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MĚSÍC PLNÝ NOVINEK

Dobrý den, milí kolegové, již podru-
hé vám přinášíme náš interní news-
letter. Těší nás, že se s Vámi může-
me podělit o několik zajímavostí, 
které nám tento měsíc přinesl. 

Máme za sebou velmi příjemnou 
první celofiremní snídani, kde 
nám pan Kymlička představil vizi 
dalšího fungování skupiny Moore 
Czech Republic. Tímto setkáním 
jsme také znovu odstartovali práci 
v našich kancelářích a celoplošný 
režim home officu tak skončil. 
Další skvělou novinkou, kterou 
vám přinášíme, je rozšíření našich 

kanceláří o patro přímo pod námi. 
V těchto prostorech budou sídlit 
naši kolegové z firem Escape Con-
sult, Moore Legal, Moore Audit CZ, 
Mycroft Mind, Menzo, Misterine 
a dalších.

Kromě růstu ve smyslu nových 
kancelářských prostor, jsme také 
úspěšně završili akvizici firmy Adu-
ko s.r.o., o kterou se rozroste naše 
divize Moore Audit CZ. Věříme, že 
nový tým, který tímto spojením 
vznikl, přispěje svými zkušenostmi 
a expertízou k rozšíření námi po-
skytovaných auditních služeb.
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Tento měsíc se k nám dostaly 
předběžné výsledky skupiny Moore 
Global za rok 2020. Všichni se jistě 
shodneme, když s ohlédnutím na 
minulý rok 2020 řekneme, že to 
byl rok jako žádný jiný. Navzdory 
mnoha výzvám, kterým jsme jako 
Moore Global čelili, je přesto důležité 
zdůraznit dvě věci – jsme jako 
celek silní, a i přes veškeré nesnáze 
a překážky se nám povedlo rozšířit 
působení celé naší skupiny.

I přesto však společnost Moore Global 

zaznamenala vykázané tržby ve výši 
3,137,4 miliardy USD, což představuje 
nárůst až o 3 %.

I když se to může zdát jako skromné 
číslo, s přihlédnutím k situaci 
s pandemií COVID a několika dalších 
faktorů se domníváme, že na jakékoli 
zvýšení v roce 2020 je třeba pohlížet 
optimisticky.

Nejrychleji se vyvíjející a rostoucí 
firmou Moore Global za rok 2020 je 
firma Da Hua s 23% růstem, přičemž 

v loňském roce do své řídící struktury 
začlenila několik subjektů, čímž se 
její celkový příjem zvýšil na více než 
4OO milionů USD.

Je tedy vidět, že si právem jako 
skupina obhajujeme místo v TOP 10 
mezi světovými poradenskými 
a auditorskými firmami

Podíváme-li se na výkonnost 
z pohledu jednotlivých regionů, 
zde je rozpis a jeho srovnání 
s předchozím rokem:

REGION* 
2019 IAB 2020 IAB 2019–20  

procentuální změnaUS$ mld. US$ mld.

Africa 34.0 31.9 -6 %

Asia Pacific 627.6 572.9 -9 %

Europe 734.6 760.5 4 %

Middle East 39.3 45.9 17 %

North America 1,542.3 1,660.9 8 %

Latin America 67.3 65.2 -3 %

TOTAL 3,045.1 3,137.4 3 %
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Stejně jako jsme vám v minulém vydání Newsletteru 
ukázali fungování naší skupiny očima jejích 
zakladatelů, rádi bychom vám nyní představili divizi 
Moore Accounting CZ a ty, kteří stojí v jejím vedení.

Společnost Moore Accounting CZ se v rámci 
holdingové struktury Moore Czech Republic zaměřuje 
na outsourcing účetnictví, mzdového účetnictví 
a daňové poradenství.

Jsou to oblasti s velkým růstovým potenciálem 
v následujícím období. Speciálně účetnictví se 
stává komoditou firmy víc a víc oceňují, že v rámci 
outsourcingu této činnosti mají přístup ke kvalitní 
službě, aktuálním informacím a nastavením, časové 
flexibilitě, ale i pojištění celé poskytnuté služby.

