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z Auditu

BOJÍTE SE RÁDI?
A víte, co straší mladé lidi z dětských domovů?

Pomáháme mladým lidem z dětských domovů
a pěstounských rodin s jejich kariérním rozvojem
a s hladkým přechodem do běžného života.
www.nadaniadovednosti.cz

Game Changer: Revoluce
pro auditorské firmy
Editorial

Auditní reforma mění trh. Jak se dotkne
našeho fungování? Nastudujte si všechny
důležité dokumenty na portálové stránce
Markets > Impact of EU.

První iKid vyhráli žáci ze Slaného
První ročník české dětské soutěže v inovacích vyhráli žáci ze
základní školy ve Slaném. Porotu si získali svým vynálezem
iCharge – powerbankou poháněnou jízdou na kole. Děti si
odnesly také cenu zaměstnanců KPMG a Hospodářských novin.

Ukažme dětem,
že dokážou cokoliv
Když jsem loni na jaře navštívil finále iKid
Slovensko pořádané KPMG, bylo mi jasné, že
soutěž musíme uspořádat i u nás. Bylo úžasné
vidět, s jakou lehkostí, sebevědomím a humorem
děti druhého stupně základních škol během čtyř
minut prezentovaly své inovativní nápady. Vyhrála
konvice s časovačem, která vám uvaří čaj, než se
zvednete z postele.
Než se ale soutěž, která letos na Slovensku
probíhala pod záštitou časopisu Forbes, dostala
do této fáze, uběhly čtyři roky. Finále prvního
ročníku se uskutečnilo o přestávce na chodbě
jedné ze základek. U nás jsme měli výhodu v tom,
že jsme od kolegů ze slovenské KPMG dostali
spoustu rad a postupů. Také proto se první ročník

povedl. Alespoň to tvrdili všichni, kdo se kolem
projektu pohybovali, nebo o něm slyšeli.
Vyhrálo dynamo na kolo, které vám na výletě
dobije mobil. Tým ze Slaného jej nazval iCharge
a na prezentaci v akcelerátoru VŠE X-port sklidil
očekávaný aplaus. Bodoval nejen u odborné
poroty, ale také u nás, zaměstnanců KPMG. Nyní
školáky čeká zasloužený výlet do Irska a exkurze
v Googlu a Facebooku.
Připravujeme druhý ročník a hledáme firmy, školy
i mentory. Pokud o někom víte, nebo byste se
chtěli sami zapojit, dejte mi vědět.
Roman Maco
Marketing & Communications

echo časopis zaměstnanců KPMG v České republice. Vydává oddělení Marketingu a komunikace. Autorsky se na příspěvcích podílí především zaměstnanci společnosti. Vaše podněty, návrhy a komentáře pište na echo@kpmg.cz. Vytištěno v České republice. © 2016 KPMG Česká
republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
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Fotoreportáž

Vítáme
nováčky!

{ }
Přejeme
nováčkům
hodně
pracovních
úspěchů
v KPMG!

Po deštíku na nás čekala krásná duha nad Prahou.

V pondělí 27. června jsme se na terase pražské
budovy potkali s nováčky, kteří k nám nastupují
v létě. Úvodním slovem uvítal osm desítek mladých
studentů a absolventů řídící partner Jan Žůrek.
Po krátkém, ale vydatném dešti, který přerušil
venkovní program, naše nováčky přivítala krásná
duha nad Prahou.

4
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Barbora Mráčková



FOTO:

Úvodního slova se zhostil jako
už tradičně Honza Žůrek.

Každoroční skupinová fotka a jako vždy řešíme problém – jak se vejít do jednoho záběru?



Partneři Vláďa Dvořáček a Milan Bláha tváře nových
kolegů pečlivě zkoumali v brožurce Kdo je kdo.



Personál z „keťasu“ bavil všechny přítomné.
Tak milá obsluha by měla být všude!



Petr Škoda nešetřil podrobnostmi o práci v Auditu.



Obloha nás překvapila večer ještě jednou, když vykouzlila
dechberoucí západ slunce.
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Ryan Puska:
znalec hokeje

O

V

Život v KPMG

Zdolali jsme Lysou

stravský a brněnský tým letos
v rámci Group meetingu COM
Morava opravdu nezahálel. Po příjezdu
do Ostravice, která se nachází
v samém srdci Moravskoslezských
Beskyd, jsme se ubytovali
v malebném horském hotelu Sepetná.
Meeting jsme odstartovali stylově
v Medvědí rokli, což je konferenční
místnost, ovšem bez medvědů. Zde
probíhaly prezentace, které si připravili
jednotliví manažeři a partneři, a to
včetně našich dvou hostů – řídícího
partnera Honzy Žůrka a manažera PPC
Honzy Pivoňky. Měli jsme tak možnost
seznámit se s výsledky letošního roku
a také s cíli pro rok příští.
Prezentace jsme si zpestřili soutěží,
kterou připravil brněnský tým a která
probíhala po celou dobu auditní sezóny.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

Moravské
Alumni podruhé

N

a konci května se kolegové
z brněnské pobočky setkali
s bývalými zaměstnanci. Večer
se nesl v neformálním
a přátelském duchu v restauraci
Sono za účasti více než 50
současných a bývalých kolegů.

6
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kancelářský a hotelový povaleč. Všem
tak bylo jasné, kdo během sezóny
nejvíce proležel hotelové matrace,
a kdo naopak proseděl kancelářskou
židli. Večer jsme strávili v příjemné
atmosféře místní restaurace
a nechyběl ani úporný boj jednotlivých
družstev na bowlingové dráze. Druhý
den časně ráno nás z postele vytáhlo
nejen sluníčko, ale hlavně motivace
pokořit nejvyšší vrcholek Beskyd,
Lysou horu (1 323 m n. m.). A jelikož
pro nás není žádná výzva dost velká,
tak i Lysou jsme zdolali v rekordním
čase za hodinu a pár drobných.
Dechberoucí výhled na beskydskou
krajinu byl už jen třešničkou na dortu
našeho fajného moravského setkání.
Text: Adam Kořínek
Foto: Pavla Šmídková

květnu jsme s nadšením
sledovali mistrovství světa
v hokeji v Rusku. Pro zintenzivnění
zážitku jsme v auditu navázali
na úspěšnou historii tipovacích
soutěží a uspořádali tuto hru pro
celou KPMG ČR. Soutěžící měli
za úkol uhodnout umístění týmů
v základních skupinách a následně
vyplnit pavouka až k vítězi. Účast
v soutěži byla zdarma a na výherce
čekal dres české hokejové
reprezentace. Tzv. tipovačky se
zúčastnilo 107 hráčů, kteří převážně
sázeli na výkony Kanady, Ruska
a Švédska. Jako největší znalec
hokeje se projevil Ryan Puska
z COM2, který sice poslal tiket jako
úplně poslední, zato trefil všechny
čtyři semifinalisty, oba finalisty
a i vítěze. Zaslouženě mu tak byla
předána hlavní cena. Díky počtu
účastníků byli odměněni i tipující
na druhém (Jan Sedlář z MC)
a třetím (Zuzka Pospíšilová z COM
Moravy) místě, kteří dostali šálu
české reprezentace. Tu dostal
i Róbert Adamčík z COM2 jako
speciální ocenění za to, že jako
jediný uhodl přesný počet gólů (46)
vstřelených vítěznou Kanadou
za celou dobu šampionátu. Všem
výhercům gratulujeme.
Petr Vala

Bodovali jsme na charitativním
turnaji sparty

S Tomášem
Sedláčkem
o Cinderella
Economy

V

rámci manažerského
rozvojového programu MDA
proběhlo setkání s charismatickým
ekonomem Tomášem Sedláčkem.
Účastníci měli možnost seznámit
se s jeho nejnovějšími myšlenkami,
jako je např. Cinderella Economy
nebo fenomén práce pro práci.



L

Součástí turnaje byl i mimosoutěžní zápas s týmem Real Top Praha, který
sdružuje hvězdy šoubyznysu a přední fotbalisty z nedávné historie. Při tomto
trestném kopu Vratislava Lokvence však hradba těl hráčů KPMG odolala.

etos jsme se podruhé zúčastnili
charitativního fotbalového turnaje
Nadačního fondu AC Sparta Praha.
V konkurenci dalších sedmi firemních
týmů (např. Generali, J&T, aj.) jsme
obhájili krásné třetí místo, kdy
po postupu ze základní skupiny
V. Maška (jedna z velkých postav
sparťanské historie a také jeden
z patronů turnaje) z druhého místa
jsme porazili v zápase o bronz tým

2SCORE 6:4. David Brandejs navíc
získal i trofej pro nejlepšího střelce
celého turnaje. Naše letošní působení
hodnotíme pozitivně – opět jsme
vystoupali na stupně vítězů a naší
účastí jsme přispěli k výtěžku
z turnaje v celkové výši 205 tisíc
korun. Věřím, že minimálně stejného
výsledku dosáhneme i při velmi
oblíbeném turnaji Sue Ryder, který se
koná už v září.

Jarní soutěž
na HUBu zná
vítěze!

J

aro si nejlépe umí užít Jakub
Kohoutek, jehož odhlasovali
správci Lifestyle blogu. Kuba si
vybral cenu – cedrové napínáky
do bot v hodnotě 1000 Kč. Nejvíc
liků dostala Saša Andiĺová z MC,
za odměnu si vybrala jeden kousek
z nové olympijské kolekce,
a poslední oceněné místo obsadil
Jirka Bouzek, kterého jsme
vylosovali. Dostal poukázku
do restaurací Ambiente. Všem
výhercům gratulujeme!



Velvyslanectví SRN – Sommerfest:
Strávili jsme hezký podvečer s našimi klienty a targety.
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COM Boat party with pirates
Život v KPMG

O tradiční auditorské party na lodi nám tentokrát napsal její organizátor
Ryan Puska, manager z COM.

I

t is not easy to say when the first KPMG boat trip
happened, some people say 1998, some others say
1997 but what is important is that similar to the last
boat party approx. 150 audit colleagues were aboard
the boat Cecilie. However due to the delay in the lock
chamber did not quite make it to Vrany (traditional point
of turnover of the boat) but all enjoyed the nice sunny
evening on the board.
This year our boat trip was connected with the special
event “Vote for your Pirate,” in which colleagues during
three weeks before the party donated to a partner/
director of their choice to dress up as a pirate during
the COM Boat party on the Vltava. A battle at the top

8
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of the leaderboard commenced that ultimately saw
Martin Kocík pull ahead as the pirate over Karel Růžička.
Several prizes were awarded randomly to participants
of the fundraiser and pirates were the theme during the
COM boat party. A cheque for nearly CZK 100 000 was
presented to our pirate on the boat and the funds will go
to the not for profit organization Cesta Domů.
A very special thanks goes out to the CSR team and
secretaries for making it possible, the partners and
directors willing to be a pirate, and to everyone else that
engaged in this unique event.
Ryan, Pavel, Honza

Stěhování,
nebo rekonstrukce?
„Budeme se stěhovat. Ne, bude se to tady předělávat! Přestěhují nás na čtyři měsíce
někam jinam,“ zní z různých koutů pražské kanceláře KPMG zaručené informace
o tom, jak to s námi ve staré budově na Florenci bude dál. Obrátili jsme se proto
na ty nejpovolanější – Jana Žůrka, řídícího partnera, a Pavla Klimenta, partnera
odpovědného za služby pro realitní sektor –, aby do této záležitosti vnesli trochu světla.
text:

Michaela Raková, ILUSTRACE: Sarah Grimová

O „stěhování“ se mezi zaměstnanci začíná mluvit čím

Máme už vytipované nějaké lokality, kam bychom se

dál více – víme, že nám končí v září 2018 nájemní

případně přesunuli?

smlouva v této budově. Už je jasné, co bude dál?

