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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       25.660 CZK
1 USD       22.503 CZK
1 GBP       28.722 CZK

BUDOUCNOST ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE
GDPR a technologie: jak vše zvládnout?
Manažer
Firemní benefity: auto k soukromým účelům (právní pohled)
Průměrná pracovní doba se v Česku snižuje

 Č L Á N E K

GDPR a technologie: jak vše zvládnout?
O tom, že dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nové Evropské
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), snad
dnes všichni vědí. Podnikatelé, společn... 

Nejvyšší správní soud jasně řekl, kdy
správce daně nemůže chtít penále z
doměrku
Ač stanovisko rozšířeného senátu Nejvyššího správního
soudu [1] vzešlo ve známost již před nějakou dobou (na
konci roku 2016), orgány finanční správy ... 

Plníte svoje povinnosti ve vztahu k
obchodnímu rejstříku? I malé společnosti
hrozí statisícové pokuty!
Zákon o veřejných rejstřících je poměrně nový, ale týká se
povinností účetních jednotek, které měly již před
rekodifikací soukromého práva. Ačkoli nov... 

Technicky vzato...
Mám rád techniku. A techniky. Techničky samozřejmě taky.
To, co mi imponuje, je jejich nekomplikovaný, ale přesto
systémový přístup. Kde použije makro... 

 S L O V N Í K

Manažer
Manažer je člen podniku, který zpravidla řídí jiné osoby.
Pojem manažer se neváže na určitou úroveň v hierarchii
podniku. Management je řízení komple... 

Vnitropodniková cena
Vnitropodniková cena (předací cena) je oceněním, v němž
se výkony předávají mezi různými útvary v podniku. Míra,
v jaké vnitropodniková cena pokrývá ... 

 S T U D I E

Firemní benefity: auto k soukromým
účelům (právní pohled)
Dnes budeme jen těžko hledat firmu bez služebních vozidel.
A když už vozidla ve firmě jsou, prakticky sama se nabízí
možnost přenechat je zaměstnancům... 

Platová studie 2017 - 8.část/ Hlavní účení
V této části Platové studie 2017 představíme pozici - Hlavní
účetní. 

 A K C E

BUDOUCNOST ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE
Zajímá Vás, jaké má úskalí sestavování rozpočtu Evropské
unie? Jak se sestavuje víceletý finanční rámec EU?
Nenechte si ujít pracovní snídani s europo... 

FINANČNÍ ODDĚLENÍ 4.0
ACCA & CAFIN & Microsoft Vás zve na Business Breakfast.

IT PRO FINANCE 2018

 Z A J Í M A V O S T

Průměrná pracovní doba se v Česku
snižuje
Průměrná týdenní pracovní doba v ČR mírně klesá, loni se
snížila na 41,1 hodiny proti 42 hodinám v roce 2003.
Zatímco zaměstnanci odpracovali v průměr... 

Státní rozpočet se přehoupnul do přebytku
Hospodaření státu skončilo ke konci července v přebytku
16,6 miliardy korun po schodku 5,9 miliardy korun ke konci
června. Loni v červenci vykázal stá... 
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