Moore Accounting CZ roste každým dnem své 
existence – svoje aktivity rozšiřuje prostřednictvím 
akvizic (součástí divize jsou společnosti Escape 

Consult a Pagina Tax), které jí umožňují zvyšovat 
svoji geografickou přítomnost (Praha, Brno, 
Příbram, Bratislava) a být tak blíž zákazníkům 
a tím současně rozšiřuje svou klientskou bázi. 
V následujícím období čeká společnost významné 
posílení v oblasti daňového poradenství, realizace 
daňových due diligence a také poskytování služeb 
v oblasti transferových cen.

Vedle pokračujícího růstu se chce společnost 
soustředit také na další technologický rozvoj, 
zejména pak na digitalizace a robotizaci účetnictví.

Cílem Moore Accounting CZ je stát se do tří let jednou 
z pěti největších účetních firem v České republice 
z hlediska počtu pracovníků a obratu.

V tomto newslettru vám představíme blíže naše 
kolegy ze společnosti Escape Consult, pány Michala 
Šestáka a Michala Markvarta.

NA KÁVĚ S MARCELOU HRDOU

Partnerkou sku-
piny Moore Czech 
Republic a jed-
natelkou Moore 
Accounting CZ je 
paní Marcela Hrdá. 
Pravděpodobně 
vám ji nemusíme 
dlouze předsta-
vovat. Určitě jste 
již měli možnost 
s ní spolupracovat 
nebo jste se s ní 
potkali při jiné pří-
ležitosti. Ale přesto 

se vám v následujícím rozhovoru pokusíme poodhalit, 
co ještě o naší sympatické kolegyni nevíte.

Jsme nesmírně rádi, že se naše partnerská základna 
rozrostla o dámskou osobnost, a proto bychom se 
rádi zeptali, co vás nejvíce motivovalo pro vstup 
do skupiny Moore Czech Republic? Čím vás značka 
Moore Czech Republic zaujala natolik, že jste měla 
chuť ztotožnit se s ní a stát se součástí skupiny?
Značku vždy tvoří lidé a příběhy, a příběh, který 
usilovně a velmi úspěšně budují Petr Kymlička 
a Radovan Hauk, mě velmi zaujal. Téměř vždy jsem 
stála „na druhé straně“, a spolupracovala jsem s mnoha 
poradenským a technologickými společnostmi, 

vím moc dobře, co zákazník očekává. Ne vždy to 
ale dostane; u nás v Moore je to jinak – kombinace 
poradenství a současně obrovské dávky odpovědnosti 
za doručení konkrétních systémů, služeb a produktů 
v mnoha oblastech vytváří zpětný tlak na poskytování 
vysoce kvalitních a odborných poradenských služeb, 
které v sobě mají významný prvek praktických 
a osobních zkušeností. Dnes společně budujeme 
značku Moore, která v sobě nese velké znalosti, velkou 
dávku praktických zkušeností a osobní zodpovědnost 
za rozvoj nejen naší skupiny, ale hlavně růst našich 
klientů. V Moore jsem našla kolegy, kteří jsou pro 
klienty víc než dodavatelé – jsou to partneři, kteří ví, 
že s klientem rosteme i my. Ač to možná bude znít 
trošku nadneseně, vidím to jako specifickou DNA naší 
skupiny, a to mi je nesmírně sympatické a blízké.

Jaké máte nyní na této pozici vytyčené cíle a v jakých 
aktivitách byste chtěla být aktivní a proč?
Líbí se mi kompaktnost naší široké Moore skupiny, 
a současně až nevídaná flexibilita jak v rámci Moore 
Czech Republic, tak i v Moore Global. To mi umožňuje 
se věnovat hned několika věcem. Z povahy mých zku-
šeností podporuji businessové aktivity v rámci manage-
ment consultingu s přesahem do ICT (Informatiku jsem 
vystudovala, navždy ji budu mít hluboce v sobě J). Tady 
bych do budoucna chtěla postupně budovat skupinu 
poradců, která bude umět nabídnout kvalitní změnové 
a krizové řízení ve výrobních podnicích i službách. 
Můžeme být v této oblasti silní právě proto, že se Moore 
nebojí do svých řad přijímat praktické manažery zvenčí, 
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a současně má velmi kvalitní analytiky. Odpovídám také 
za oblast účetnictví a daní – v této oblasti jsme za 1 rok 
udělali obrovský skok, a přesto jsme jenom na začátku. 
Celý trh účetnictví čekají zásadní změny, které souvisí 
s digitalizací, bezpečností dat, regulací, a v našem 
regionu také s generační obměnou. Současní majitelé 
menších účetních firem odcházejí do důchodu a nema-
jí komu své podnikání předat. Tohle všechno umožní 
zásadní konsolidaci trhu, ve které chceme hrát význam-
nou roli. Věnuji se rovněž oblasti marketingu a PR naší 
skupiny. Cíl, který vidím před sebou, jen náš společný – 
podpořit vnímání naší značky na trhu, prezentovat víc 
kolegů, jejích odbornost a názory, pravidelně před-
stavovat naše služby a produkty klientům. Máme co 
nabídnout, a prezentace značky není jenom o 3 lidech. 
Budu velmi ráda, pokud se nás bude zapojovat víc, např. 
identifikací aktuálních zajímavých témat a vyjádřením 
názorů k nim.