PKL: Máme aktuálně několik lokalit, které postupně zužujeme (momentálně dvě až tři možnosti). Jsme ve fázi,
kdy už máme odeslané requests for proposal, bavíme
se o detailních informacích, jako je výše nájemného,
vizualizace prostor, floorplany atd. Jsou tam projekty,
kde bychom byli v samostatné budově, i projekty, kde
bychom budovu sdíleli s dalším velkým nájemcem.
Každopádně hledáme zhruba stejnou velikost prostoru,
jako máme nyní.

JAZ: Existují dvě varianty – buď se odstěhujeme, nebo
zrekonstruujeme stávající budovu. Finální rozhodnutí
padne do konce letošního roku.
PKL: Je to zatím 50:50. Zatím opravdu nevíme, jestli padne
volba na stěhování, nebo na rekonstrukci. Momentálně
zjišťujeme, kam připadá v úvahu se odstěhovat, co by obnášela rekonstrukce, co by to pro chod firmy znamenalo,
jak dlouho by to trvalo a jak by to zasáhlo zaměstnance.
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Život v KPMG

Jaké lokality přicházejí v úvahu?

Co by obnášela rekonstrukce? Museli bychom se ně-

JAZ: Definovali jsme širší centrum Prahy – díváme se
na lokality na Praze 1, 2 a 8. Měli jsme tam i lokalitu Prahu 5, ale nebyly tam vhodné prostory.

kam na delší dobu přesunout? Víme kam?

Takže nehrozí stěhování dál od centra, třeba na Pankrác, na Chodov a podobně?

PKL: Nevnímám to jako hrozbu, ale tam zkrátka nechceme.
JAZ: Víme, že jsou lidé zvyklí cestovat sem, mají to najeté, je to výhodná poloha, takže se snažíme to držet. Záleží také na tom, kde jsou velké developerské projekty.
PKL: Je také důležité, že nájem, který řešíme, bude trvat
třeba 7–10 let, takže se díváme i do budoucna, které lokality půjdou nahoru. Tohle krásně dokazuje Karlín, který
se od doby, kdy jsme se stěhovali sem, velmi změnil.
Nejde zkrátka o to, jak Praha vypadá teď, ale kde bude
třeba za 10 let. Snažíme se hledat dlouhodobou variantu.
JAZ: Bereme do úvahy samozřejmě rozumnou dostupnost autem i městskou dopravou. Většina zaměstnanců
ji využívá a i my jako partneři jezdíme MHD, kdy to jde.
V okolí některých budov v centru se v podvečer tvoří
ohromné kolony. Tady stačí skočit do auta, a i když magistrála stojí, není to moc velké zdržení. Je dobré mít
i místo, kde není taková koncentrace dopravy, abychom
se nezdržovali v zácpách.

10
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JAZ: Takto konkrétní projekt tady nemáme narýsovaný.
Budova je v dobrém technickém stavu, samozřejmě ale
potřebuje modernizovat. Rekonstrukce by nemusela být
tak drastická, že by tu byla jen holá stavba. Nejspíš by se
přestavovalo za pochodu, například vždy po dvou patrech, pravděpodobně během letních měsíců. Ale tady
jsme zatím v plánování nejméně daleko.
PKL: Je třeba počítat s tím, že by to trvalo minimálně šest
měsíců. Varianta setrvání v této budově bez rekonstrukce
prostor není na programu, protože už za těch 15 let prodělala nějaký vývoj a nebude vhodná pro firmu ani pro zaměstnance. Podívejme se, kam se ty trendy pohnuly, jak kanceláře vypadají dnes. Ne, že bychom je měli úplně špatné, ale
zkrátka už jsme trochu za tím, kde bychom mohli být.
Může mít zastaralá budova vliv na nábor v generaci Y?

JAZ: Otázka je, co ta generace mladých očekává. My si
v náboru momentálně nestojíme špatně, myslím, že budova není to, co rozhoduje. Samozřejmě, že někteří konkurenti mají modernější prostory, ale že by to mělo mít
vliv na nábor, to jsem ještě nezaznamenal.
PKL: Chceme mít v novém prostoru moderní uspořádání, které by oslovovalo mladou generaci. Víme, že tato

stávající budova má cca přes 10 metrů čtverečních
na osobu. Moderní budovy, které opticky vypadají méně
nahuštěně, se pohybují ale jen kolem 9,3-9,5 metru. Naším cílem však není stáhnout prostor a náklady, ale změnit uspořádání podle moderních trendů a nových politik
KPMG. Flexi-seating, jiné uspořádání zasedaček, menší
prostory, kde lidé mohou pracovat individuálně nebo
v malém týmu, mnohem větší sociální prostory, kolárny
– to jsou trendy, kterých nemůžeme se stávajícím uspořádáním dosáhnout. Chceme firmu vyšvihnout na úroveň, kde se udrží třeba dalších deset let.

městnanci na celý den zavřou a v klidu pracují na nějaké
věci a kde platí nějaké pravidla – no calls, no discussions
apod. Pak jsou místa pro aktivnější práci, kde budou dokovací stanice a budou přizpůsobené práci v týmu. Nebo
místnosti pro jednoho, pro dva, pro tři, kam se tým může
zavřít a diskutovat. To lze ale jen v okamžiku, kdy nemáme
pevná pracovní místa (to je model, který máme teď), ale
právě tyto flexi-seatings. Naším cílem není udělat agresivní
systém, kde se místa musejí bookovat přes nějakou aplikaci. Ne, chceme takový poměr míst a lidí, aby bylo možné
i bez aplikace fungovat a každý pohodlně našel místo.

Bude při rozhodování o  uspořádání prostoru a vy-

Jak dopadl průzkum, který dělala externí firma

bavení brán v potaz názor zaměstnanců?

o obsazenosti pracovních míst?

JAZ: Určitě ano, ale vždycky pak někdo musí rozhodnout
o finální variantě. Máme na pomoc dobré poradce a designéry – špičky na trhu, kteří mají zkušenosti s nejmodernějšími trendy. Není to tak, že bychom si to tady
s Pavlem dělali na koleni. Budeme určitě testovat různé
typy řešení společně se zaměstnanci. Samozřejmě tam
musí fungovat jednotná linka. Mělo by to být svěží, hravé, atraktivní… Ale toto bude na programu až cca za rok.
PKL: Základní principy, na kterých to chceme stavět, jsou
jednoduchost a univerzálnost – nemít tři typy nábytku,
ale nějaký jednoduchý, funkční, abychom mohli ušetřený
prostor využít jinak. Třeba právě na zasedací prostory,
společné prostory atd. Plánujeme, že bychom v průběhu
rekonstrukce nebo stěhování pravidelně zaměstnance
informovali, ukazovali jim, jak výstavba nebo rekonstrukce pokračuje a jak aktuálně vypadá.

PKL: S vytížením jednotlivých míst jsme na 49 %, což je
pod úrovní trhu. Lidé odcházejí v průběhu dne ven – jdou
třeba na tři, čtyři hodiny na meeting a nikdo jiný nemá možnost mezitím to místo používat, na to nemáme politiky.

Na škále openspace pro všechny – uzavřené soukromé
kanceláře: s čím se počítá pro nás? Současným trendem jsou třeba kanceláře, kde nikdo nemá pevné místo a sedá si, kam zrovna chce, podle činnosti, kterou
vykonává (telefonní místnosti, kavárna, tematické zasedačky…). Je tohle také jedna z možností?

JAZ: Budeme asi někde uprostřed. Samozřejmě jsou tu
profese, které vyžadují specifický prostor, mají spoustu
papírování atd. Máme zkušenost od ostatních firem, že
extrémní openspace, kde jsou všichni v jednom prostoru, včetně šéfů, není úplně ideální. Dneska máme dost
zastaralé a konzervativní sezení a určitě ho posuneme víc
k otevřenému typu. A budeme o tom samozřejmě diskutovat a už nyní diskutujeme s functions, kde by byl tento
tzv. hotdesking aktuální.
PKL: To heslo zní „activity based workspace“ – ani open
space, ani uzavřené kanceláře. V rámci prostoru fungují
buňky, které opticky rozsekají prostor do částí a v rámci
nich můžou lidé pracovat. Jsou tam prostory, kde se za-

Budou tímto systémem více propojená jednotlivá
oddělení mezi sebou?

JAZ: Tady dnes příliš nefunguje propojení pater. Třeba
v Avastu mají otevřené schodiště a vidí skrz celou budovu. To může napomoci také cross-sellingu a spolupráci
mezi functions. Takovou funkci můžou mít také jídelny –
tam se mohou lidi sdružovat, odpočinout si, seznámit se.
V tom se hodně inspirujeme u těch nejmodernějších
pražských kanceláří.
PKL: V rámci většího komplexu budov fungují spodní patra jako retailové prostory a restaurace. Často se v okolí
vytvoří nějaké náměstí nebo oblast, kde se nájemci potkávají. Toho nejsme schopni v tomto prostoru dosáhnout, ale v nabídkách máme i tyto varianty. V nových
budovách některých KPMG kanceláří ve světě funguje
na každém patře rozsáhlejší prostor, kde je kuchyň a vedle ní místo, kde se mohou zaměstnanci sejít. Developeři jsou otevření tomu, že když to definujeme včas, upraví
nám prostory i podle individuálních požadavků.
Bere se při výběru budovy v potaz také udržitelnost
– environmentální aspekty budovy?

PKL: Všechny varianty jsou v nejvyšší kategorii A, co se
týče ekologie a dopadu na životní prostředí – to už je
dnes u nových projektů a rekonstrukcí samozřejmostí.
A co ostatní kanceláře v republice?

JAZ: Samozřejmě nezapomínáme, že máme ještě tři
další lokality – Brno, České Budějovice a Ostravu –,
kde chceme prostor kultivovat a naslouchat při tom
přáním zaměstnanců.
ECHO
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Život v KPMG

Dress Code:
Casual Fridays
3. díl seriálu o oblékání
Tento ležérnější styl oblečení je určen, jak z názvu vyplývá, pouze
na pátek a zároveň pouze pro případ, kdy nemám žádnou
schůzku s klientem, jemuž styl oblečení vždy musím přizpůsobit.
Casual Fridays mi umožňují vzít na sebe separátní kousky
oblečení pro volný čas, a mít tak trochu více pohodlí. To ale
rozhodně neznamená vzít na sebe jakékoliv oblečení, které mě
zrovna ráno napadne, pořád se ještě jedná o business styl. A jedno
důležité upozornění pro všechny: čtvrtek není malý pátek…
Tento styl je opravdu pouze na pátek, a i když v jiný den nemám
žádnou schůzku s klientem, tak přicházím do práce oblečen
v business formal nebo business casual stylu.
text:
foto:

Ondřej Kulhánek
Jindřich Kodíček

V

pátek mám konečně příležitost zahodit oblek nebo kostýmek a vybrat si jinou slušivou
alternativu. Není ale povoleno úplně cokoliv. Nepřípustné jsou krátké kalhoty, neuzavřená
obuv nebo jakékoli nápisy na oblečení. Vhodné je také vyvarovat se výraznějších barev.
Proč? I v pátek se v prostorách KPMG pohybují lidé od klienta, které nás mohou zahlédnout,
případně mohu být povolán na neohlášenou schůzku. Ideální je tedy mít klasické kalhoty, košili
nebo polotriko, a blazer (sako), kterými stále držím vysoký standard.

Pánové

Boty a ponožky
Bota musí být zásadně uzavřená, prosím žádné
sandály a už vůbec ne s bílými ponožkami… 
Může se jednat o boty klasické nebo i sportovnější,
dobrým kompromisem jsou sneakers jako zde na
obrázku. Barvy decentní a boty ideálně bez
výraznějších prvků, jako například zlatý nápis apod.
Ponožky mohou být téměř libovolné, rozhodně ale
opět dostatečně dlouhé a barevně dobře sladěné,
nejlépe právě s botami nebo s kalhotami.

