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Nejčastější dotazy k evidenci skutečných
majitelů

Controllingový panel 2016 - díl 2.

Dne 7. 9. 2016 schválila Poslanecká sněmovna ČR návrh
novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti...

2. díl Controllingového panelu. Čím tráví controlleři nejvíce času? Jak
se jejich práce prolíná s účetnictvím a IT? A jak si představují
budoucnost svého oboru?

AKCE

The Full Stack’: ACCA identiﬁes six
emerging models transforming business

15. Treasury Forum

A new report published by ACCA, the global body for
professional accountants and the Economic and Social
Research Council has identiﬁed six business...

Treasury Fórum je konference určená pro podnikové specialisty
zajišťující ﬁnancování ﬁrmy, její platební styk, cash ﬂow a řízení
ﬁnančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem
treasurerů, či poskytovatele ﬁnančních služeb. Pořadatelem akce je
Česká asociace Treasury ve spolupráci s CAFIN.

ROZHOVOR

Dnes odpovídá...
Lucie Dostálková: Vítejte v mém ﬁlmovém
světě aneb z banky do světa kultury
V tomto vydání jsme vyzpovídali rodačku ze Zlína, kterou
její životní cesta zavedla přes bankovní sektor do světa
kultury. Lucie je jednatelkou společ...

CAFIN DAY 2017
Ve dnech 15. – 16. 6. 2017 se uskuteční oblíbených a tradičních 24
hodin s CAFINem. Co jsme pro vás tentokrát připravili?

ZAJÍMAVOST

13 let v Evropské unii: Česko vs. Slovensko

Dnes odpovídá...
Ondrej Simon

Česká republika i Slovensko jsou spolu v Evropské unii skoro 13 let.
Jak se oběma zemím v rámci EU vede, jak se k EU staví a která země
své členství v...

Česká Asociace Treasury (ČAT), ve spolupráci s Českou
asociací pro ﬁnanční řízení (CAFIN), připravuje konferenci v
oblasti treasury. Půjde již o 15. ...

V Česku je 8. nejvyšší zdanění práce

Nominální úroková míra

U bezdětného a svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou
mzdu je v Česku zdanění práce osmé nejvyšší ze zemí OECD. Daň ze
mzdy je rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance, kterou obdrží na svůj
bankovní účet od zaměstnavatele, a mzdovými náklady
zaměstnavatele.

Nominální úroková míra je procentní sazba, která je
účtována (a z pohledu druhé strany placena) za zápůjčku
peněz. Bývá vyjádřena jako procentní podíl...

V Česku roboti do 20 let převezmou desetinu
pracovních míst

Primární a sekundární náklady

Ministerstvo práce vypracovalo studii Iniciativa práce 4.0, kde uvádí,
že v Česku by mohla v příštích dvou desetiletích po nástupu robotů
zaniknout asi desetina pracovních míst.

SLOVNÍK

Primární náklady jsou náklady, které jsou při účtování
nákladových druhů přiřazeny přímo na vrub nákladového
střediska, tj. v okamžiku obdržení účetní...
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