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Průzkumu se zúčastnilo celkem 489 finančních ředitelů
z 11 zemí střední a jihovýchodní Evropy, včetně České
republiky.

Úvodní slovo
Optimismus finančních manažerů z předchozího
ročníku tohoto průzkumu se ukázal jako oprávněný.
Hospodářské výsledky většiny firem i makroekonomické
ukazatele potvrdily podstatné zlepšení situace.
Česká ekonomika využívá své výhody ekonomické
a finanční stability a v kombinaci se stoupající
konkurenceschopností stačí i relativně pomalý růst
v eurozóně k tomu, aby české firmy dokázaly této
situace využít. Pro úplnost nutno zmínit i další faktory,
jimiž jsou uvolněná měnová politika, pozitivní impuls
vládní fiskální politiky a dočerpávání prostředků z fondů
EU z předchozího programového období. S příznivými
výsledky stoupá také optimismus účastníků našeho
průzkumu.

Více než 60 procent respondentů očekává další zlepšení
finanční situace firem. Očekávání finančních manažerů
jsou nejoptimističtější za poslední čtyři roky. Vzhledem
k současným podmínkám a převažující výhledům
pro eurozónu, střední a východní Evropu a českou
ekonomiku jsou tato očekávání oprávněná.

ekonomice již výrazně klesla, aktuálně je druhá nejnižší
v Evropské unii, může v některých regionech docházet
k nedostatku pracovních sil s potřebnou kvalifikací. Právě
tuto obavu uvedla v našem šetření více než čtvrtina
finančních ředitelů.

Příznivý ekonomický vývoj ovšem doprovází zvýšení
nejistoty. Loni se zvýšením nejistoty počítalo 42 procent
dotázaných, nyní se vyššího rizika obává dvojnásobný
počet dotázaných. Nejčastěji uváděnými zdroji rizika jsou
cenový vývoj a již zmíněný nedostatek kvalifikovaných
pracovních sil. Zvýšené vnímání nejistoty přispívá k tomu,
že plány firem na další expanzi zůstávají opatrné.

Je jistě racionální očekávat, že po velmi úspěšném
letošním roce může být další růst pozvolnější. Nicméně
opatrný přístup českých firem, finančního sektoru
a makroekonomická stabilita jsou silnými pilíři oprávněné
sebedůvěry a optimismu.

V souvislosti s růstem nových zakázek a investicemi
firem do nových kapacit stoupá poptávka po práci.
Téměř polovina finančních ředitelů očekává, že jejich
firma bude nabírat nové zaměstnance, zatímco pouze
10 procent zmiňuje snižování počtu zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost v české
Martin Tesař
Vedoucí partner v auditním oddělení,
Deloitte Česká republika
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Hlavní zjištění průzkumu mezi finančními
řediteli v ČR
37 % a 27,8 %

Finanční ředitelé se budou nadále ve větší míře
soustředit na obchodní růst na stávajících
i nových trzích.

61,4 %

32,1 %
26,8 %

Loňský růst české
ekonomiky se promítl do
nálady finančních ředitelů, kteří
jsou pozitivně naladěni ohledně
finančních vyhlídek.

Mezi rizikové faktory
v podnikání patří pokračující tlak na
cenu zahraničních výrobků a služeb
a nedostatek kvalifikované síly.

19,6 %

Celkové zlepšení
ekonomiky
se mírně promítlo
i do platební
morálky odběratelů

Téměř polovina
společností chystá podle
finančních ředitelů nabírat
nové zaměstnance.

66,1 %

Finanční ředitelé jsou velmi
pozitivní ohledně růstu HDP.

43,6 %

Využívání analýzy velkých dat pro řízení podniků
a jejich obchodní činnost je stále poměrně novým
fenoménem. Necelá polovina ředitelů o významu
datové analytiky ví, nicméně ji ve firmě nevyužívají.
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Pozitivní finanční vyhlídky
Loňský růst české ekonomiky se promítl do nálady
finančních ředitelů, kteří jsou pozitivně naladěni
ohledně finančních vyhlídek. Pozitivní očekávání jsou tak
nejvíce optimistická za poslední 4 roky. 6 z 10 (61,4 %)
finančních ředitelů uvedlo, že jejich finanční vyhlídky
jsou optimistické. Neměnné finanční vyhlídky očekává
necelá třetina (29,8 %) dotázaných respondentů.