Košile/Tričko
I v pátek na sebe můžeme obléct standardní košili, ale
pohodlnější bude určitě polotriko. Základním požadavkem je,
že bych měl mít límeček. Výjimkou může být chladnější
období, kdy na sobě mohu mít svetr. Triček je vhodné se
vyvarovat, ale pokud už jej mám, tak rozhodně k němu i
sako. To, že bych neměl mít přes oblečení žádný výrazný
nápis, beru jako samozřejmost. Pokud projdu dolním patrem
v triku s nápisem „I pee in the pool“, tak s námi pak klienti
nebudou chtít chodit na neformální akce v okolí vody… :-)

12
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Dámy

sako
Separátní sako (nebo také blazer)
je na pátek nejlepší volbou.
Se zapnutým působíte relativně
formálně, s rozepnutým více
ležérně, a když jej odložíte, tak jste
již zcela casual. V chladnějším
období pak pod něj můžu dát
i svetr nebo rolák. Sako může mít
i zajímavé detaily jako nášivky
na loktech nebo našité kapsy. Střih
opět štíhlejší, aby sako vytvářelo
pěknou siluetu postavy. Barevně se
mohu více „vyřádit“ a nejrůznější
vzory, zejména pak různé kostky,
jsou skvělým prvkem dávajícím
celému outfitu ten pravý šmrnc.

kalhoty
Kalhoty volím společenské, mezi něž
řadíme hlavně klasické kalhoty, chinos a
džíny. Tepláky ani kapsáče prosím pěkně
společenské nejsou…☺ Střih by měl být
užší, není vhodné mít kalhoty příliš široké.
V zásobě bychom měli mít tradiční
konzervativní barvy (jako zde tmavší šedá),
ale zcela na místě jsou i barevnější
varianty, včetně různých vzorů. Opět ale
platí pravidlo žádných nápisů nebo
výrazných prvků. A i když to občas frčí a je
to záměrně, tak jakékoli díry na kalhotách
jsou pochopitelně zcela nepřípustné.

{

Děkujeme našim
modelům –
Saše Andiľové
a Ondrovi
Kulhánkovi z MC.

}

Košile/tričko
Vzory a barvy topů můžu vybrat
výraznější než v běžný pracovní den.
Pokud zvolím košili, měla by být
bavlněná, hedvábná nebo z kvalitní
umělé látky. Přípustná jsou i trička
(např. s límečkem) nebo halenky,
zapomeňte ale na odhalená záda či
nevhodně hluboké výstřihy. Podobně
jako u pánů se i pro ženský casual styl
hodí sportovní sako. Jako vždy i zde
platí – všeho s mírou a vkusem.

Šperky
Kdy jindy popustit uzdu své
originalitě a ukázat osobitý styl?
Doplňky ladím s oblečením tak,
aby byly všechny z podobných
materiálů a podobného stylu.
Nejmilejší kousky mám z portálu
s kreativními výrobky od českých
živnostníků www.fler.cz.

Kalhoty
V pátek můžu vytáhnout své oblíbené džíny, za
podmínky, že jsou čisté a neroztrhané. Hodí se
jednobarevné v odstínu, který ladí se zbytkem
oblečení. Zvolit můžu samozřejmě i sukni nebo
populární legíny, ty ale pouze s delším topem
pod zadek. I v případě bot platí v pátek větší
volnost, zvolit můžu buď podpatky, pokud jich
nemám po celém týdnu dost, ale i neformálnější
oxfordky, baleríny nebo sneakers.
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Game Changer:
Co přinese
auditní reforma

Brexit v posledních týdnech opět rozvířil debaty o smyslu setrvání
v Evropské unii a její byrokratické zátěži členských států. „Czexit“ se, pokud
víme, nechystá, a to znamená, že se na nás různé regulace a nařízení EU stále
vztahují. Ani tolik obávaná auditní reforma není výjimkou. Změny ve velké
míře ovlivní celý auditní trh ve všech členských státech Evropské unie.
Reforma je mnohými ovlivněnými subjekty dokonce považována za revoluci
na trhu auditních a neauditních služeb.
text:

14
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Martin Čech

Z hlediska ovlivněných společností
reforma definuje tzv. „subjekty
veřejného zájmu“ a nově určuje,
které společnosti do této kategorie
spadají. Reforma rozšiřuje
povinnosti a kompetence jejich
výborů pro audit (příp. jiných
rozhodčích orgánů), zejména
v rámci procesu výběru a kontroly
činnosti auditora.

V praxi to znamená, že kromě tolik
diskutovaného povinného střídání
auditorů nebudou auditorské
společnosti moci auditním klientům
pravděpodobně poskytovat některé
z do té doby poskytovaných
neauditních služeb. Jednotná
pravidla definují jak seznam
zakázaných, tak i povolených
služeb. Z naší strany je nutné
posoudit dopad na konkrétní
klienty, protože ten může být
různý v závislosti na jejich situaci
a naší pozici.
Jak to bude v ČR?
Tato reforma umožňuje jednotlivým
členským státům Evropské unie
určitou volnost v implementaci
do jejich práva, například zpřísnění
definice subjektu veřejného zájmu
či nepovolení vybraných neauditních
služeb. Stanovená pravidla tedy
nebudou v každé zemi platit úplně
stejně, a kvůli tomu mohou
vzniknout odlišné dopady reformy
v jednotlivých státech EU.

Veškeré informace a kontakty týkající se auditní reformy jsou k dispozici
na portálové stránce Markets > Impact of EU. Průběžně aktualizované
dokumenty obsahují specifické údaje k jednotlivým dopadům reformy,
interní KPMG materiály, výňatky z evropské legislativy apod. Užitečné
odkazy jste také obdrželi do svých e-mailových schránek 15. června 2016.

{

Evropská auditní
reforma v kostce
Směrnice Evropské unie zavádí
přísnější rotaci auditorských
firem a přísnější restrikce pro
neauditní služby poskytované
auditním klientům. Reforma nám
přináší nová omezení, ale
i příležitosti. Pro každého
regulací dotčeného klienta se
připravuje strategie řízená
klientským partnerem
a oddělením Markets.

Jak víte, za klíčové datum je
považován 17. červen 2016, neboť
od tohoto dne začala na celém
území Evropské unie platit příslušná
pravidla daná reformou, bez ohledu
na to, zda jednotlivé členské státy
do svých právních rámců tuto
reformu již aplikovaly, či nikoliv.
Transpozice pravidel do české
legislativy se očekává na podzim
tohoto roku, kdy má vejít v platnost
novelizovaný zákon o auditorech.
Přestože se jedná o významnou novelu,
která zasahuje jak do pravomocí
auditorů, státního dohledu, tak
i samotných firem ovlivněných
reformou, je interpretace jednotlivých
ustanovení zatím nejasná. Pokud by vás
cokoliv v souvislosti s reformou
zajímalo, kontaktuje oddělení Risk
managementu, Markets anebo
příslušného klientského partnera.
Oddělení Markets pro vás zároveň
připravuje scénáře strategií pro klienty,
kde jsme nebyli auditory a v blízké
budoucnosti auditory ani nebudeme,
a také pro auditní klienty, které
budeme muset brzy opustit z důvodu
povinné rotace. Materiály budou
k dispozici od konce července.
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Auditní reforma stanovuje jednotná
pravidla pro subjekty v celé Evropské
unii. Očekává se, že posílí nezávislost
auditorů. Zahrnuje proto několik
podstatných změn, které se týkají
povinné rotace auditora, definice
možnosti sdílených auditů či
omezení v poskytování
neauditních služeb. Dále se reforma
dotkne kritérií výběrových řízeních
na nového auditora, včetně
požadavků na jeho nezávislost.
Společnosti zároveň musí více dbát
na spravedlivé výběrové řízení, ze
kterého nesmí vyřadit ani menší
auditorské subjekty.

Povedlo se

1 687projektů

od začátku fiskálního roku

Za červen: 141 projektů

Rozdělení získaných zakázek podle typu služeb, čísla jsou
kumulativní za období od 1. října 2015 do 30. června 2016.

Ke konci června jsme
v databázi CRM evidovali
700 potenciálních zakázek
v celkovém objemu téměř
700 milionů korun,
u kterých jsme čekali na
rozhodnutí klienta.

Audit 27 %
Deal Advisory 3 %

Management Consulting 10 %
Non-core Advisory 1 %
Risk Consulting 12 %

Tax 46 %

VÍTĚZSTVÍ V TENDRU NA TŘÍLETOU
SPOLUPRÁCI S ČESKÝM ROZHLASEM
Klient: Český rozhlas
Projekt: tendr
na poskytování služeb
v oblasti daňového
a právního poradenství
Tým: Petr Toman, Ivana
Stibůrková, Olga Těhlová,
Eva Doložílková, Eva
Nekvasilová
Zajímavost: Jde o vůbec
první přímou spolupráci
daňového týmu KPMG
s veřejnoprávní institucí

16

ECHO

4|2016

Z

vítězili jsme ve veřejném tendru
na tříleté poskytování služeb v oblasti
daní a právního poradenství pro Český
rozhlas. V tendru jsme porazili jediného
soupeře, jímž byl dlouholetý daňový
a právní poradce Českého rozhlasu
(advokátní kancelář). „Zakázka je pro nás
unikátní z hlediska typu klienta a otvírá
další možnosti spolupráce s obdobnými
institucemi,“ říká Ivana Stibůrková, která
zakázku vede.
Klienta jsme měli možnost dobře poznat
už před tendrem. Naše daňové oddělení
i díky kontaktu s daňaři Českého rozhlasu
a dlouhodobým vztahům mělo již
v minulých letech možnost Českému
rozhlasu poskytnout své poradenské
služby, byť v omezeném rozsahu.
„Naši nabídku jsme připravili opravdu
pečlivě – zaměřili jsme se zejména
na strukturu cen za služby, což byl

správný tah, protože ta nakonec skutečně
byla, spolu s referencemi od našich
klientů, klíčem k úspěchu,“ dodává Ivana.
Významné bylo také naše správné
zhodnocení významu a bodového
ohodnocení ostatních kritérií při výběru
vítězné nabídky.
Klient je ze své povahy opravdu specifický,
proto doufáme, že se pro nás v průběhu
spolupráce objeví i další příležitosti.

Největší projekt Deal Advisory
Klient: významný
evropský klient
Projekt: due diligence
Tým: Alex Verbeek, Martin
Mašát, Tanja Dichkovska,
Jaroslav Mydlo, Monika
Jiroutová, David Matyáš
Zajímavost: už čtvrtý velký
projekt s tímto klientem

N

a dlouhodobou předchozí spolupráci
s klientem navázalo oddělení Deals
zatím svým největším projektem. Tým
vedený Martinem Mašátem na projektu
spolupracoval nejen s managementem
firmy sídlícím v Praze, ale také
s londýnskou centrálou společnosti
a s kolegy z KPMG z Londýna a Bruselu.
Jak s klientem, tak s kolegy z Belgie
a Británie si český tým vybudoval velmi
dobrý vztah, který byl mimo jiné klíčem k úspěchu. Prověrka, která díky své
komplexitě vyžadovala vysoké pracovní nasazení celého týmu a perfektní organizaci,
pak byla klientem oceněna a otevřela dveře další zajímavé spolupráci.

Završení úspěšné první auditní sezony

N

a začátku června jsme v Praze
už podruhé hostili summit
významné světové farmaceutické
společnosti, který jsme uspořádali
v prostorách naší kanceláře.
Společně s klientem a se zástupci
ostatních KPMG kanceláří jsme
vyhodnotili první rok spolupráce
s pražským centrem sdílených
služeb (GFS) našeho klienta
a rovněž se společně zamysleli
nad plánováním další sezony.

Že jde o významného klienta,
dokládá umístění v TOP 50
největších globálních firem dle
Forbes. Summitu se účastnilo
celkem 45 reprezentantů
různých národností, od Ruska
přes Řecko, Maďarsko, Polsko,
Irsko až po USA. Mezi mnohými
prezentacemi jsme pro zajímavost
účastníky summitu seznámili i se
zajímavými statistikami týkajícími
se našeho auditu.