Bez pochyb jste žena, která se již mnoho let pohybuje 
ve vrcholovém managementu, byl toto vždy váš sen? 
Čemu jste se chtěla věnovat ve vašich dětských letech?
Věřte nebo ne, chtěla jsem být učitelkou. A tyto 
myšlenky se mi dokonce v čase vracejí. Byť se tak 
nestalo, protože ve mně zvítězila láska k číslům, 
technice, exaktním vědám, vždy ráda přijmu 
pozvání na přednášení, a obecně mě zajímá oblast 
celoživotního vzdělávání. Třeba se k tomu jednou 
v budoucnu vrátím.

Tato doba, která mnoho lidí postihla nejen po 
zdravotní stránce, ale zároveň i po té pracovní, 
často motivuje k přehodnocování určitých postojů. 
Ke zdravému životnímu stylu, k menší uspěchanosti 
atd. Je něco, co vám toto období přineslo anebo v čem 
tato doba pro vás byla přínosem?
Byť je dnešní doba v mnohém zvláštní, po pracovní 
stránce zásadně neovlivnila moje fungování. Rok 2020 
byl pro mě velmi intenzivní, stejně jako pro celou 
naši skupinu, a to mě velmi nabíjelo a eliminovalo 
případné chmury. Mimo práci mi velmi chyběl 
osobní kontakt s mojí rodinou – my jsme taková 
mezinárodní rodina. Já žiju v České republice, bratr 
v Anglii a sestra s mámou na Slovensku. Nicméně, 
přešli jsme víc do digitálního světa a paradoxně dnes 
spolu komunikujeme mnohem víc než před pandemií. 
A to je změna, která se mi velmi líbí.

Jak přistupujete k tzv. work-life balance?  
Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Přiznávám, že jsem workoholik, a vím to o sobě. 

Je ale pravda, že v několika málo posledních letech 
se snažím trošku krotit, více nebo méně úspěšně. Víc 
si hlídám víkend pro sebe, chodím pravidelně cvičit, 
snažím se alespoň jednou ročně jet na dovolenou (to 
v minulosti nebyla samozřejmost) a jsem celoživotní 
blázen do knih. Čtení je moje vášeň, neumím 
si představit, že usnu, aniž jsem otevřela knihu 
(ideálně pořád papírovou). Není pak výjimkou, že 
na dovolenou se mnou cestuje 10 knih, a pro jistotu 
i elektronická čtečka.

Jakou věcí či aktivitou se ráda rozmazlujete a hýčkáte?
Miluji plavání, a to je současně věc, která mi v tomto 
období chyběla snad nejvíce. Voda je pro mě obecně 
prvek, který mě hodně nabíjí energií. A jinak je to tako-
vá správná kombinace „holčičích“ věcí – masáž, kosme-
tika, čas strávený s kamarádkami nad něčím dobrým.

Co byste doporučila mladším kolegyním, které 
by měly ambice se jednou vidět ve vrcholovém 
managementu? Jaké vlastnosti ženě v této sféře 
nesmí chybět a proč?
Já nejsem zastánkyní dělení a specifických doporučení 
pro ženy, které chtějí profesionálně růst a stoupat po 
kariérním žebříčku. Pro všechny, ženy i muže stejně, 
platí, že musí vynaložit velkou dávku pracovitosti, 
pěstovat si vytrvalost, dál se vzdělávat, nebát se 
formulovat svůj názor, ale také umět uznat chybu 
a omluvit se, být partnerem i do nepohody, a hlavně 
držet slovo, které dáte. A občas nebát se zasmát 
i sám sobě.

