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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       25.300 CZK
1 USD       20.424 CZK
1 GBP       29.044 CZK

21. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM
GDPR: jak efektivně implementovat za „pět minut dvanáct“?
Komplexní řízení kvality
Platová studie 2017 - 4. část/ Finanční ředitel
Kdo si nejvíce vydělá ve sdílené ekonomice?

 Č L Á N E K

Radek Matouš, Hager & Partners
GDPR: jak efektivně implementovat za
„pět minut dvanáct“?
Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nové evropské obecné
nařízení o ochraně osobních údajů známé pod anglickou
zkratkou GDPR. Podnikatelům, společnostem ... 

Každé dítě je génius, jen se musí zjistit v
čem
České školství se za posledních tři sta let bohužel příliš
nezměnilo a model učení v zemích bývalé rakousko-
uherské monarchie stále stojí na modelu me... 

Posíláte své zaměstnance do zahraničí?
Vyvarujte se nejčastějším chybám.
Ačkoliv je vysílání pracovníků v dnešní době poměrně
běžnou záležitostí, zaměstnavatelé v některých oblastech
stále chybují. Přinášíme Vám přehled nej... 

Svěřenské fondy- problematika DPH při
vkladu majetku do fondu
Věci nemusejí být nutně jen komplikované, aby správně
fungovaly. Spíše naopak. Tím jednoduchým řešením pro
mezigenerační transfery majetku, ochranu ma... 

 S L O V N Í K

Komplexní řízení kvality
Integrovaný a komplexní systém plánování a kontroly
všech podnikových funkcí, který se snaží zajistit, aby
výrobky a služby splňovaly nebo převyšovaly... 

Náklady produktu
Náklady výkonu jsou celkové náklady na dokončené výkony
vynaložené v souvislosti s vytvořením výkonu. Jsou to ty
náklady, které se vztahují k nakoupe... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 4. část/ Finanční
ředitel
V této části Platové studie 2017 představíme první pozici -
Finančního ředitele. 

 A K C E

21. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM
 CAFIN je hrdým partnerem již 21. ročníku Controllingového
fóra. S námi se nudit nebudeme.    

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2018? – INOVACE
BANKOVNÍCH INSTRUMENTŮ
DISKUZNÍ SETKÁNÍ Datum akce: 24.04.2018 Místo konání
akce: Deloitte, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8-Karlín  

Treasury projekt roku!
Poslední možnost poslat nominaci do 1.ročníku ocenění
TREASURY PROJEKT ROKU 2018, který navazuje na
předchozí ročníky, v nichž byl vyhlašován Treasure... 

 Z A J Í M A V O S T

Kdo si nejvíce vydělá ve sdílené
ekonomice?
Myšlenka, na jejímž základě fungují jednotlivé služby
sdílené ekonomiky, je poměrně jasná: nač něco draze
kupovat a vlastnit, když si to mohu mnohem l... 

Na co si Češi nejčastěji půjčují?
V Česku je půjčkám obecně nakloněno 83 % lidí. Na
rozmary si však půjčovat odmítají. Na co tedy využívají
peníze nejčastěji? 
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