Zakázka si vyžádala:
1 500 hodin
19 lidí z pražské kanceláře
8 KPMG kanceláří z různých zemí
200 auditních dokumentů
300 káv
2 500 e-mailů

Díky všem, kteří se na přípravě
summitu podíleli. A díky samozřejmě
také všem, kteří se během roku
účastnili této mimořádné zakázky.
Bez vás by jen těžko mohla být
zpětná vazba od klienta na naši práci
tak pozitivní jako letos.
Jirka Bouzek
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MarketEDGE: pomocník
pro efektivnější prodej
Chcete kvalifikovaně řídit obchodní příležitosti, ale chybí vám
koncepce? Chcete zvýšit šance na vítězství ve výběrových
řízeních? Chcete si být jisti, že jste důsledně zanalyzovali
všechny aspekty, které mohou mít vliv na výsledky tendru?
Může vám pomoci metoda MarketEDGE, kombinace
komplexního prodejního přístupu a business strategie.
text:

Romana Benešová, Anna Nikodýmová

M

{

{

arketEDGE je velmi praktický
nástroj, který navazuje
na stávající business development
model a prodejní platformy KPMG,
a navíc je podstatně rozšiřuje.
Pomocí série kroků umožňuje
systematicky rozvíjet obchodní
příležitosti a prohlubovat vztahy
s klíčovými lidmi u klienta. Pozitivní
zkušenost s využíváním MarketEDGE
má i kancelář KPMG ve Švédsku,
která je podobně velká jako ta naše.
„MarketEDGE můžeme používat
v průběhu celého prodejního
procesu. Pomáhá nám, abychom
neustále zůstávali zaměřeni na klienta a na jeho potřeby,“ říká Susanne
Larssonová, Head of Markets
z KPMG Švédsko/Dánsko.

MarketEDGE Zkratka EDGE
odkazuje ke čtyřem anglickým
slovům, který daný koncept
charakterizují: Enable, Drive, Grow
a Excel. Koncept MarketEDGE byl
vytvořen speciálně pro potřeby
KPMG. Jeho cílem je mimo jiné
zvýšení prodejní aktivity, zlepšení
interakcí s klienty, efektivnější
alokace kapacit a také zvýšení míry
vyhraných zakázek.

Nástroje rychlé analýzy
Celý prodejní koncept MarketEDGE
má dva moduly. První z nich je tzv.
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Strategic Selling, který používá
nástroje pro rychlou analýzu. Jedním
z nich je tzv. Opportunity Scorecard
(OSC), která umožňuje okamžitě
identifikovat přednosti a nedostatky
vámi zvolené prodejní strategie
pomocí zodpovězení série několika
otázek. Klíčovým benefitem je rychlá
analýza vaší výchozí pozice a identifikace oblastí, které jsou pro výsledky
tendru zásadní a jež jste v rámci
přípravy mohli opomenout.
Použití OSC si chválí i Thomas
Bergljung, Director z KPMG Švédsko.
„Abychom vyhráli zakázku, každý
z našeho týmu si sám vyplnil OSC.
Všichni jsme došli ke stejnému
závěru. Ukázalo se, že máme velkou
šanci vyhrát, a zároveň jsme si
ujasnili oblasti, ve kterých jsme měli
mezery a které jsme ještě potřebovali zlepšit.“
Druhým nástrojem je tzv. Opportunity Pursuit Plan (OPP), který se rovněž
zaměřuje na klíčové aspekty dané
prodejní příležitosti, jako jsou
klientovy požadavky, cena, konkurenční návrhy apod. OPP jde ale
mnohem více do hloubky a slouží
jako platforma pro efektivní řízení
příležitostí. „OPP nám pomohl
strukturovat všechny naše silné
a slabé stránky a definovat priority,
díky nimž jsme mohli dosáhnout
našich cílů,“ uvádí Christoffer
Sellberg, Director z KPMG Švédsko.

Zlepšování vztahů s klientem
a sdílení informací
Druhou částí celého konceptu je tzv.
Conceptual Selling modul, který
naopak cílí na dlouhodobé a systematické rozvíjení vztahů s klientem
a využívá tzv. Client Interaction Plan
(CIP). Pomocí něj je možné zaměřit
se například na prodejní strategii
v delším časovém horizontu.
Velkou přidanou hodnotou těchto
přístupů je sdílení informací napříč
zainteresovanými odděleními, ať už
jde o vztahy s klíčovými lidmi, jejich
rozhodovací kompetence, agendy
a oblasti, které klient aktuálně řeší,
co plánuje krátkodobě a jakou má
strategii do budoucna, jaká řešení
nabízí konkurence atp. Je jasné, že
čím efektivněji budeme schopni tyto
informace sdílet, tím lépe a včas
identifikujeme obchodní příležitosti
a vytěžíme více z potenciálu trhu.
Na konci tohoto fiskálního roku
by měl být využíván ve více než
65 kancelářích KPMG na světě.
Co nás čeká?
Markets ve spolupráci s KPMG UK
připravuje speciální tréninkový modul,
který bude v první vlně zaměřený na
rychlou a efektivní kvalifikaci konkrétních obchodních příležitostí, tedy práci
se zmíněnou Opportunity Scorecard.
Brzy se můžete těšit na další užitečné
informace. Stay tuned. 

Na začátku června se konal v prostorách KPMG
historicky první R Meetup. Setkání datových analytiků
a vědců, které se doposud konalo na půdě Matfyzu,
si vzali na starost kolegové z MC. Zúčastnilo se na
60 nadšenců programovacího jazyka R. V rámci
zahajovacích workshopů se řešily výstupy datové
challenge, druhá část byla plná přednášek, které jsme
streamovali živě na našem Facebooku, a závěr byl
čistě neformální na terase s mobilním barem, který
nabízel různé koktejly.



Gregory Morris, uznávaný britský odborník na převodní
ceny z University of Exeter, vystoupil na KPMG Transfer
Pricing Foru. Toho se v netradičních prostorách pražské
Hauch Gallery zúčastnilo 80 hostů. KPMG reprezentovali
Zdeněk Řehák a Petr Bruštík s tématem exit charge,
zatímco Dan Szmaragowski s Tomášem Drašarem
a Veronikou Červenkovou mluvili o kontrolách v oblasti
převodních cen. Na závěr si Dan s Tomášem připravili
interaktivní případovou studii včetně „divadelní“ scénky,
se kterou pobavili všechny zúčastněné.

R Meetup poprvé v KPMG



O převodních cenách
v galerii ochotnicky
i interaktivně



Vrcholní představitelé
českého developmentu
se sešli v KPMG

Potřetí jsme v KPMG hostili Setkání lídrů českého developmentu.
Tentokrát za účasti ministryně Karly Šlechtové, šéfa IPR Petra
Hlaváčka, viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka a řady dalších
významných hostů, jejichž seznam by zabral mnoho řádků. Nejvíce
otázek mířilo na legislativu, nejen tu pražskou, ale i EIA a novelu
stavebního zákona. Viceguvernér Tomšík vedle popisu aktuální
makroekonomické situace popsal kroky centrální banky, které mají
zamezit vzniku bublin a zajistit vyšší stabilitu finančního systému.
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Klub pro dámy-klientky šel opět za kulturou. Tentokrát
jsme dámy pozvali do Besedního domu, sídla
Filharmonie Brno. Hostem večera byla paní Marie
Kučerová, ředitelka filharmonie, která nám umožnila
nahlédnout do zákulisí symfonického orchestru.
Viděli jsme salónek šéfdirigenta, hlaholnu
a novorenesanční koncertní sál. Ten je ale pro více než
120členný orchestr příliš malý, proto se vedle
Besedního domu staví Janáčkovo kulturní centrum, jež
pojme až 1 250 posluchačů. S Besedním domem bude
propojeno skleněným mostkem. Na závěr večera jsme
ochutnali molekulární kuchyni, vyzkoušeli jsme například
kávové špagety nebo cosmopolitan v kostce.

Tradiční golfový turnaj KPMG Česká republika
Invitational jsme uspořádali pro naše klienty
a přátele. Akce měla opět charitativní rozměr –
prodávali jsme speciální golfové míčky a oceňovali
první rány na green. Tentokrát jsme věnovali
téměř 20 tisíc neziskové organizaci Nadání
a dovednosti, která pomáhá mladým lidem
z dětských domovů a pěstounských rodin při
vstupu do samostatného života.



Uspořádali jsme
golfový turnaj



Jsme vidět

KPMG Ladies club
zamířil za filharmonií

Podpořili jsme
Vinařství roku



Brněnská kancelář KPMG byla partnerem
soutěže Vinařství roku. Cenu v kategorii malé
vinařství na slavnostním vyhlášení, které poprvé
proběhlo v Brně, předávala Blanka Dvořáková.



Jan Žůrek v AmCham
Staro-nové složení boardu Americké obchodní komory v ČR
(AmCham), jehož členem je i řídící partner KPMG ČR Jan Žůrek.
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Ladies club
s profesorem Pafkem



Červnové setkání Ladies Clubu proběhlo v Růžovém
salónku Villy Richter v bezprostřední blízkosti Pražského
hradu s jedinečným výhledem a i hostem. Tentokrát jím
byl pan profesor Pavel Pafko, uznávaný český břišní
a hrudní chirurg, čestný „Rytíř lékařského stavu“
a dlouholetý přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice
v Motole. Jeho neuvěřitelná energie, vtip, životní rozhled
a pokora byly obdivuhodné a dámy se předháněly
v otázkách, kterými pana profesora zasypávaly.



Datový brunch v Cloudu
V baru Cloud 9 jsme hostili 20 manažerek a manažerů
na společné datové akci s vydavatelstvím Economia.
KPMG reprezentovali David Slánský, Jana Nejedlá
a Lukáš Cingr. Hostujícími spíkry byl Zdeněk Stypa
(Microsoft), Marwan Chanawani (Minit) a zakladatel
bikesharingové společnosti Rekola Vítek Ježek.



Vítězové iKid byli
ve Snídani s Novou
Finále dětské inovátorské soutěže iKid je za námi – vítězný tým
ze základní školy ve Slaném si odnesl hned tři ceny. Celkové
prvenství v projektu a ceny zaměstnanců KPMG i Hospodářských
novin získaly děti s projektem iCharge – powerbanky poháněné
jízdou na kole. Svůj úspěch prezentovaly i ve Snídani s Novou.

Češi 1990–2015 mají zlato
z České ceny za PR
Studie „Češi 1990–2015“ zvítězila v kategorii B2B
na 11. ročníku oborové soutěže pořádané Asociací
public relations agentur. Pokud byste ji rádi přinesli
klientům, stavte se v marketingu, nově máme
i anglickou verzi. Můžete také odkázat na test
na www.25let.cz.
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KPMG
v obrázcích
KPMG je na sociálních sítích „super hot“! O tom jsme se koneckonců přesvědčili
už v březnovém Echu, kde jsme odkryli statistiky, které ukazují,
že si v on-line prostředí z Velké čtyřky vedeme nejlépe. Teď se zaměříme
na Instagram – sociální síť a aplikaci, která ukazuje svět přes růžové brýle a kterou
v Česku a na Slovensku dohromady používá čtvrt milionu lidí, včetně nás.
text:

Jana Samšuková

Co to vůbec je Instagram
a proč o něm všichni mluví?
A proč by mě mělo zajímat,
kdo měl co k obědu? A má ho
Jan Tleskač?

