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Kurzy devizového trhu
1 EUR       25.865 CZK
1 USD       22.413 CZK
1 GBP       29.600 CZK
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 Č L Á N E K

Benefity, na které se musí počkat
Stravenky, cafeteria, vzdělávání, bonusy jsou příklady benefitů, ze
kterých může zaměstnanec profitovat ihned (případně po skončení
zkušební doby). Js... 

Jak podpořit sdílení znalostí v organizaci
Znalosti zaměstnanců jsou považovány za zdroj konkurenční
výhody organizace. Potvrzuje to řada studií, mezi nimi i výzkum
kolektivu autorů z Fakulty m... 

Risk and the strategic role of leadership
In an increasingly complex world, what is the role expected of
leaders in managing risk? How can they maximise the opportunities
as well as protect th... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Jaroslav Lehoučka
Dalším členem, kterého jsme v tomto čísle vyzpovídali je CFO
společnosti STRV s. r. o., Jaroslav Lehoučka. Po dokončení britské
Cranfield University s... 

Dnes odpovídá...
Představujeme vítěze FINdiplomky
Tomáš byl od dětství veden sportovním směrem, a ačkoliv se ho
rodiče snažili i něčemu naučit, byly to hřiště a lesy, kde trávil
nejvíce času. To se po... 

 S L O V N Í K

Finanční deriváty
Finanční deriváty jsou finanční nástroje, které odvozují svou
hodnotu z ceny nebo míry podkladového primárního nástroje. Tímto
podkladovým nástrojem m... 

Kupón
Jedná se o roční úrok placený z dluhopisů, který je vyjádřený jako
procento z nominální hodnoty dluhopisu. Například dluhopis o
jmenovité hodnotě $1,... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 6. část/ Finanční manažer
V této části Platové studie 2017 představíme první pozici -
Finančního manažera. 

Průzkum projektově řízených firem (stavebnictví,
technologické dodávky, investiční celky) 2. část
V lednu 2018 provedl CAFIN miniprůzkum mezi projektově řízenými
firmami. Zúčastnilo se 23 firem, zejména činných v oborech
pozemního stavitelství, inž... 

 A K C E

Controllingový panel 2018
 Po dvou letech připravil CAFIN již 10. ročník Controllingového
panelu - průzkumu jehož cílem je zjistit stav a trendy v controllingu
českých a sloven... 

 Z A J Í M A V O S T

Největším bankám se daří, vydělávají více než
loni
Čtveřice největších bank v Česku v prvním čtvrtletí 2018 vydělala
13,1 miliardy korun, což je o téměř dvě procenta více než ve
stejném období loni. Ho... 

Samsung musí Applu zaplatit přes půl miliardy
dolarů
Americký soud uložil firmě Samsung zaplatit konkurenční
společnosti Apple náhradu škody v celkové výši 539 milionů dolarů
(téměř 11,9 miliardy korun) ... 
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