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FINprojekt 2016 

Projekt roku 

v podnikových financích  

Vážené dámy a vážení pánové, 

dokončili jste zajímavý projekt v oblasti 

controllingu nebo finančního řízení, který 

přispěl k zefektivnění systému řízení či úspoře 

nákladů?  

Přihlaste se do naší soutěže a porovnejte se 

s ostatními!  

Jak se zúčastnit? 

Zašlete vyplněnou přihlášku a popis projektu do vzorového  

formuláře na email: lenka.pisarovicova@cafin.cz. Příjem přihlášek je do 15. 4. 2016.  

Projekty budou hodnoceny komisí sestavenou z členů odborné rady (předseda rady Prof. Ing. 

Bohumil Král, VŠE Praha) a řídicího výboru CAFIN (předseda výboru Ing. Ladislav Profota). 

Na co může být projekt zaměřen? 

Okruhy možných témat projektu: 

• Zavádění / inovace nástrojů, metod a procesů finančního řízení 

• Zavádění / inovace nástrojů, metod a procesů controllingu 

• Projekty snižování nákladů a zvyšování firemní výkonnosti 

• Implementace informačních systémů pro podporu manažerského rozhodování, 

plánování a reportingu 

…a další témata související s podnikovými financemi. 

Zúčastnit se mohou projekty realizované v roce 2015. 

Pokud si nejste jisti, zkonzultujte Váš záměr s kontaktní osobou Ing. Lenkou Písařovicovou, 

Česká asociace pro finanční řízení, tel.: +420/226 211 690; mobil: +420/733 757 600, e-mail: 

lenka.pisarovicova@cafin.cz. 
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Nejste si jistí, zda do toho jít? 

Jděte do toho! Hned z několika dobrých důvodů :) 

Důvody, proč do toho jít: 

1. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Porovnáte se s ostatními, zasoutěžíte si 

a dostanete zpětnou vazbu od odborníků. 

2. Pokud zaujmete, dostanete se jako vyvolení k osobní obhajobě a účasti na 

Controllingovém fóru. 

3. Pokud jste realizovali nejlepší projekt a obhájíte ho, zvítězíte a hlavní cenu máte v 

kapse! 

Všichni finalisti obdrží od CAFIN také osvědčení s potvrzením jejich účasti ve finále. Nikdy 

nevíte, kdy se Vám bude hodit! 

Těšíme se na Vaši účast na tomto klání. 

 

Ing. Ladislav Profota 

za CAFIN - Českou asociaci pro finanční řízení 
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Přihláška 
Projekt roku 2016 v podnikových financích 

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Název společnosti:   

Adresa společnosti:  

Odvětví:  

Počet zaměstnanců:  

 

2. INFORMACE O FINANČNÍM ODDĚLENÍ 

Počet pracovníků:   

Organizační členění:   

 

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE K PROJEKTU 

Název projektu:   

Hlavní cíl projektu:   

Vedoucí projektu:   

Realizační tým:   

Trvání projektu:  

Výsledky projektu:  
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4. POPIS PROJEKTU 

Výchozí situace / 

důvody projektu: 

 

Cíle projektu: •   

Rizika projektu: •   

Opatření pro snížení 

rizik projektu: 

•  
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Způsob 

řešení/realizace 

•  

Dopady do výsledků 

společnosti 

•  

Popis dalšího 

možného rozšíření / 

předpokládaného 

vývoje do budoucna a 

uplatnění  

 

•  
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5. STANOVISKO DVOU INTERNÍCH UŽIVATELŮ / ZÁKAZNÍKŮ ŘEŠENÍ 

„Prosím, vyjádřete se ke kvalitě výsledků a průběhu implementace projektu a popište, jaké 

konkrétní změny přinesl nový projekt Vám jako „interním zákazníkům“. Byl jste s procesem 

implementace a výsledky spokojen?“ 

 

Jméno a příjmení:  

Pozice:  

Komentář:  

 

Jméno a příjmení:  

Pozice:  

Komentář:  

 

 

Přihlášku předkládá:        

Datum, místo, podpis:       

 