Instagram je sociální síť a mobilní
aplikace. Umožňuje uživatelům „psát“
svůj deník v obrázcích, sdílet jej s lidmi z celého světa,
sledovat ostatní a získávat inspiraci. Fotky, které najdeme ve čtvercovém a obdélníkovém formátu, i videa je
možné zkrášlovat pomocí různých filtrů. Ty najdeme
nejen v rámci aplikace Instagram, ale i v jiných externích aplikacích, které jsou k dispozici v hojném počtu.
Aby se fotografie dostaly k co největšímu počtu lidí, je
možné k jejich popiskům přidávat staré známé hashtagy.
#můžete #napsat #cokoliv relevantního, co vám pomůže
zvýšit dosah vašeho příspěvku. Uživatelé vám pak místo
facebookových likes dávají srdíčka nebo pošlou nějaký
ten komentář.
K fotce můžete také přidat místo pořízení (tzv. geotag),
v obrázku pak označit své přátele nebo jim fotku poslat
napřímo (direct).
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Na Instagramu najdete fotky opravdu všelijaké. Jeho
útroby skýtají bezbřehou inspiraci, ať už vás baví móda,
byznys, auta, veganská kuchyně, DIY, fitness nebo
patologie (!). Síť dala vzniknout novému typu influencerů – instagramistům a dokázala proslavit mnoho lidí
– fotografy, ale i obyčejné uživatele, kteří prostě rádi
sdílejí svůj život v obrázcích.
Netrvalo dlouho a síť začaly vedle celebrit používat
i značky. Instagram je totiž skvělá marketingová platforma, která mnohdy zajistí i větší míru zaujetí než Facebook. Procentuálně totiž příspěvky uvidí více fanoušků,
kteří vás sledují. A navíc je o něco hezčí…
(Jan Tleskač ho nemá, ale umíte si představit, jak cool
by byl jeho profil? #Létající #Kolo #FTW)

6. října 2010 byla aplikace vypuštěna do světa. Za necelé čtyři měsíce už jí žil milion uživatelů a o rok později
10 milionů. V dubnu 2012 vzal Instagram pod křídla
gigant Facebook a jeho sláva stále rostla a rostla. Dnes
má pestrobarevnou ikonku v chytrém telefonu půl miliardy lidí. Možná že po přečtení tohoto článku už bude
uživatelů 500 000 840, až si Instagram stáhnete i vy.
A víte, proč byste měli?
budete moct sdílet momenty ze svého
života přes růžovobrýlový filtr
otevřete studnici krásných fotek světa,
lidí, jídel, latte artů a dokonce i…
…fotek KPMG Česká republika.
Ano – i my jsme na Instagramu!

@KPMG_CZ – už jste si nás přidali?

A proč je tedy Instagram skvělou marketingovou platformou? Pomáhá mimo jiné zlepšovat image značky,
buduje awareness, získává loajální fanoušky, umožňuje
podnikat rozmanité soutěže, komunikuje s potenciálními klienty i zaměstnanci, mapuje konkurenci… A ještě
ke všemu je to zábava, takže to jde vlastně samo!
My jsme si profil na Instagramu založili v únoru, jako
první z Velké čtyřky. Dnes máme přes dvě stovky fanoušků, kteří každý den přibývají. Příspěvky sdílíme pod
hashtagy #životvKPMG, #KPMGlifestyle nebo #KPMGKarlín – a naši followeři tak mohou sledovat nejen, jak
se nám žije v kancelářích, co se nám podařilo, čemu se
věnujeme a co děláme mimo práci, ale i naši krásnou
domovinu – pražský Karlín, který si nesmírně užíváme
každý den.

Možná si říkáte – co my tam na tom Instagramu
vlastně sdílíme? Vždyť naším produktem jsou
služby, a ty se těžko fotí… Podívejte se sami!
Dejte nám follow a pár srdíček. <3

{

{

Kde se vzal, tu se vzal… a dnes ho používá
přes půl miliardy populace.

Big4
na „Instáči“
PwC 19
EY 44
Deloitte 102
KPMG 232
Data k 18. 7. 2016

Aplikaci Instagram najdete
v Google Play i v iStore
a dokonce i pro Windows Phone.
Sledujte nás!
ECHO
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„Je libo
pařátky nebo
hovězí brisket?“
Proč musíš i ty navštívit alespoň jeden
food festival – radí Magda z Auditu.
24
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Mezi svými kolegy platí za největšího gastro experta v domě.
Její specialitou jsou food festivaly – gastronomická setkávání s nejrůznější
tematikou. Chcete poradit, kam o víkendu na městskou grilovačku
nebo kde hledat nejlepší stánek s kafem? Obraťte se na ni nebo odebírejte
její foodie newsletter. I proto nebyla jiná možnost, kde Magdu o víkendu
zastihnout, než holešovický Street Food Jam…
text:

Michaela Raková,
Jindřich Kodíček

foto:

Magda
Teimlová
Assistant,
Audit COM

„Sraz dáme raději už v 10:00, dokud tam nebude moc
lidí,“ hlásí Magda v pátek, když si domlouváme setkání
s několika dalšími „KPMG foodies“ a rozhovor na gastronomické téma do Echa. Pro vznik článku vybrala plácek
v blízkosti metra Nádraží Holešovice, kde se už poněkolikáté koná akce Street Food Jam (dříve známý jako Street Food Festival). V bezprostředním okolí legendárního
klubu Cross vyrostlo několik desítek stánků, boudiček
a otevřených grilů, kde profesionálové i amatéři zkoušejí zaujmout hosty svými lahůdkami. Vůně nás naláká
už z hlavní ulice, line se hlavně z food trucků a plácků
vybavených grily, které už od rána jedou naplno.
„Doma rádi jíme, takže jsem se ke své vášni dostala
přes rodiče. Můj první festival byl asi ten nejznámější
– Prague Food Festival, kam mě naši vzali za odměnu.
Pak mě zajímalo, jestli jsou i nějaké cenově dostupnější
možnosti,“ popisuje Magda zrod svého koníčku. „Na vysoké jsem se pak stala součástí Foodies clubu, jehož
zakladatelka zároveň organizovala i tyto Street Food Festivaly a já jí pomáhala. A tak to pomalu začalo nabírat
obrátky. Líbí se mi, že je to něco jiného, než si jít sednout
do restaurace. Festival se dá spojit s procházkou Prahou,
a navíc se tam setkám s přáteli a s odborníky z oboru, se

kterými mám možnost pohovořit a něco se dozvědět,“
vypráví mi Magda ve frontě na kávu. I když jsme dorazili
mezi prvními, u stánku s dávkou kofeinu už netrpělivě
přešlapuje asi deset lidí.
V první řadě kofein
Šibeniční desátá hodina v neděli ráno se podepsala téměř na všech a hláška „potřebuju nejdřív kafe“ zněla
z každé skupinky prvních nadšenců. Na Magdino doporučení zkoušíme Kafe Karlín, u kterého je také největší
řada kofeinových závisláků.
Kafe je ostatně to, na čem Magda ujíždí nejvíc. „Ráda
cestuju a dobrá káva je nedílnou součástí mého itineráře. Vždycky si vytipuju tři místa, kam musím určitě zajít,
a dalších třeba deset, která mám v záloze. Hledám je
víc než památky. Nezajímá mě nic moc honosného, spíš
takové ty originální podniky, pražírny nebo místa, kde
kávu připravují alternativně,“ říká. A podle čeho podniky
vyhledává? „Většinou na internetu, kde ale nehledám
podle klíčového slova ‘nejlepší kavárny‘, ale spíš ‘nejlepší káva‘ nebo ‘nejlepší pražírna‘. A koukám taky na jejich
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Festivaly jsou dobrou příležitostí ochutnat něco nového

Instagram – podle prostředí nebo způsobu servírování
třeba flat white se dá hodně poznat,“ popisuje Magda,
která sama vede instagramový profil @coffeeinthecity.
Mimo osvědčené Kafe Karlín zkouší naše průvodkyně
i menší, neznámé kavárny, které v Praze nemají kamennou pobočku. Testuje podle svých slov všechno, baví
se s lidmi u stánku a prý dokáže bezpečně poznat, jestli
mají dobrou, nebo průměrnou kávu – podle toho, jak o ní
mluví, odkud ji mají, kde ji praží a jak se k ní chovají.
Dobrý vs. nic moc festival
Náš holešovický plácek se pomalu plní, i když se nad
ním povážlivě stahují mračna. „Pršet má až po poledni,“
chlácholíme se navzájem, ale začíná nás studit vítr. „Musíme si dát něco pálivého,“ zní od pánského osazenstva
naší gastro skupinky. Po chvíli jsme se znovu sešli u našeho piknikového stolku, ke kterému si každý přinesl
svačinku podle své chuti – Bún bò Nam Boộod Vietnamců ze stylového foodtrucku, minitacos s dávkou exotické
mangové salsy nebo pomalu tažené hovězí v extrapálivé
jamajské marinádě. Dáváme si ochutnat a dál si povídáme o food festivalech. Zajímá nás, podle čeho si Magda
vybírá, kterého se zúčastní.
„Třeba podle vstupného – i když je vysoké, nemusí to
být vždycky dobrá akce. Záleží, co v něm je a jak vybavený je areál. Poplatek také dost lidí odradí a člověk
pak má kolem sebe trochu životního prostoru. Poslední
dobou jsou hodně populární různé burger nebo cheesecake festy – podle toho, co je zrovna tu sezonu in. Ale
je jasné, že právě proto tam spoustu lidí bude chtít jít.
A ve chvíli, kdy není omezený počet návštěvníků, nedopadá to moc dobře,“ popisuje naše gastro průvodkyně.
„Burgery se totiž nedají připravit dopředu, všechno probíhá až na místě. A upřímně – za stejnou cenu si můžu
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dát burger od stejného prodejce v jeho kamenné prodejně a vím, že bude kvalitnější. Tady na Street Food Jamu
mají už některé ingredience připravené dopředu a dá se
pokrýt i vysoký zájem.“
Je libo pařátky?
Mráčky zakryly náš plácek a na promrzlé návštěvníky
dopadají první kapky. Na účasti se to ale nepodepisuje,
spíš naopak. U stánků s netradičními pochoutkami už se
tvoří celkem dlouhé fronty, a i když mají prodejci většinu
ingrediencí přichystanou, nestíhají rychle vydávat. My se
přesouváme k ohništi a vyhlížíme, co bychom ještě ochutnali. Největší nával je u asijských stánků s čím dál populárnějšími knedlíčky dim sum. Ty se plní kachním, hovězím
nebo jiným masem a napařují v bambusových pařáčcích
nad obrovskými kotli s vodou. Už hotové si je každý sám
těsně před konzumací namáčí do lahodných omáček. Vyplatilo se na tuhle pochoutku chvilku počkat.
Ve frontě jsme mohli mezitím obdivně a možná trochu
vyděšeně sledovat, co připravují prodejci ze stánku s nápisem Sapa hned vedle nás. Kuřecí pařátky prý patří
ve Vietnamu k největším pochoutkám k pivu, návštěvníci
je ale přijali spíš s nedůvěrou. Odvážných, kteří ochutnali, se našla jen hrstka. „Festivaly jsou dobrou příležitostí
zkusit něco nového – dávám si nejraději jen malé porce

Cupcake s příchutí ACCA
Setkání zakončujeme u otevřeného grilu a pomalovaného autobusu dvojice rozverných cizinců – později se dozvídáme, že pocházejí z Kostariky a z Anglie. Jejich grily v podobě vykrojených
popelnic položených naležato běží naplno už od rána a my se
necháváme nalákat na jamajské kuře a hovězí brisket. Zajímá
nás, proč naše průvodkyně zvolila zrovna tuto akci, která je prý
její srdeční záležitostí: „Líbí se mi koncept tohoto festivalu –
dnes jsou tu sice v přesile docela známé podniky, ale často
tu člověk narazí na malé amatérské stánkaře. Nevidím smysl
v tom, jít do Adelitas food trucku, to si můžu dát na několika
místech v Praze a kdy budu chtít. Baví mě zkoušet nové chutě,
inspirovat se, bavit se s lidmi, které zajímají podobné věci.“
A jak je na tom s vařením ona sama – troufla by si postavit se
ke stánku a nabízet své výtvory? „Zvažovala jsem to, ale není
to pro mě úplně snadné, hlavně kvůli pracovnímu vytížení. Ale
dvakrát jsem se zúčastnila Cupcake Cupu – soutěže v přípravě
malých dortíků – a umístila se první a druhá ve dvou kategoriích. A to už jsem pracovala tady v KPMG, akce se konala
zrovna mezi zkouškami ACCA. Tak jsem si dala pauzu, sedla
si a vymýšlela, čím své dortíky ozvláštnit. Nakonec z toho byly
čokoládové cupcaky s whisky. Ocenili to tam hlavně chlapi,“
směje se Magda a vypráví o své další specialitě – dortech
cheesecake, ve kterých se jí málokdo vyrovná (dostala dokonce nabídku pravidelně péct pro jednu pražskou restauraci). Jak
jsme se přesvědčili pár dní po festivalu v kanceláři na vlastní
chuťové buňky, je to pravda!