Je nějaká z vašich předešlých pracovních zkušeností, 
která vás hodně posunula?
Každá moje zkušenost mě posunula. Bez nadsázky. 
Téměř v každé etapě svého pracovního života jsem 
měla nevídané štěstí na lidí – kolegy, partnery, 
nadřízené, majitele. Neříkám, že jsem nezažila 
i zklamání, svět zas tak růžový není, ale vždy ta 
dobrá zkušenost předčila tu špatnou. Mám ale 
jednu výjimečnou zkušenost, a tou byl Contactel. 
Telekomunikační operátor, kde tehdejší generální 
ředitel Michal Čupa vytvořil úžasně silný tým, a to 
nejen odborně, ale hlavně lidsky. Už přes 20 let se 
setkáváme v různých skupinkách, jednou ročně 
i všichni, kdo zvládnou dorazit, a vždy si pomáháme, 
když na sebe narazíme. „Contactel“ v CV je pro nás 
automaticky podanou rukou. Já vždy říkám, že můžu 
pracovat jenom s lidmi, kteří mě inspirují a mám se 
od nich co učit. A tady u nás v Moore takové osobnosti 
potkávám každý den. Jsem tu moc ráda.
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Společnost Escape Consult vznikla už v roce 1998, ale do naší skupiny se začlenila teprve nedávno. Mezi hlavní 
obory její činnosti patří kompletní vedení účetních, daňových a mzdových agend firem včetně úplného zavedení 
a optimalizace účetních systémů. V současné době má firma více než 20 stálých zaměstnanců a řadu externích 
spolupracovníků z řad daňových poradců, auditorů, právníků a ekonomických analytiků. Více o firmě Escape 
Consult jsme se dozvěděli přímo od zakladatelů a majitelů společnosti Michala Šestáka a Michala Markvarta.

Co jste očekávali, že vám přinese zapojení firmy 
Escape Consult do skupiny Moore?
Od zapojení naší společnosti do skupiny Moore jsme 
očekávali především příležitost k dalšímu rozvoji. Před 
tímto krokem naše společnost sice kontinuálně rostla, 
ale zároveň byla omezena řadou limitů, které nebyla 
schopna bez většího partnera překročit. Nebyli jsme 
schopni poskytovat klientům tak široké spektrum 
služeb, které by od nás očekávali, a to nám bránilo 
ucházet se o zajímavé zakázky poptávané zejména 
většími mezinárodními obchodními korporacemi. 
Zapojením do skupiny jsme získali řadu možností, 
jak řešit daňové problémy našich klientů s přesahem 
mimo Českou republiku, rozšířily se nám možnosti 
v oblasti IT podpory a v neposlední řadě tento krok 
znamená významný impuls k dalšímu profesnímu 
růstu pro náš celý tým.

Co naopak přináší Escape Consult do skupiny Moore?
Do skupiny Moore přinášíme zejména více jak 23 let 
zkušeností s poskytováním služeb v oblasti vedení 
účetnictví a daňového poradenství. Za tuto dobu 
jsme spolu s Michalem Markvartem vybudovali 
společnost s ročním obratem na poskytovaných 
službách 24 milionů Kč a stabilním týmem cca třiceti 
zaměstnanců s vysokými odbornými znalostmi. 
Chtěli bychom se stát důležitým prvkem celé 
struktury a zajistit podporu v oblastech, kde jsme 
silní. Zároveň věříme, že náš vstup do skupiny přinese 
řadu synergických efektů v rámci spolupráce jejich 
jednotlivých členů. Umístění našeho sídla v Brně 
navíc umožňuje oslovovat klienty z celé jižní Moravy, 
což je z mého pohledu po Praze druhý ekonomicky 
nejzajímavější region České republiky.