Pozitivním zjištěním je fakt, že téměř polovina (48,2 %)
finančních ředitelů očekává, že jejich společnost bude
nabírat nové zaměstnance. Podle 41,1 % dotázaných
ředitelů zůstane počet zaměstnanců stejný, jako před
rokem. Pokles zaměstnanců zmínila pouze desetina
(10,7 %) dotázaných finančních ředitelů.

4,7 % 3,5 %

31,7 %

42,9 %

38,8 %

2012

Výrazně optimističtější

2013

Spíše optimističtější

V podstatě beze změny

Spíše se zvýší

29,8 %

2014

Spíše méně optimistický

Výrazně se zvýší

8,8 %

53 %

50,8 %

46,4 %
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7%

12,5 %

Spíše se sníží

Zůstane beze změny

35,7%

1,8 %

6,3%

8,5 %

10,7 %

41,1%

Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší společnosti ve srovnání se situací před 6 měsíci?

13,4 %

Jak se podle vašeho názoru pravděpodobně změní počet zaměstnanců vaší společnosti v příštích 12 měsících?

Jak se podle vašeho názoru pravděpodobně změní počet zaměstnanců vaší společnosti v příštích 12 měsících?

52,6 %

2015

Výrazně méně optimistický
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Míra externí finanční
a ekonomické nejistoty

Přijímání rizik

Finanční ředitelé vnímají vyšší míru externí finanční
a ekonomické nejistoty, než tomu bylo před rokem.
Zatímco loni vyšší rizika připustilo 41,8 % dotázaných,
letos tomu bylo téměř dvojnásobně (80,3 %)
dotázaných.

Z aktuálního průzkumu je patrné, že finanční ředitelé
jsou více ochotni podstoupit více podnikatelského rizika.
Ještě před rokem by se k tomuto kroku odvážila třetina
(34,1 %) dotázaných finančních manažerů, v letošním
průzkumu to byla téměř polovina (46,4 %).

Přesto jsou finanční ředitelé ochotni podstoupit více
podnikatelského rizika než uváděli v předchozím
průzkumu. Ještě před rokem by se k tomuto kroku
odvážila třetina (34,1 %) dotázaných finančních manažerů,
v letošním průzkumu to byla téměř polovina (46,4 %).

Mezi hlavní faktory, které by mohly v následujících
12 měsících přestavovat významné podnikatelské riziko,
patří pokračující tlak na cenu zahraničních výrobků
a služeb a nedostatek kvalifikované síly.

David Marek, hlavní ekonom, Deloitte
„Mezi hlavní faktory, které by mohly v následujících 12 měsících představovat významné podnikatelské riziko, patří
pokračující tlak na cenu zahraničních výrobků a služeb a nedostatek kvalifikované síly.”

Které z následujících faktorů budou v nadcházejících 12 měsících pravděpodobně představovat významné riziko pro vaši společnost?

Jaká je podle vás obecná míra externí finanční a ekonomické nejistoty, které vaše společnost čelí?
3,7 %

3,2 %

5,4 %

2,4 %

1,8 %

Nedostatek přístupu k financování
14,3 %

11,8 %

14,3 %

23,2 %

14,3 %

28 %
42,8 %
57,6 %

28,2 %

Zvýšení obchodních regulací v zemi podnikání

3,6 %

Recese a pokles zahraniční poptávky

3,6 %

Recese a pokles domácí poptávky

3,6 %

Geopolitická rizika

5,4 %

Nestabilní ekonomické daňové předpisy

5,4 %

Riziko směnného kurzu

39,7 %
45,1%

66 %

2012

2013

Podle odpovědí je hlavní prioritou firem nadále zvyšovat
tržby na trzích, kde již dnes působí. Jako nejdůležitější
tento cíl označilo 37 % dotázaných finančních
manažerů. Snaha o expanzi na nové trhy je prioritou
pro 27,8 % ředitelů.