{

Co se
bude jíst?

{

na pár kousnutí, na větší jídlo si můžu zajít do restaurace,“
svěřuje se Magda, když si u stánku s exotickým ovocem vybírá dva kousky dragon fruit – ovoce tvaru růžového kaktusu
s bílou nebo nachovou dužinou plnou malých černých semínek. „Jsou drahé, ale stojí za to je alespoň ochutnat,“ radí
Magda a nechává dračí ovoce kolovat v naší KPMG skupince.

Hotdogy

Nahrazují v popularitě burgery. Po Praze vznikají
čistě párkorohlíková bistra (např. Mad Dog),
zejména v okolí Holešovic.
Fitness snídaně

Jsou hitem nejen Instagramu, ale zařazují je už také
restaurace. Patří sem různá smoothies
(rozmixované ovoce, zelenina a tzv. superfoods ve
formě nápoje) a acai bowls – misky ve formě
hutnějšího smoothie obohacené o bobule acai
(druh americké palmy).
Slané ovesné kaše

Jsou prý jídlem roku 2016. Připravují se jako
klasické ovesné kaše, jen se vaří ve vývaru, přidává
se vajíčko, slanina a další slané ingredience.
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Karlín
na talíři

Léto, to je koupání, plavková sezóna, sladké ovoce, ale také období
farmářských trhů a festivalů. Nemáme však na mysli hudební festivaly,
ale ty, které oslavují dobré jídlo. Pojďte je objevit společně s námi,
jejich program rozhodně stojí za ochutnání.
text:

Eliška Poláčková, Restu.cz

PRAHA
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Náplavka Street food
27. 8. 2016

Merkádo
8. 9. 2016

Asia food fest
10. 9. 2016

Cílem této skvělé letní akce je představit všem návštěvníkům nové trendy v kuchyni. Náplavka se bude hemžit bistry, které běžně navštěvujete
na ulici. Návštěvníci budou mít příležitost nejen okukovat, ale i ochutnávat
různé druhy jídel a lahodných kuchyní
z celého světa. Street food festival
přijedou pohostit například kuchaři
z Malajsie, Thajska, Indonésie nebo
Maroka, Mexika a dalších exotických
zemí. Každý, kdo rád ochutnává nové
chutě a čichá nové vůně, by si tento
den na Náplavce neměl nechat ujít.
www.facebook.com/
streetfoodnaplavka

Merkádo, jednodenní latinskoamerický festival promění již potřetí náměstí Jiřího z Poděbrad v Latinskou
Ameriku. Návštěvníci Merkáda si
budou moct již tradičně odnést
domů řadu pochutin, které k Latinské Americe neodmyslitelně patří,
od kávy a kakaa přes exotické ovoce
a pikantní omáčky, bylinky, kosmetiku a koření. Kromě nevšedních gastronomických zážitků se návštěvníci
mohou těšit i na bohatý hudební,
taneční a přednáškový program. Letošní ročník Merkáda je tematicky
zaměřen na Amazonii a Peru.
www.merkadofest.cz

Pro milovníky exotické kuchyně se
v Praze na Hořejším nábřeží na Náplavce připravuje festival asijské kuchyně. Ta je proslulá zejména tím, že
používá nejvíce druhů koření. Na náplavce se budou vařit a ochutnávat
pokrmy ze všech koutů Asie. Asijská
kuchyně není jen Čína, Thajsko a Japonsko, ale například i Libanon, Gruzie, Ázerbájdžán, Mongolsko nebo
Maledivy či Jemen. Můžete se těšit
i na zastoupení těchto méně známých zemí, které se na Asia food
festu předvedou v celé své kráse
a představí zde tradiční speciality
z tamějších dalekých krajů.
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Pravidelné farmářské trhy Praha
Farmářské tržiště
na Náplavce

Máte-li rádi opravdovou atmosféru
tržiště, měli byste zavítat na Smíchov, kde každý pátek od sedmi
do sedmi probíhá nefalšovaný farmářský trh, na kterém si můžete
zakoupit různé druhy ovoce, zeleniny a dalších lokálních produktů. Trh
probíhá na pěší zóně Anděl, přímo
u výstupu ze stanice metra.

Farmářské trhy najdete také
na pražské Náplavce, kousek
od Karlova náměstí. Scházejí se tu
zemědělci z okolí každou sobotu
a mezi osmou hodinou ranní a druhou hodinou odpolední je tu k dostání to nejlepší zboží. Nabízí se tu
nejen ovoce a zelenina, ale také
maso, mléčné výrobky, domácí limonády, džemy a spousty dalších
poctivých produktů, které zaručeně obohatí vaši domácí kuchyni.
Protože se trhy konají na nábřeží,
tematicky tu nechybějí ani čerstvé
ryby, které se hodí například k sobotnímu obědu.

OKOLÍ BRNA

BRNO

Farmářské trhy Smíchov

Karlínské farmářské trhy
Každý čtvrtek a každou sobotu se
konají tradiční farmářské trhy také
v Karlíně, kterými chce Městská část
Praha 8 podpořit zdravý životní styl
a stravování místních obyvatel. Trhy
jsou velmi oblíbené a ideální pro rodiny s dětmi, jelikož veškeré dění
doprovází kulturní a dětský program.
Vše najdete na: farmarivpraze.cz,
www.farmarsketrziste.cz, www.kft.cz

Festival RAW
a zdravé stravy
12.–13. 8. 2016

Pálavské vinobraní –
Mikulov
9.–11. 9. 2016

Vivat Zelňák –
Rajská jablíčka
19.–20. 8.2016

K babímu létu neodmyslitelně patří vinobraní a k vinobraní zase tancování,
popíjení, zpívání a degustování. To vše
a ještě něco navrch bude probíhat
na Pálavském vinobraní v Mikulově.
Pro všechny návštěvníky milovníky
vína, tu bude připraven bohatý program, během kterého víno poteče
proudem a o dobrou náladu nebude
nouze. K vidění a slyšení tu bude nejen
folklór, který k Mikulovu samozřejmě
patří, ale chystají se i koncerty známých tváří, jako je David Koller, Blue
Effect, Tata Bojs, Chinaski nebo Slza.
www.palavske-vinobrani.cz

Po úspěšných slavnostech medvědího česneku, chřestu, jahod a třešní se na srpen chystá slavnost rajských jablíček. Již tradičně se
návštěvníci mohou těšit na setkání
kuchařů a pěstitelů ovoce a zeleniny. Celá slavnost bude doprovázena
bohatým doprovodným programem. Pokud tedy nemáte na předposlední srpnový víkend naplánované jiné prázdninové radovánky,
zastavte se na brněnském Zelňáku
a nechte se obohatit novými rajskými recepty špičkových kuchařů.
www.trhynazelnaku.cz

Na Zelném trhu v centru Brna probíhají pravidelně farmářské trhy,
na kterých si každý návštěvník
může dopřát čerstvé ovoce a zeleninu a další farmářské produkty a lokální potraviny. Kromě oblíbených
farmářských trhů se zde v tomto
roce nově pořádají sezónní a tematické akce. Jednou z nich je také
Festival RAW a zdravé stravy, který
je určen všem příznivcům moderní
gastronomie a zdravého životního
stylu. Program je bohatý a plný dobrého jídla. Připravte se na ochutnávky a prodej raw a vegetariánské
stravy. Návštěvníci se mohou těšit
mimo jiné na ukázky moderních postupů vaření, mohou navštívit raw
poradnu nebo se dozvědět něco nového o pěstování bylinek. Představí
se také nové trendy potraviny, jako
je zelený ječmen, chia nebo goji.
www.trhynazelnaku.cz
ECHO
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Akupresura vyhání
stres z kanceláří
S Danielem Dolinajem se můžete pravidelně setkávat při takzvaných office
masážích. Jeho metoda se od klasických technik, na které jsme zvyklí,
poměrně liší. Nemusíte si při nich odkládat oděv, a dokonce se ani ukládat
na lehátko. Daniel si s sebou nosí speciální polohovatelnou židli, na kterou
se velmi pohodlně uložíte. Jeho metoda využívá prvky japonských
akupresurních masáží, kdy tlakem na určitá místa uvolní problematickou
oblast a celkově zharmonizuje tělo.
text:

Pavla Čechová, foto: Jindřich Kodíček

Jak jste s technikou, která kombinují Shiatsu a Amma
masáže, začínal?

Začínal jsem klasickými masážemi, které jdou hodně
do hloubky. Hledal jsem ale nějakou variantu, která je
kratší, a přesto dovede uvolnit tam, kde je to třeba.
Také jsem uvažoval o tom, jak se dostat od klasicky po-
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jímaného masérství, které probíhá za zavřenými dveřmi. To mi umožnily právě Amma masáže, které jsou
starodávnou japonskou technikou a v překladu tento
termín znamená „uklidňovat rukama“. Líbil se mi právě
ten přesah do historie i variabilita, kterou tento způsob
nabízí dodnes.

Existuje několik škol pro tuto techniku v Česku i na Slovensku a mnoho jich je i v zahraničí. K dispozici je také
spousta knih a informací na internetu. Toho všeho jsem
využil, nejvíce se ale učím praxí. Čím více typů lidí masírujete, tím lépe vnímáte jejich tělo a přizpůsobíte se
tomu, co potřebují. Variabilita je přitom v této oblasti poměrně velká, i když všechny mají společný základ. Například v USA je rozšířena Amma masáž, která je velmi
rychlá a dynamická a člověk vůbec nemá šanci odpočinout si při ní nebo si ji užít. Já
mám vlastní techniku, kterou
obohacuji o další prvky podle
toho, co mi tělo konkrétního
klienta dovolí. Oproti té americké je ta má například pomalejší, vláčnější a je tam víc prvků shiatsu.
Vaši klienti se při masážích
nemusí svlékat a nepoužíváte žádné oleje. Místo lehátka máte speciální polohovatelnou židli a vaši klienti
nemusejí při masáži ležet. Má

{

ti na úplně jiných místech, což ukazuje, jak je naše tělo
propojené. Tělo se pak restartuje vlastně samo, protože
je dostatečně inteligentní.
Jak důležitý je zde lidský dotyk?

Velmi. Existují různé shiatsu masážní křesla, na která narazíte například v obchodních centrech. Problém je, že
jsou všechna nastavena univerzálně, a nikoliv na konkrétního člověka. Chybí tam také dotyk, který má léčivou
moc, protože uvolnění pak funguje i na podvědomé úrovni. Mám zkušenost, že po opakujících se návštěvách lidé bývají otevřenější a uvolněnější,
a tím dovolí tělu, aby se zharmonizovalo, a v tom je právě
léčebná síla dotyku.

Čím více typů

lidí masírujete,

tím lépe vnímáte
jejich tělo

a přizpůsobíte se

{

Kde jste se s Amma masážemi seznámil?

Poznáte okamžitě, kdy to
takzvaně zafunguje? Když
se svaly uvolní přesně tak,
jak měly?

Ano, a to velmi rychle. Už po
pár minutách cítím, že sval získal jinou strukturu. Je ale důležité zmínit, že masáž má určitý
doběh. Když odejdete od kadeřníka, hned vidíte výsledek. Lidé
si myslí, že stejně to funguje i v případě masáží. Ve skutečnosti to tak ale není, protože tělo se harmonizuje postupně
a k uvolňování dochází ještě třeba několik dní po ní.

tomu, co potřebují.

tato technika stejnou účinnost jako klasická masáž?

