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Kurzy devizového trhu
1 EUR       27.020 CZK
1 USD       24.197 CZK
1 GBP       31.581 CZK
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Babiš spuštění evidence tržeb neodloží, začne platit od prosince

 Č L Á N E K
Tomáš Nekvapil
Okénko Tomáše Nekvapila: Nové
poznatky o...starých botách
Po ránu jsem tedy měl o jeden legitimní důvod k
radostnému vstávání navíc: seběhl jsem do přízemí,
otevřel skříňku a … byly tam. Nové boty na běhání, ... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Vladimír Rada
Vladimír Rada je již zkušeným světoběžníkem s pestrou
kariérou, během níž působil u několika velkých
společností. Nejnověji loni na podzim zakotvil ve... 

 S L O V N Í K

Durace
Durace je významný ukazatel, který se používá při řízení
úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za
kterou investor získá veškeré budoucí příjmy... 

Kalkulace životního cyklu
Tento výraz je používán ve třech významech. Prvním
z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem
po celý jeho životní cyklus, za účelem r... 

 S T U D I E

Employment Law in Slovakia
An employment relationship is established by a written
employment contract concluded between an employer
and an employee. The parties have to agree on... 

 A K C E

IT pro FINANCE 2016
Zveme Vás na 3. ročník konference IT pro FINANCE. A
proč určite stojí za to přijít? Inspirujete praktickými
UKÁZKAMI od specialistů z významných spole... 

 Z A J Í M A V O S T

Babiš spuštění evidence tržeb neodloží,
začne platit od prosince
Ministr financí Andrej Babiš (ANO) rozhodl, že neodloží o
měsíc spuštění elektronické evidence tržeb (EET). Návrh
Hospodářské komory původně zvažoval.... 

Controller Mission Statement
International Group of Controlling je mezinárodní
platforma sdružující institucea organizace z různých
zemí, které se zabývají Controllingem jeho podp... 

EU nařídila Applu zaplatit Irsku 13 mld.
eur jako daňový doplatek
 Irsko po řadu let poskytovalo společnosti Apple
neoprávněné daňové výhody, a firma by tak měla na
daních doplatit rekordních až 13 miliard eur (351,3... 
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