Očekáváte nějaké změny ve vašem fungování v rámci 
skupiny?
Ke změnám ve fungování určitě dojde. Očekávám, 
že budou v rámci skupiny postupně sladěny některé 
činnosti a postupy například v oblasti IT, marketingu 

a podobně. Je celá řada oblastí, kde jsme cítili určitá 
slabá místa, která by měla být zapojením do skupiny 
odstraněna. Zároveň se domnívám, že postupem času 
dojde i k určité změně struktury našich zákazníků 
a očekávám nárůst klientů s vyššími nároky, což bude 
vytvářet tlak na růst profesní odbornosti, IT zajištění 
a na dostatečnou právní podporu. Na změny jsme 
připraveni a vítáme je.

Má vaše fungování v rámci skupiny vliv na 
poskytované služby?
V tuto chvíli je to ještě příliš krátká doba, aby to bylo 
možné zhodnotit. Mimo to v době aktuální pandemie 
koronaviru, kdy byly značně omezeny kontakty jak 
v rámci firmy, tak i ve vztahu ke klientům, jsme se spíše 
snažili nezasahovat do procesů, které jsme léta nasta-
vovali. Po odeznění pandemie chceme začít klientům 
nabízet větší portfolio služeb a tam, kde to bude mož-
né i zefektivnit některé činností při jejich poskytování.

Chystáte pro zákazníky nějaké novinky související 
s poskytováním služeb?
Jak jsem již zmínil, určitě ano. Zejména větším 
klientům chceme nabídnout některé služby 
poskytované partnery v rámci skupiny. Jako je audit, 
transfer pricing, oceňování hodnoty obchodních 
podílů, právní služby a další. Věřím, že toto bude 
přinášet našim klientům významnou přidanou 
hodnotu v rámci poskytování našich služeb. Nebudou 
již jako dosud nuceni zajišťovat si tyto doplňkové 
služby separátně, ale budou se moci obrátit na 
jednoho poskytovatele, který navíc zajistí lepší 
koordinaci jednotlivých činností v rámci skupiny.

Kolik má Escape Consult zaměstnanců a jaká je  
jejich struktura?
Naše společnost má aktuálně 27 kmenových zaměst-
nanců. Tým tvoří 7 daňových poradců, 14 finančních 
účetních, 4 mzdové účetní a 2 administrativní 
síly. Máme i celou řadu brigádníků z řad studentů 

ESCAPE CONSULT A JEJÍ ZAKLADATELÉ 
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ekonomických fakult vysokých škol, kteří u nás získá-
vají potřebnou praxi pro budoucí vstup do profesního 
života. Ti, kteří se osvědčí, u nás často zůstávají praco-
vat i po ukončení vysoké školy. Naši zaměstnanci mají 
převážně vysokoškolské vzdělání a dlouholetou praxi 
v oboru. Vzhledem k očekávanému rozvoji předpoklá-
dáme brzké rozšíření našeho týmu o další kolegy.

Kdo jsou klienti Escape Consult?
Portfolio našich klientů je velmi široké. Snad 

s výjimkou státní správy poskytujeme naše služby 
klientům podnikajícím ve všech možných oblastech 
ekonomických činností s různou právní formou 
podnikání. Jsou mezi nimi jak drobní živnostníci, 
tak velké mezinárodní obchodní korporace. Vysoká 
odbornost našich zaměstnanců a jejich letité 
zkušenosti umožňují poskytovat naše služby nejen 
běžným podnikatelským subjektům, ale i celé řadě 
investičních fondů, svěřenských fondů a neziskovým 
organizacím.

Michal Markvart

• Roky strávené v accountingu: 27 let

• Roky strávené v Escape Consult: 23 let

• Předchozí zkušenosti: Česká spořitelna a.s., úvěrové oddělení

• Koníčky: alpské lyžování

• Životní sen: cesta do Nepálu

 Michal Šesták

• Roky strávené v accountingu: 23 let

• Roky strávené v Escape Consult: 12 let

• Předchozí zkušenost: HEMPEL A/S (Dánsko, výrobce barev), 
Finanční manažer pro východní Evropu

• Koníčky: cyklistika – horská kola

• Životní sen: projet Spojené státy americké, nejlépe na kole
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SEZNAMTE SE S MIROSLAVEM ŘEZNÍČKEM
Je nám ctí přivítat ve skupině Moore Czech Republic nového předsedu představenstva a generálního ředitele 
společnosti Servodata Miroslava Řezníčka.

