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Kurzy devizového trhu
1 EUR       25.715 CZK
1 USD       22.771 CZK
1 GBP       29.497 CZK

RANNÍ KÁVA NA TÉMA BREXIT
Embracing robotic automation during the evolution of finance
Dnes odpovídá...Jitka Červinková
Durace
Platová studie 2017 - 13.část/ Interní auditor
Česká národní banka by letos měla zvýšit sazby maximálně dvakrát

 Č L Á N E K

Embracing robotic automation during the
evolution of finance
Increasingly, disruptive technology is playing a critical role in
transforming finance capability. In response to this, business
leaders are recognisi... 

Plánované novinky v DPH od roku 2019 a další
výhled
Nová povinnost pro plátce DPH a omezení u nájmu nemovitých
věcí. Novela DPH 2019 byla schválena vládou a aktuálně ji čeká
schvalování v Poslanecké sně... 

 R O Z H O V O R

Dnes odpovídá...
Jitka Červinková
Dalším členem CAFIN, které pravidelně představujeme na
stránkách našeho časopisu, je finanční analytička společnosti
Rossmann s. r. o. Jak se Jitka Če... 

Dnes odpovídá...
Leoš Brabec
Leoš Brabec si prošel profesním zaškolením v jedné ze společností
tzv. „velké čtyřky”. Toto období hodnotí jako klíčové, kdy si osvojil
mnoho dovednos... 

 S L O V N Í K

Durace
Durace je významný ukazatel, který se používá při řízení
úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou investor
získá veškeré budoucí příjmy... 

Hospodárnost
Hospodárnost je získávání zdrojů příslušné kvality a kvantity za
minimální cenu. Jedná se o výchozí kriterium racionality při
vynakládání ekonomických... 

 S T U D I E

Platová studie 2017 - 13.část/ Interní auditor
V této části Platové studie 2017 představíme pozici - Interního
auditora. 

 A K C E

RANNÍ KÁVA NA TÉMA BREXIT
Datum akce: 26.02.2019 Místo konání akce: „Kopule“ Česko-
německá obchodní komora, Václavské náměstí 

TRENDY V EXPORTNÍM FINANCOVÁNÍ
Datum akce: 27.03.2019 Místo konání akce: Česká spořitelna a.s.

 Z A J Í M A V O S T

Česká národní banka by letos měla zvýšit
sazby maximálně dvakrát
Počet, kolikrát letos Česká národní banka zvýší úrokové sazby,
odhadl její guvernér Jiří Rusnok od nuly do dvou. 

Podíl zahraničních investorů držících české
dluhopisy stoupl
Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní dluhopisy, ke
konci loňského roku stoupl na téměř 42 procent, tedy na nejvyšší
úroveň od listopa... 
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