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Certifikovaný manažer nákupu
Německá minimální mzda a dopad na české zaměstnavatele
Hana Soukupová
Efektivní úroková míra
Průzkum: Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb - 4. část
Nově schválené železniční spojení na pražské letiště vyjde na 20 miliard Kč
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Německá minimální mzda a dopad na české
zaměstnavatele

Průzkum: Spokojenost podniků s nabídkou
bankovních služeb - 4. část

Od začátku roku 2015 vstoupil v Německu v platnost Zákon o
minimální mzdě, který se váže i na české zaměstnance, kteří
pracují – i jen dočasně – na ú...

Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným
přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových
institucí napříč západním světem a ukáz...
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Olga Cechlová, Česká asociace pro finanční řízení

Certifikovaný manažer nákupu

Dnes odpovídá...
Hana Soukupová
Téma rozhovoru pro CAFINEWS potěší nejen všechny, kteří
působí v oblasti financí a controllingu, ale rovněž čtenáře
labužníky a milovníky dobrého jídl...

SLOVNÍK

Efektivní úroková míra
Efektivní úroková míra se používá k porovnání různých
nominálních úrokových měr s různou frekvencí připisování
úroků. Vypočítá se, jako by připisován...

Středisko
Středisko je útvarem či oblastí, jimž je možné přiřadit náklady
a/nebo výnosy. Protože ve většině dnešních firem není možné,
aby byly řízeny centrálně...

Již jedenáctým rokem Vás oslovujeme s nabídkou cyklu
Certifikovaný manažer nákupu. Je pro mne ctí, že mohu
oslovit Vás, kolegyně a kolegy, kteří se c...

Pohledávky: právní minimum pro jejich
zajištění a vymáhání (aneb zaměřeno na
účinné postupy a prevenci rizik)
Snad každý z nás, ať už v osobním nebo pracovním životě
přišel do styku s neuhrazenými pohledávkami. Česká asociace
pro finanční řízení CAFIN pro své ...

ZAJÍMAVOST

Nově schválené železniční spojení na
pražské letiště vyjde na 20 miliard Kč
Ministerstvo dopravy definitivně schválilo podobu železničního
spojení na pražské letiště. Podle Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC) má přestavba ...

Zaměstnance v Evropě ohrožuje zejména
stres a bolesti zad a rukou
Z výsledků Evropského průzkumu podniků na téma nových a
vznikajících rizik, kterého se účastnilo téměř 50.000 pracovišť
z 36 zemí, vyplývá, že nejčast...
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