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Kurzy devizového trhu
1 EUR       25.430 CZK
1 USD       21.796 CZK
1 GBP       28.633 CZK
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 Č L Á N E K

Po dovolené
„Tak zase příští rok...“Obvyklá melancholická nálada si na
mne počkala kousek před Lincem. 

Pravidla GDPR a vybrané praktické problémy
při jejich implementaci
Nechceme, aby všeobecná a často účelová hysterie kolem
GDPR vyvolána údajně vysokými finančními postihy byla
důvodem, proč si (ne)přečíst tento článek... 

Stroje nás nahradí tam, kde jim nemůžeme
konkurovat
Mladou generaci připravujeme pro 19. století, potřebujeme
však školy pro digitální věk. O postaru  vzdělanou levnou
pracovní sílu ztrácí investoři záj... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Milada Sluková
Milada Sluková o sobě tvrdí, že se ráda učí novým věcem. I to
je důvod proč se stala členem CAFIN. Chce být v kontaktu s
lidmi z branže. V současné do... 

Dnes odpovídá...
Představujeme odbornou radu CAFINu -
Bohumil Král
Rádi bychom Vám formou rozhovorů představili odbornou
radu naší asociace. Jako prvního jsme vyzpovídali předsedu
odborné rady, pana prof. Krále. Disku... 

 S L O V N Í K

Semi-variabilní náklady
Semi-variabilní náklady (smíšené náklady) mají jak fixní, tak i
variabilní složku. Fixní (strukturální) náklady jsou vynaloženy
na účetní období a v ... 

Strategická podnikatelská jednotka
Strategická podnikatelská jednotka je organizační a
ekonomická jednotka podniku vytvářená v rámci větších
organizací a odpovědná za plánování, vývoj, ... 

 S T U D I E

Budoucnost patří elektronickým stravenkám
Z průzkumu agentury Ipsos, který si nechala zpracovat
společnost Sodexo Benefity, vyplývá, že až třetina
zaměstnanců není spokojená se svými pracovním... 

Platová studie 2017 - 9.část/ IFRS specialista
a specialista reportingu
V této části Platové studie 2017 představíme pozici - IFRS
specialisty a specialisty reportingu. 

 A K C E

CO JSME VÁM JEŠTĚ O IT PRO FINANCE
NEŘEKLI?
Na konferenci IT pro FINANCE je již 65 % vstupenek
vyprodáno, a tak je načase Vás – ať již přihlášené účastníky
nebo Vás šťastlivce, kteří využijí jed... 

Efektivní řízení pracovního kapitálu
CAFIN a Česká Asociace Treasury Vás zvou na praktický
seminář na téma Supply Chain Financing v praxi finančního
řízení. 

FINANČNÍ ODDĚLENÍ 4.0

ACCA & CAFIN & Microsoft Vás zve na Business Breakfast. 

Vánoční setkání s Jiřím Grygarem
Vánoční setkání členů asociace se letos uskuteční v úterý 4.
prosince od 18:00 v panoramatických prostorách 27. patra
City Tower. 

 Z A J Í M A V O S T

Byznys s platebními terminály ožívá, Češi
brzo zaplatí kartou téměř všude
Platební terminál zatím nemají řádově statisíce obchodníků.
Banky to chtějí změnit. 

Masakr na rozvíjejících se trzích ovlivní i
českou ekonomiku
Na odliv kapitálu z rozvíjejících se trhů doplácí i česká
ekonomika. Kvůli pomalému posilování koruny totiž Česká
národní banka zvedá úroky.... 
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