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I N F O R M A C E  Z E  S V Ě T A  F I N A N C Í

Kurzy devizového trhu
1 EUR       26.035 CZK
1 USD       21.937 CZK
1 GBP       29.609 CZK

IT pro FINANCE: zbývá posledních 20 míst
Globalizace má tu nevýhodu, že je omezená
Dnes odpovídá...Tomáš Honka
Kalkulace cílových nákladů
Výzkum systémů podporujících strategickou výkonnost podniku 2/3
Chystáte se na posun ve Vaší kariéře? Pak je tu pro Vás ACCACareers.com

 Č L Á N E K

Globalizace má tu nevýhodu, že je
omezená
Jedním z vrcholů programu CAFIN DAY 2017 byla
bezesporu účast významného hosta, prof. Milana
Zeleného. Na následujících řádcích přinášíme shrnutí
toho... 

Tomáš Nekvapil
True controller
Znáte nějakou jinou profesi, kde vám ani nejvyšší možný
kariérní postup neumožní rozhodovat o věcech, které se
kolem vás dějí?  

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Tomáš Honka
V tomto čísle jsem vyzpovídali Tomáše, který je mezi
našimi členy nováček. Během studií na Vysoké škole
báňské v Ostravě začal pracovat jako účetní ve... 

 S L O V N Í K

Kalkulace cílových nákladů
Kalkulace cílových nákladů je konceptem tržně
orientovaného řízení nákladů, který se uplatňuje v raných
fázích vývoje výrobků. Cílem kalkulace cílovýc... 

Náklady ušlé příležitosti
Náklady ušlé příležitosti (náklady obětované příležitosti,
oportunitní náklady, alternativní náklady) vyjadřují
hodnotu obětované příležitosti, pokud ... 

 S T U D I E

Výzkum systémů podporujících
strategickou výkonnost podniku 2/3
Druhá část studie, navazuje na předchozí pojednání o
StratSystémech a v této části se bude zabývat
Nefinančním měřením a provázaností StratSystémů, Re...

 A K C E

IT pro FINANCE: zbývá posledních 20 míst
IT pro FINANCE 2017 už zná svůj program. Připravily ho
pro Vás odborníci z EY, Hewlett Packard
Enterprise, INEKON SYSTEMS, Microsoft Czech Republic
an... 

Revoluce v ochraně osobních údajů GDPR
Ve spolupráci s AK Pečený Fučík Langer jsme pro Vás
připravili odpolední seminář, který se zaměří na
problematiku GDPR. 

 Z A J Í M A V O S T

Chystáte se na posun ve Vaší kariéře?
Pak je tu pro Vás ACCACareers.com
ACCACareers.com je portál pracovních pozic se
zaměřením na finance. 

Růst reálných mezd v EU je velmi slabý, v
Česku se zpomalí na 2 procenta
Růst reálných mezd v Evropské unii je navzdory
zlepšujícímu se stavu ekonomiky velmi slabý. V letošním
roce by mohl zpomalit na pouhých 0,4 procenta z... 
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