Masáže a jejich účinky jsou různé. Sportovní, regenerační
nebo uvolňující se obvykle provádí na lehátku a užívají se
různé oleje. Office masáž na polohovatelné židli slouží
k uvolnění různých bloků a napětí s využitím akupresury. Výhodou lehátka není jen jeho snadná dostupnost a fakt, že si
člověk nemusí odkládat, protože ne každému je to příjemné,
ale i poloha, kterou v ní zaujímáme. Velmi se blíží poloze,
ve které jsme byli v prenatálním stavu, proto se v ní cítíme
příjemně a bezpečně, což je pro uvolnění důležité.
Říkáte, že vaším cíle je vyhánět stres z kanceláří. Po-

Existují pro masáž, kterou nabízíte, nějaké kontraindikace? Kdo by se jí měl spíše vyhnout?

Absolvovat ji může téměř každý. Jsou tam obvyklé kontraindikace například v případě těžkých onemocnění srdce.
Vhodná není pro těhotné ženy v prvním trimestru, protože
žena si v prvních třech měsících potřebuje nastavit vnitřní
prostředí těla a my do toho nechceme reflexně zasahovat.

znáte člověka, který je ve  stresu, například podle
stavu jeho zad?

Mohou ji tedy podstoupit i lidé, kteří mají vážné po-

Stres se kromě jiných oblastí nejvíce somatizuje v oblasti trapézových svalů. Je to proto, že když jsme pod
tlakem, máme tendenci zvedat ramena a dávat krk dopředu, přetížený bývá zvedač lopatek. Když víte, kde je
presurní oblouk, a stlačíte ho, uvolní se konkrétní sval
a postupně s ním i další oblasti. Další úrovní je pak jisté
uvědomění. Když například narazím na problematické
místo, pomůže, pokud si ho představíte i s tím, jak se
uvolňuje, a prodýcháte si ho. Je to tak, že lidé při
akupresuře mají pocit mravenčení nebo dokonce boles-

tíže s pohybovým systémem? Kupříkladu vyhřezlé
ploténky?

Ano. Lidé nemusejí mít obavy ani v takovém případě.
Masáž nebude zaměřena přímo na oblast, kde ploténka
vyhřezla, ale na harmonizaci celého těla, což přispěje
k rychlejší regeneraci. Ploténka obvykle vyhřezne tam,
kde je páteř nejméně posílena, což bývá oblast v bedrech, a veškerý tlak je soustředěn právě tam. Masáž oblast uvolní, ale obvykle pomůže především posílit hluboký stabilizační systém těla.
ECHO
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DobroDny
na vlastní kůži
Kromě možnosti strávit s kolegy příjemný den mimo kancelář, poznat se
v jiném prostředí, utužit týmové a mezitýmové vztahy, a přitom hlavně
pomoci dobré věci, přináší DobroDny často nečekaná překvapení. Letos
využilo možnost zapojit se do jednoho ze čtrnácti DobroDnů na 230 z vás.
Jak na ně vzpomínáte?

„Je velice zajímavé pozorovat, jak ráno všichni nastoupí
nejistí a odtažití, v hlavě ještě dozvuky minulého dne
z kanceláře a restů, které je potřeba dodělat – každý
s vážnou tváří. Ale během dne na vzduchu a fyzickou
činností se ta strnulost a vážný výraz vytrácí a všichni se
usmívají, zpívají si a místo odtažitosti jsou zábavní
a velice komunikativní. Odpoledne všichni odcházejí
s čistou hlavou, veselou náladou a příjemně unavení.“
Ilona Procházková z podatelny se zúčastnila
DobroDne s Útulkem Bohnice
„DobroDen byl pro mě opravdu dnem dobra.
Člověk se tak nějak zamyslí nad tím, jaké má
štěstí… a co je OPRAVDU důležité.“
Iveta Procházková z FS se zúčastnila
DobroDne s o.p.s. Nadání a dovednosti
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„Náš DobroDen by se ve finále mohl jmenovat
„Jak se staví sen, aneb máte na vymalování dvou
místností, umytí 50 oken a žaluzií, vyklizení
sklepa a odplevelení záhonku čas jen do tří“.
Ale zvládli jsme to a ve tři jsme předávali klíče!“
Markéta Mazochová z COM Morava se
zúčastnila DobroDne s Hospicem Ondrášek

„Krásný slunný den jsme strávili natíráním zahradního nábytku,
úpravou exteriérů, čistěním vozíčků a uklízením skladu.
Z DobroDne jsme si odnesli nejen dobrý pocit z vykonané práce, ale
i obdiv k zaměstnancům organizace, která se s trpělivostí věnuje
lidem odkázaným na pomoc druhých.“
Nina Letková a Gabriela Bajáková z COM Morava
se zúčastnily DobroDne s Ligou vozíčkářů

„Při pořádání zahradní slavnosti jsme si
užili spoustu zábavy. Nadšení kolegů
a organizátorů vykouzlilo mnoho dětských
úsměvů a radosti, která mě zahřála ještě
víc než medvědí kožich, ve kterém jsem se
během parného odpoledne opaloval.“ 
Martin Bárta z marketingu se zúčastnil
DobroDne s Centrem Tamtam

„S ČSOP Jaro Jaroměř trávíme DobroDen už takřka tradičně.
Během akce se dozvíte nejen, CO je potřeba udělat, ale i PROČ,
a to je podle mě největší přínos, protože aby člověka práce
bavila, potřebuje v ní vidět smysl. Jinak je to super příležitost,
jak se něco dozvědět nejen o české přírodě, ale třeba i zjistit,
jestli po těch hodinách v kanceláři na slunci neshoříme.“
Jakub Jančík z MC se zúčastnil
DobroDne s ČSOP
„DobroDen byl tentokrát poměrně intenzivní. Vyjma
krátké přeháňky jsme téměř celý den poctivě zušlechťovali
polnosti a další majetky hnutí Andromeda, čímž jsme
ovšem ukázali, že i konzultanti vědí, zač je toho motyka.“
Šimon Kolář z RC se zúčastnil
DobroDne s Andromédou
ECHO
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Naďa: Vidím, kolik
toho děláme navíc
Naďu Cinkovou, CSR koordinátorku z marketingu, zanedlouho čekají krásné
nové povinnosti. Než ale odejde na mateřskou dovolenou, zeptali jsme se jí
na tři otázky o CSR.
„živé“ medvědy. Pokud to čas
dovolí, tak se těchto aktivit
účastním pravidelně.
Vnímáš KPMG jako společensky
odpovědnou firmu?

Určitě ano. Pokud porovnám naše
aktivity s aktivitami jiných firem
na trhu, vím, kolik toho u nás
děláme navíc. Nezabýváme se zde
pouze klasickým dobrovolnictvím
a tříděním odpadu, ale opravdu
pomáháme našimi znalostmi a tím,
co umíme.
Jaké CSR aktivity ses v nedávné
době zúčastnila?

Kterých dalších CSR aktivit se

Naposledy jsem se zúčastnila
DobroDne v Centru Tamtam, kde se
konala zahradní slavnost pro malé
děti. Bylo příjemné pomáhat při
přípravě a následně vidět malé děti,
s jakým úsilím plní úkoly a krmí

účastníš a je zde popřípadě
něco, co bys do CSR portfolia
doplnila?

Jako marketingová CSR koordinátorka se podílím na řadě projektů.
Pomáhám mimo jiné s přípravou CSR

reportu, online aplikací spojených se
CSR a v poslední době se také
podílím na přípravě nové CSR
strategie. Brzy mě čeká příprava už
třetí vánoční kampaně pro klienty,
v rámci které vždy pomáháme
partnerské neziskové organizaci.
Během první kampaně, za kterou
jsme také získali tři významná
ocenění, jsme darovali půl milionu
korun na sluchadla pro neslyšící děti.
Minulý rok jsme pro změnu plnili
profesní přání dětem z dětských
domovů. Pravidelně se také účastním
dalších odpovědných projektů.
Chodívám na jarmarky neziskových
organizací, kupuji si
pečivo od Letohrádku Vendula
a také se
účastním
DobroDnů.

Darovali jsme
přes 10 litrů krve

V

květnu jsme opět měli šanci darovat krev v rámci
jarního Dne pro život. Díky 33 dobrovolným dárcům
bylo odebráno 10 800 ml krve pro Všeobecnou fakultní
nemocnici v Praze. Darovat krev přímo v pražské budově
KPMG je možné třikrát do roka, pokud vám to tedy
tentokrát nevyšlo, další možnost budete mít 26. října
v rámci Dne pro život. Neboť, jak říká Pavel Trska z Mars
týmu CEE: „Když za námi přijedou sestřičky a paní
doktorka až do kanceláře, pak je těžké nechat si svou
krev jenom pro sebe. “.
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Zahájili jsme nový ROK společně
– udělali další KROK dopředu
Letošní jaro už tradičně patřilo v KPMG neziskovým organizacím a sociálním
podnikům, které se zúčastnily školení v rámci CSR programu ROK společně –
KROK dopředu. Cílem tohoto programu je pomoci neziskovkám k efektivnějšímu
řízení, a uvolnit tak jejich kapacity pro další dobročinnou činnost.
text:

Dorota Šuráňová

P

rofesionalizace neziskového sektoru a její
podpora tím, co umíme, je
jednou ze strategických oblastí společenské odpovědnosti KPMG. Neziskovkám
odborně pomáháme hlavně
prostřednictvím programu
ROK společně – KROK
dopředu. Deset celodenních
seminářů je věnováno
nejčastějším problémům
a výzvám v oblasti řízení neziskovek
a sociálních podniků. Tím, že neziskovky naučíme, jak se s těmito
problémy vypořádat jednou provždy, pomáháme zefektivnit jejich
řízení a využívání zdrojů, čímž jim
uvolňujeme ruce pro další prospěšnou činnost.
V rámci hesla Pomáháme tím, co
umíme, se podobně jako u Školy
odpovědného podnikání zhostili role
lektorů naši kolegové, kteří se
s více než 160 zástupci neziskového sektoru podělili o své zkušenosti. Školení byla věnována například
oblasti daní, práva, výběru vhodných zaměstnanců, finančních rizik
nebo finančního účetnictví.
Letos se také poprvé do školení
zapojil Viktor Dušek z Legalu, který
společně s Terezou Vochtovou
a Filipem Horákem s účastníky

diskutovali o aktuálních právních
otázkách. „Díky dlouhodobější
spolupráci s neziskovkami a interaktivnímu uchopení našeho školení
dobře víme, co neziskovky trápí a co
je v oblasti práva nejvíce zajímá.
Dokážeme jim tak opravdu poradit.
Sami účastníci rovněž velmi oceňují
vzájemné sdílení zkušeností,“ říká
Viktor. Dodává, že školení jsou velmi
dobrou příležitostí vyzkoušet si role
lektorů a zároveň si osvojit myšlenky odpovědného podnikání.
O školení je každoročně velký zájem
i mezi samotnými neziskovkami.
„Pravidelně se účastníme mnoha
školení a seminářů zaměřených
na posílení profesionalizace
neziskových organizací. Cyklus
školení ROK společně – KROK
dopředu patří určitě k těm nejlepším, neboť skvěle reflektuje
opravdové potřeby českých

neziskovek,“ podtrhuje
kvality školení Zuzana
Dudáková, ředitelka zapsaného spolku Náruč, který
poskytuje sociální služby
a pracovní místa pro lidi se
zdravotním znevýhodněním
a mimo jiné také společně
s dalšími neziskovkami
dodává občerstvení k nám
do KPMG. „Školení jsou
velmi prakticky zaměřena
s velkým prostorem pro diskusi,
konzultaci a sdílení. Oceňujeme
přátelskou a partnerskou atmosféru
školení a opravdový zájem lektorů
o účastníky a jejich organizace. Líbil
se nám koncept‚ ´takto to děláme
my a pojďme se podívat, co byste
z toho mohli využít vy‘.“
Druhou částí programu ROK
společně – KROK dopředu je
navázání ročního partnerství
s neziskovou organizací, které
budeme v novém fiskálním roce
pomáhat odborně, finančně nebo
manuálně, a podpoříme ji tak v její
důležité a prospěšné práci. Během
červencových týdnů jste měli šanci
rozhodnout, zda se naší partnerskou organizací stane IQ Roma
servis, Mobilní hospic Ondrášek, či
TyfloCentrum Olomouc. Vítěznou
organizaci vám představíme
v příštím čísle.
ECHO
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Zprávy z PPC

KPMG je 3. nejžádanějším
zaměstnavatelem v ČR

M

využíváte
rekola?

