významnou roli
sehrála rovněž přicházející generační výměna.
Postupně tedy očekáváme rozšíření portfolia našich služeb,
zejména pro zahraniční klienty nebo pro klienty se zahraničními aktivitami. Dále předpokládáme kvalitnější pokrytí
některých oblastí (např. marketing) a postupné rozšiřování
spolupráce a sdílení zkušeností s ostatními členy skupiny,
např. při zavádění nových technologií, které umožní dosažení vyšší efektivity a tím i udržení vysoké kvality poskytovaných služeb.

6

Moore CzeCh republiC

Co přináší AlFiN do skupiny Moore Czech republic?
Společnost ALFIN přichází do skupiny jako regionálně zavedená a dlouhodobě stabilní účetní a daňová kancelář
s celkovým ročním obratem 10 mil. Kč. Můžeme nabídnout
dlouhodobé zkušenosti a znalosti související s naším regionem. V posledním roce jsme také výrazně pokročili v oblasti
digitalizace a automatizace zpracování účetních a mzdových agend a v elektronické komunikaci s klienty.

Jaké změny očekáváte ve fungování AlFiNu?
ALFIN je společnost s třicetiletou tradicí a se zavedenými
postupy. Samozřejmě v rámci postupného začleňování do
skupiny předpokládáme intenzivnější spolupráci, sjednocování vybraných oblastí, smluvních dokumentů, interních
pravidel atd.

Kolik má AlFiN zaměstnanců a jaké změny mohou
v rámci zapojení do skupiny Moore Czech republic
očekávat?
Máme celkem 11 kvalitních a zkušených zaměstnanců. Pro
všechny představuje vstup do skupiny velkou příležitost
v jejich profesním rozvoji, možnost dalšího růstu a dlouhodobou perspektivu.

Kdo jsou vaši klienti a očekáváte, že se jejich portfolio
po vstupu do skupiny změní?

společnosti, muzea, archeologický ústav a také ordinace lékařů a provozovatelé předškolních zařízení.

Protože jsme ﬁrma s regionální působností, máme široké
portfolio klientů, od OSVČ až po velké společnosti. Speciﬁckou skupinou našich klientů jsou české společnosti se
zahraničními vlastníky (většinou německými); jedná se
o výrobní podniky zejména z oblasti automobilového průmyslu. Součástí našeho portfolia jsou vedle toho i neziskové

Vstupem do skupiny předpokládáme postupný nárůst
počtu klientů, a to i s přesahem mimo region. Co se týká
změny struktury portfolia klientů, nelze vyloučit např. určitou míru specializace, ale toto rozhodnutí je v kompetenci
skupiny.

zdeňka koníčková

miroslav tomášek

roky strávené v accountingu?

roky strávené v accountingu?

V oblasti accountingu působím celý svůj
profesní život, tedy 43 let, s výjimkou dvou
let, kdy jsem pracovala v právním oddělení.

V oblasti accountingu působím již 30 let.

roky strávené v AlFiNu?
30
předchozí zkušenosti?

roky strávené v AlFiNu?
30
předchozí zkušenosti?
IT analytik podnikových systémů.

15 roků v Podniku bytového hospodářství Most, s. p., z toho
10 roků jako vedoucí informační soustavy.

Koníčky?

Koníčky?

Životní sen?

Cestování, sport a kultura.

Navštívit další místa z mého cestovního seznamu.

Cestování a turistika, fotografování, genealogie.

Životní sen?
Cestování, podívat se na zajímavá místa v celém světě, některá ještě zbývají.

NA VlNĚ ÚSpĚChu
Kolegové ze servodat se již dva roky pilně věnují významnému klientovi, společnosti zentiva, které poskytují
služby Service Desk. Tato služba zahrnuje odborné zpracování technických požadavků z 15 zemí světa, kde
Zentiva vyrábí a prodává. Specializovaný tým ze Servodat každý takový požadavek vyhodnotí, zaznamená
a předá na řešení. Unikátnost jejich specializovaného týmu je ve znalosti prostředí a procesů zákazníka. Přičemž služby Service Desku poskytují ve více než 10 jazycích, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

moore advisory se v měsíci duben podařilo vyhrát zakázku „externí audit vybraných oblastí hospodaření
společnosti české dráhy, a.s.“. Předmětem zakázky je provedení nezávislého externího auditu zaměřeného
na hospodaření zadavatele ve vybraných oblastech. Hlavním cílem je zdokonalit řízení a správu společnosti
České dráhy, a.s. Termín zahájení prací je duben 2022, doba realizace zakázky je 6 měsíců.

Společnosti doxologic se podařilo získat veřejnou zakázku „analýza stavu kybernetické bezpečnosti v jihočeských nemocnicích“. Analýza bude provedena ve všech 8 jihočeských nemocnicích – Nemocnice České
Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Písek, Strakonice, Prachatice, Český Krumlov a Dačice. Cílem projektu,
jak už samotný název zakázky napovídá, je posouzení aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti v prostředí
nemocnic. Dále je to vypracování návrhu na zlepšení kybernetické bezpečnosti včetně návrhu na provedení
investic do informačních a komunikačních systémů a technologií za účelem posílení úrovně kybernetické
bezpečnosti.
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VĚDĚLI JSTE,
ŽE ...

NA LINKEDINU EXISTUJE SKUPINA MOORE
CROSSFIT? Tato skupina byla založena pouze pro
zaměstnance skupiny Moore, abychom si mezi
sebou mohli sdílet naše CrossFitové úspěchy
a vzájemně se po celém světě motivovat.

KOLEGOVÉ Z KARLÍNSKÉ
POBOČKY
JEDNOU
ZA
ČAS MĚNÍ SVÉ OBLEKY
A
KOSTÝMKY
ZA
LASERGAMEOVÉ
VESTY
A ZBRANĚ?
Pokud byste měl někdo
zájem se k ostatním připojit,
kontaktujte Elišku.

NAŠE CENTRÁLA ROZŠIŘUJE
SVÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY?
Nové prostory se skládají ze dvou
zasedacích místností, které budou
sloužit pouze pro interní schůzky,
a prostoru, který obsadí naši kolegové
z International Desku.

Pokud máte Podněty do interní či eXterní komunikaCe naší skuPiny,
OBRAŤTE SE S NIMI NA ELIŠKU. eliska.jodasova@moore-CzeCh.Cz

