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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       25.385 CZK
1 USD       20.583 CZK
1 GBP       28.543 CZK

FINANČNÍ PROFESE NA TRHU PRÁCE 2018
Cash Flow at Risk. Proč ne ?
Dnes odpovídá...Petra Hrbková
Insolvence
Platová studie 2017 - 2. část/ mzdové a sociální ukazatele
Koruna je k euru i dolaru na nejsilnější úrovni za několik let

 Č L Á N E K

Cash Flow at Risk. Proč ne ?
Důvodům „proč ne“ se budu věnovat v posledním odstavci,
ve zbytku článku se pokusím vylíčit, proč stojí za to tento
model aplikovat. Navazuji na dřívě... 

Tomáš Nekvapil
Je vše ztraceno ?
Ve filmu Vše je ztraceno (All Is Lost) z roku 2013 hraje
Robert Redford hlavní a zároveň jedinou roli jachtaře, který
se po banální nehodě svého plavi... 

Strategy: is forecasting destroying your
planning process? Part 1.
Imagine the coaching staff of an American football team
“forecasting” the number of wins the team will have in a
season. Have you ever heard a coach s... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Petra Hrbková
V posledním inspirativním rozhovoru nám Petra Hrbková
prozradí, proč nakonec upustila od kariéry znalce a raději se
věnuje controllingu. Petra se do a... 

 S L O V N Í K

Insolvence
Neschopnost dlužníka platit své závazky ve lhůtách
splatnosti. Insolvencí se rozumí také neschopnost
společnosti, sdružení nebo jednotlivce dostát pl... 

Tržní podíl (absolutní, relativní)
Absolutní tržní podíl je zpravidla měřen jako podíl tržeb
podniku nebo určitého produktu na obratu relevantního trhu
za určité vymezené období. Pokud ... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 2. část/ mzdové a
sociální ukazatele
V této části představíme mzdové a sociální ukazatele
Platové studie 2017. 

 A K C E

FINANČNÍ PROFESE NA TRHU PRÁCE 2018
Situace na trhu práce není pro hledání kandidátů ideální, ale
byla taková někdy? 

FINPROJEKT 2018

Projekt roku v podnikových financích! 

SHARED SERVICE CENTRE FORUM

 Z A J Í M A V O S T

Koruna je k euru i dolaru na nejsilnější
úrovni za několik let
Česká měna koncem ledna k euru i dolaru zpevnila na
nejsilnější úroveň za několik let.  

Nejméně zadlužené země EU: jak je na tom
ČR?
Evropským zemím je často vytýkána vysoká míra
zadluženosti. Které země v EU patří mezi premianty a jejich
míra zadlužení je nízká? Patří mezi ně i ČR?... 
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