Před příchodem do sku
piny Moore Czech Re
public působil Miroslav 
Řezníček jako generální 
ředitel a předseda před
stavenstva společnosti 
ČD Telematika, která 
se pod jeho vedením 
úspěšně přeorientovala 
z poskytování interních 
služeb v rámci drážní 
skupiny na společnost 

plně připravenou na rychlou realizaci obchodních příle
žitostí v dopravním sektoru a na poskytování komplex
ních IT služeb s vysokou přidanou hodnotou v tržním 
prostředí.

Miroslav Řezníček dříve zastával také pozici ředitele pro 
Českou republiku ve společnosti Asseco Central Europe 
a pracoval též jako generální ředitel DELL Slovensko, 
kde se zasloužil o výrazný růst profitabilního podnikání 
této společnosti.

V minulosti získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti teleko
munikačního businessu, ve kterém působil téměř 15 let, 
a to ve společnostech SPT TELECOM a Contactel.

V roli generálního ředitele společnosti Servodata se 
bude Miroslav Řezníček zabývat dalším rozvojem stávají

cích ICT služeb, rozvojem produktového portfolia a vysta
vením kvalitního mezisektorového obchodního týmu.

A jak vidí své působení ve společnosti Servodata sám 
Miroslav Řezníček?

„Vidím velké možnosti v užším propojení našich pro
duktů a služeb s průmyslovými a dopravními celky, 
kterým jsme schopni nabídnout jedinečné služby 
ve spolupráci s dalšími společnostmi skupiny Moore 
Czech Republic. Kybernetická bezpečnost, prvky robo
tického zpracování a umělé inteligence v rámci procesů 
Průmyslu 4.0 nebo matematické modelování v servisní 
praxi jsou témata, která budou v Servodata rezonovat 
v následujícím období.

Svá slova k přivítání pana Miroslava Řezníčka ve skupině 
Moore Czech Republic připojuje i pan Petr Kymlička:

„Jsme rádi, že do našeho týmu získáváme kvalitní a re
spektovanou osobnost z oblasti IT a telekomunikací. 
Miroslav úspěšně působil v několika zemích a tuto jeho 
zkušenost chceme zužitkovat pro plánovanou expanzi 
společnosti Servodata v regionu střední a východní Ev
ropy, ale také pro další propojování aktivit v rámci naší 
mateřské sítě Moore Global.“

Panu Miroslavovi Řezníčkovi přejeme za celý Moore Czech 
Republic úspěšný start na nové pozici a těšíme se na 
další zprávy z jeho působení ve společnosti SERVODATA.

NOVINKY Z ASIA DESK
Náš Asia Desk je velice úspěšnou částí Moore Czech Republic a reprezentuje naši firmu i v rámci aktivit Moore 
Global. Možná i vás zajímá, čím se náš „asijský tým” zabývá poslední dobou, a proto jsme poprosili kolegu Karla 
Kučeru, který nám něco málo o aktuálním dění pověděl.

„Nejprve bych rád 
vyzdvihl, že se povedlo 
všechny naše klienty 
převést s jejich účetní 
a daňovou agendou, 
kterou dříve out
sourcovali jiným firmám 
pod naše interní kolegy 
z ESCAPE CONSULT. 
Kolegové z týmu pánů 
Markvarta a Šestáka 

perfektně zvládli převedení celého účetnictví do sys
tému Helios na straně klienta, k čemuž došlo v půlce 
tohoto měsíce.

Stejný proces proběhl také s našimi kolegy z týmu 

z Moore Legal CZ, s nimiž nyní kompletně zajišťujeme 
služby pro několik klientů v rámci jejich podnikání 
v ČR i v zahraničí.

Další projekt řešíme ve spolupráci s našimi sesterskými 
společnostmi ze sítě Moore. Jedná se o nastavování doda
vatelských vztahů v rámci transportu zboží v Evropě. Celý 
proces byl díky profesionalitě a výborné spolupráci úspěš
ný a rád bych za něj kolegům ze zahraničí poděkoval.

Zároveň s našimi kolegy z jiných zemí prohlubujeme 
spolupráci na projektech pro naše společné asijské 
klienty. V Polsku nyní společně řešíme několik auditů 
korejských společností. V Itálii nebo Dánsku nyní kole
gům pomáháme řešit požadavky japonských klientů 
v souvislosti s jejich podnikáním v Evropě.”
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