O

sedlali jste si už růžová kola,
která můžeme jako zaměstnanci
KPMG využívat 14 dní zdarma,
a pak za 75 korun měsíčně? Tady
jsou nejaktivnější uživatelé a počet
jejich jízd (data ke konci června 2016).
Pavel Kohout (MC)
Jan Sedlář (MC)
Marcel Sufčák (FS)
Anton Zemanek (RC)

27
23
13
12

áme co slavit! Titulem z titulku byla
na vyhlášení cen Zaměstnavatel roku oceněna
naše společnost (za společnostmi Google a Škoda
Auto). Z průzkumu The Most Desired Company také
vyplynulo, že v Praze jsme celkově druzí a mezi
Velkou čtyřkou na prvním místě. Vedoucí pozici
držíme i v dalších důležitých studentských
průzkumech atraktivity zaměstnavatele – Universum
a Trendence Barometer. Letošní ocenění nás těší o to
více, že situace na trhu náboru nováčků se stává stále složitější ať už z hlediska
nedostatku absolventů na trhu, tak i poklesu atraktivity auditorské a daňařské
profese. Cenu převzala Hanka Velíšková a Hanka Váchová z oddělení PPC.

Za zdravou firmu jsme
získali nejvyšší ocenění

P

o třech letech jsme se znovu přihlásili do soutěže, kterou pořádá Státní
zdravotní ústav. A umístili jsme se v soutěži Podnik podporující zdraví
a získali nejvyšší III. stupeň. Posunuli jsme se tak v kvalitě ochrany a podpory
zdraví zaměstnanců z I. stupně hned na III. nejvyšší stupeň. SZÚ především
ocenil obrovský posun v chápání podpory zdraví na pracovišti jako kontinuální
aktivity, která má vliv na zdraví zaměstnanců a potažmo i komunity.

Women
mentoring
program

N
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června jsme poprvé uspořádali
„Den zdraví s OZP“ v brněnské
pobočce, která má 60 zaměstnanců. Nabídli jsme
80 individuálních míst na zdravých aktivitách, jako
je Inbody bioimpedanční měření složení těla,
vyšetření pigmentových skvrn dermatoskopem
a dva druhy masáží (vsedě a vleže) od našeho
prověřeného dodavatele Tecum s.r.o. (zaměstnává
slabozraké a nevidomé maséry). Tři čtvrtiny
absolventů a současně respondentů krátkého
dotazníku přiznalo alespoň jednu změnu svých
návyků na základě návštěvy Dne zdraví. Navázat
na Den zdraví můžeme také pravidelnými
masážemi pro zaměstnance, které již více než
půl roku ku spokojenosti všech využívají
zaměstnanci v Praze a Českých Budějovicích.



a konci června jsme se
s kolegyněmi, které se
účastní pilotního projektu
mentoringu v MC a Deals, zapojily
do diskuse s Marikou Konečnou,
bývalou partnerkou KPMG,
a Do Thu Trang, Happiness
manažerkou IBM, která byla za svůj
blog Asijatka.cz nominována
na cenu Magnesia Litera.
Porovnání zkušeností těchto dvou
dam bylo ohromně inspirativní!

Den zdraví
s OZP v Brně

Den zdraví se konal
na konci června také
v pražských kancelářích

Přestat kouřit
je extrémně těžké,
ale možné
V KPMG vás naučí spoustu věcí. Dokonce se vás
pokusí i sem tam něco odnaučit. Třeba kouřit.
Jana Samšuková

Začátkem června jsme v kancelářích
přivítali pana Michala Miovského,
přednostu Kliniky adiktologie
v Praze, profesora psychologie
a psychoterapeuta. Našim kolegům
mimo jiné vysvětlil, jaké důsledky
může mít kouření nejen na ně samé,
ale i na jejich okolí. A také, že jediné
zdravotnické zařízení, kde je dovoleno
kouřit, je psychiatrická léčebna.

byla skutečně dobrá, věcná a plná
zkušeností. Mým cílem nebylo
přesvědčit, to bych za dvě hodiny
ani nezvládl. Chtěl jsem, aby se
účastníci nad problémem pozastavili
a zamysleli a našli motivaci, proč
s kouřením přestat.
Kam se mohou obrátit ti, kteří
neměli odvahu na seminář
dorazit, ale přesto koketují s tím,

Jak je pro člověka, který pracuje

že by chtěli přestat kouřit?

ve stresu, těžké přestat kouřit?

Na místě jsme probrali současné
existující formy léčby a pomoci.
Od léků k psychoterapii a úpravě
životosprávy atd. Bavili jsme se
o místech, kam se dá zajít, např.
poradny a centra pro odvykání
kouření, různé pomocné projekty
jako Dokuřte.cz a podobně.
Současně ale lidé z KPMG mohou
využít i balíček zaměstnavatele
a přijít přímo ke mně.

Extrémně těžké. Nejde jen
o samotný stres, ačkoli ten je velmi
významný a rizikový faktor. Kouření
je nicméně aktivita, která prostupuje
vše, co děláte. Je to součást vašeho
životního stylu, včetně způsobu
komunikace s vaším okolím
a způsobu vyrovnávání se i s dalšími
faktory, jako jsou výkyvy nálady,
udržování pozornosti nebo regulace
váhy. Málokdo si uvědomuje, jak
komplexní problém to je, a ten
může těžko mít jednoduché a rychlé
řešení. Je jen velmi málo lidí, kteří
dokáží udělat zralou úvahu, prostě
přestat a vydržet.
Jaké byly reakce účastníků
na semináři v KPMG? Myslíte, že
jste je přesvědčil?

Reakce byly dobré. Čekal jsem horší
přijetí a menší zájem. Myslím, že
dorazili lidi, kteří o tom skutečně už
nějaký čas přemýšleli. Padaly skvělé
dotazy, podařilo se tam vytvořit
otevřenou atmosféru a debata

{

Plánujete u nás ještě nějaké
obdobné semináře?

Ano. Na podzim bude téma
alkoholu a informační technologie
a hranice zacházení s nimi. Docela
se na to těším – mám rád práci
s chytrými lidmi a lidmi, kteří
dělají zajímavou práci a pracují
v zajímavých podmínkách. Je to
současně pilotní projekt, na kterém
zkoušíme, do jaké míry je možné
ve firmách, jako je KPMG, dělat
intervence, které zasahují do tak
intimních a zásadních témat. Je to
tedy i pro mě nová zkušenost. Baví
mě promýšlet a hledat způsob, jak
„otřepaná” témata komunikovat
a použít tak, aby v takovém prostředí
a s takovými lidmi fungovala.

{

text:

Štěpán Prokop, designér:
„Pan Miovský mi vysvětlil, jak a jak rychle organismus
schází a jaký vliv má kouření na okolí. Od té doby třeba
doma nekouřím ani z okna, když je u mě přítelkyně.
Nechci ji ani přinejmenším nutit to dýchat se mnou.
Seminář bych rozhodně doporučil všem, co s tím chtějí
švihnout. Obecné řeči na krabičkách jsou k ničemu.“
Róbert Andiĺ, IT assistent:
„Zaujalo mě, že pasivní kouření má na tělo úplně stejný
dopad jako intenzivní kouření. Pan Miovský nám
dokonce přiznal, že samotný se pokusil přestat 23x.
Já nekouřím, a po semináři tím spíš nezačnu. Zajímaly
mě ale upřímné důvody lidí, proč kouří, a fascinuje mě
jejich motivace skončit.“
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Dovolená na vodě
Tipy

Dokážete si vůbec představit léto bez vodáckého výletu? Bez bílého kloboučku,
spálených stehen, soulodění, Cuba Libre či Čeka Libre (s kofolou), zatuchlých bot
do lodi, nádherných výhledů, blýskajících se peřejí, party kamarádů a alespoň
jednoho cvaknutí se na jezu? My ne. A protože program je vždycky nabitý,
připravili jsme pro vás pár vodáckých tipů, které stihnete za víkend!
text:

Jana Samšuková

Sázava:
Týnec nad Sázavou–Pikovice
Délka: 16,5 km
Posázavský pacifik je jedno z nejkrásnějších výletních míst nejen
pro pěší turistiku. Týnec je necelou hodinu od Prahy. V místní
půjčovně si pronajmete kánoe, anebo raft, pokud je hodně vody
nebo pokud se chcete nechat celý den unášet. Pokud je vody
málo, budete občas muset „vysoukat“ loď z mělčiny. Tak či tak,
váš háček nesmí být úplný amatér, chcete-li vrátit loď bez díry,
nebo zachovat váš manželský sňatek – kameny tu číhají v každé
peřeji. Trasu zvládnete za jediný den. Pokud ale chcete přenocovat
na cestě s kytarou a nakládaným hermelínem, postavte stan
v kempu v Pikovicích. A až vás chytne hlad nebo se lahev
zavázaná za lodí znenadání vyprázdní, občerstvěte se u jezu
Brejlov nebo před Kamenným Přívozem U Zlomeného kajaku.

38

Dyje:
Znojmo–Hrádek
Délka: 30 km

Ploučnice:
Stráž pod Ralskem–Brenná
Délka: 33,5 km

V sobotu ráno sbalte loďák nebo barel, do něj
věci na převlečení a spaní na jednu noc.
Z Brna jste ve Znojmě za hodinu a za další
půlhodinku pak sedíte v lodi. Kde jinde si užít
ženy, víno, zpěv a vodu než na jižní Moravě?
Asi 12 kilometrů od Znojma budete trochu
sportovat – voda tolik neteče a bude třeba
pádlovat i přenést několik jezů. Potom ale
dostanete náležitou odměnu, až budete
proplouvat nádhernými meandry Dyje.
Příroda a skály kolem jsou panensky čisté
a svěží a vy můžete nerušeně sem tam
vyskočit z lodi a vykoupat se nebo
zapracovat na rovnoměrnějším opálení
na některé z písečných pláží. Za Hrádkem
narazíte na most – tam také svou spanilou
jízdu zakončete.

Vltava je out, Ploučnice je in! Horní tok řeky a její meandry jsou
jedním z nejkrásnějších vodáckých úseků vůbec. Počítejte s tím,
že vám cesta zabere mnohem více času, než by se na první
pohled na počet kilometrů mohlo zdát. Cestu si rozdělte na dva
dny – utábořte se buď na divoko s vlastním pytlem na odpadky,
nebo v sympatickém menším kempu v Borečku. Tam si dáte
pivo, párek i sprchu. Cestou vás potká pár jezů, jejichž obtížnost
odhadněte podle stavu vody. Jestli jste se v mládí chtěli stát
Indiana Jonesem, v Mimoni se jím konečně stanete. Poplujete
totiž úžasným pralesem se spoustou stromů, pískovcových skal,
průplavů. Možná si sem tam budete muset proklestit cestu sami.
A o to to bude větší dobrodružství!
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Nakupujte
Nakupuj
t
e
odpovědně
odpovědně
Češi jsou největšími plýtvači jídlem v Evropě.

Náklady na vyhozené jídlo na rok a osobu odpovídají
v Česku 20 000 Kč.

Češi jsou největšími plýtvači jídlem v Evropě.
Náklady na vyhozené jídlo na rok a osobu odpovídají
v Česku 20 000 Kč.

Zdroj: Zachraň jídlo

Vyhazujte
Vyhazuj
te
odpovědně
odpovědně

Ročně se v Česku uloží asi 3 miliony tun směsného
odpadu. Dvě pětiny z toho tvoří kompostovatelný
bioodpad.

V KPMG bychom mohli vytřídit až 4,5 tuny
Ročně
se vročně.
Česku uloží asi 3 miliony tun směsného
kompostu
odpadu. Dvě pětiny z toho tvoří kompostovatelný
bioodpad.
V KPMG bychom mohli vytřídit až 4,5 tuny
kompostu ročně.

Zdroj: Kompostuj.cz