2014

2015

7,1%

Zvýšení nákladů na provozování podniku (zvýšení cen
materiálů, pracovní síly, služeb)

10,7%
26,8%

Nedostatek kvalifikované pracovní síly
Tlak trhu na snížení ceny nabízených produktů/služeb

32,1%

0
Velmi vysoká míra nejistoty
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Vysoká míra nejistoty

Běžná míra nejistoty

Beze změny
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Velmi nízká míra nejistoty
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Zaměření podnikatelské činnosti

Zdroje financování

Jaké bude zaměření podnikatelské činnosti vaší společnosti v příštích 12 měsících?

Z aktuálních výsledků vyplývá, že se nepatrně snížil podíl
manažerů, kteří považují bankovní úvěry za atraktivní
zdroj financování. Loni se na tento zdroj financování
dívala pozitivně téměř polovina (49,4 %) ředitelů, nyní
je to 41 %. Mezi těmi, kteří považují bankovní úvěry
atraktivní výrazně zvýšil podíl těch, kteří považují
úvěrové podmínky za velmi příznivé.

Nové investice

20,4 %

21,4 %

9,3 %

22,2 %

11,1 %

13 %
3,8 %

Zvýšení likvidity

45,3 %

24,5 %

13,2 %

5,7 %

7,5 %
1,9 %

Snižování nákladu (nepřímé náklady)

9,3 %

Snižování nákladu (přímé náklady)

20,4 %

7,3 %

18,2 %

13 %

Růst tržeb (nové trhy)

11,1 %

40,7 %

27,3 %

9,3 %

5,6 %

16,7 %

5,5 %

29,1 %

13 %

31,5 %

12,7 %

27,8 %

1,9 % 1,9 %
Růst tržeb (současné trhy)

5,6 %

Jak v současné době hodnotíte bankovní půjčku jako zdroj financování vaší společnosti?
22 %

31,5 %

37 %
3,7 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

4,8 %

5,4 %

11,3 %

100 %

21,4 %

17,9 %

(Ohodnoťte možnosti od 1 do 6, přičemž 1 – Není vůbec důležité, 6 – Velmi důležité)
36,6 %
45,2 %

19,6 %
35,7 %

2012

14

49,4 %

43,5 %

59,7%

Velmi atraktivní

45,8 %

2013

Atraktivní

Ani atraktivní, ani neatraktivní

2014

Spíše neatraktivní

2015

Velmi neatraktivní
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Očekávaný vývoj HDP
a míry nezaměstnanosti
Finanční ředitelé jsou velmi pozitivní ohledně růstu
hrubého domácího produktu (HDP). Více než čtvrtina
(28,5 %) očekává růst o více než 3 %, mírný růst HDP
v rozmezí 1,5-3 % předpokládá 42,9 % ředitelů.
Jen čtvrtina dotázaných se k HDP postavila méně
optimisticky. 23,2 % ředitelů očekává stagnaci,
ekonomickou recesi pak 5,4 % respondentů.

Platební morálka odběratelů
Pozitivní nálada se promítla i v otázce týkající se
očekávaného vývoje míry nezaměstnanosti. Dvojnásobně
vzrostl počet odpovědí finančních manažerů, kteří
předpokládají, že v následujícím roce bude míra
nezaměstnanosti klesat (tento trend zvolilo 41,1 %
dotázaných, zatímco o rok dříve to bylo pouze 23,2 %).

Celkové zlepšení ekonomiky se mírně promítlo
i do platební morálky odběratelů. Zatímco v předchozím
průzkumu uvedla lepší platební morálku necelá desetina
firem, v aktuálním zjištění je to téměř pětina.

Necelá pětina (19,6 %) respondentů zmínila jako důvod
prodlení z důvodu administrativní chyby. Zbývající
čtvrtina (26,8 %) uvedla insolvenci.
1,6 %

8,5 %

5,4 %

8%
19,6 %

Pro většinu (69,6 %) podniků se meziročně platební
morálka nezměnila, desetina (10,7 %) dotázaných
finančních ředitelů má nicméně s platební morálkou
špatné zkušenosti.
Oproti předchozímu roku se ještě dále navýšil (z 51%
na 53,6 %) počet finančních manažerů, kteří se
domnívají, že hlavním důvodem prodlení zaplacení
pohledávek je úmysl odběratele.

Jaká jsou vaše očekávání růstu HDP země v roce 2015?

Podle Vaší zkušenosti se platební morálka odběratelů za posledních 12 měsíců:

12 %

10,7 %

50,6 %

69,6 %
80 %

2015

Zlepšila

2016

Zhoršila

Zůstala stejná

18,3 %
28,5 %

29 %

23,2 %

49,4 %

50,6 %

69,4 %
73,2%

42,9 %

2012

Recese

16

Stagnace (0–1,5 %)

2013

Mírný růst (1,5–3 %)

2014

2015

Růst (>3 %)
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Význam datové analytiky
Ludvík Gregás, senior manažer v daňovém oddělení Deloitte
„Společnosti stále využívají pozdržení plateb provozních závazků jako snadno dostupný
a levný zdroj provozního financování. Zneužívají tím malé obezřetnosti dodavatelů při
správně svých pohledávek, případně jejich obavu o narušení vztahů s odběrateli při
příliš brzké urgenci splatnosti.“

Součástí letošního průzkumu mezi finančními řediteli
byla i otázka zaměřená na využití datové analytiky.
Náš průzkum potvrzuje, že oblast využití velkých dat
pro řízení podniků a jejich obchodní činnost je stále
poměrně novým fenoménem, což potvrzuje i naše praxe.
Je to vidět rovněž na výsledcích našeho průzkumu,
kde na jednu straně více než jedna čtvrtina (27 %)
dotázaných ředitelů odpověděla kladně, že tuto oblast
využívá, či ji právě řeší, ale na druhou stranu obdobný
počet (29 %) se s tímto tématem doposud nesetkal.

Význam datové analytiky (analýza Big Data)

Datovou analytiku (DA) neznáme
a nepoužíváme
DA známe, ale nevyužíváme

16,4 %

DA se chystáme využívat
29,1 %

DA využíváme

10,9 %

Necelá polovina (44 %) ředitelů o významu datové
analytiky ví, nicméně ji ve firmě nevyužívají.
43,6 %

Dle vašeho mínění je nejčastějším důvodem prodlení zaplacení pohledávek:

17 %

2015

19,6 %

Ladislav Šauer, ředitel v auditním oddělení společnosti Deloitte,
který se zabývá datovou analytikou
53,6 %
51 %
32 %

2015

Administrativní chyby

18

26,8 %

„Dynamika generování dat, jejich skladování a využívání je obrovská, a tak se budeme
těšit na vývoj v této oblasti v našich průzkumech. Tato oblast má podle našich
vlastních zkušeností velký potenciál nejen pro podporu manažerského rozhodování
finančních ředitelů.“

2016

Platební neschopnost

Úmysl odběratele
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Kontakty
Pro více informací týkající se studie prosím kontaktujte:

Martin Tesař
Partner, Audit
mtesar@deloittece.com

Zbyněk Brtinský
Partner, Tax
zbrtinsky@deloittece.com

Ladislav Šauer
Ředitel, Audit
lsauer@deloittece.com

David Marek
Hlavní ekonom
dmarek@deloittece.com
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Všem finančním ředitelům, kteří se zúčastnili průzkumu, bychom rádi poděkovali za jejich čas strávený vyplňováním
dotazníku. Doufáme, že pro Vás bude tato zpráva zajímavá, a že z ní budou patrné výzvy, kterým musí finanční
ředitelé čelit. Zároveň věříme, že pro Vás bude nástrojem porovnání Vaší organizace s ostatními společnostmi.
Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských
firem či jejich přidružených společností (souhrnně „síť společností Deloitte“) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní,
finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje,
a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou
mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad
na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností
Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným
zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem
představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům
neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden
na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé
řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích
má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší
své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem
nejvyšší kvality.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe
Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby
poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými
a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří
ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť
v 17 zemích.
© 2016 Deloitte Česká republika

