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CAFIN DAY – Tisková zpráva 

Praha 30. srpna 2010 

CAFIN DAY – je název prvního celodenního setkání členů Česká asociace pro finanční řízení, které proběhlo dne 

26.8.2010 v hotelu Všetice. Setkání doprovázel rozmanitý program, jehož první částí byl moderovaný rozhovor 

s hostem - Georgem Hotarem (Chief Financial Officer společnosti Photon Energy a.s.) Řeč nebyla samozřejmě o 

ničem jiném než o fotovoltaice. Pan Hotar účastníkům nejen podrobně vysvětlil samotnou přeměnu světla na 

energii, hovořil o vstupu společnosti Photon Energy na varšavskou burzu cenných papírů, na její alternativní trh 

NewConnect(tento je určen pro menší a dynamicky se rozvíjející firmy), ale byl otevřený i v otázce cen energie. 

Řada dotazů účastníků směřovala právě k chystaným 

legislativním změnám týkajícím se snížení podpory solárních 

elektráren. „Obscénní zisky, které v tuto chvíli plynou ze 

solárních elektráren, jsou dány nedokonalou legislativou. 

Zákony jsou připraveny tak, že do letošního roku bylo možné 

změna o pouhých 5%. Což při aktuálním snížení cen solárních 

panelů o cca 40% vyvolalo současnou diskusi. „ uvedl pan 

Hotar. 

 

Následně proběhlo představení hlavních aktivit České asociace pro finanční řízení. Kromě akcí pořádaných pro 

členy se Ladislav Profota (předseda řídícího výboru, CAFIN) věnoval i představení pracovních skupin. Jak pan 

Profota uvedl „Zaměření pracovních skupin bylo v červnu 2010 

schváleno odbornou radou asociace. Pracovní skupiny se budou 

věnovat oblastem MIS Exchange (Aplikace nejnovějších technologií 

a metodik práce s IS/IT do způsobu práce finančních pozic); 

Modely řízení firemní výkonnosti (Tvorba jednotlivých metodik / 

nástrojů i uceleného modelu řízení firemní výkonnosti a podpora 

jejich aplikace do tuzemských firem); IFRS Platforma 

(problematika výkaznictví XBRL); Finanční pozice (Vytvoření přehledu „typových“ pracovních pozic v rámci 

finančních útvarů a požadavků na nich kladených, včetně znázornění perspektivy odborného resp. kariérního 

rozvoje). Odborná rada se jednomyslně usnesla na přidání další pracovní skupiny zaměřené na Finanční řízení 

v nekomerční sféře.“ 

Další část programu nesla název Controlling po afgánsku a pan Ondřej H. Matyáš (Finance desk officer – mission 

to Afghanistan; Člověk v tísni, o.p.s.) přiblížil účastníkům strukturu organizace, jakož i specifika controllingu 

v neziskové organizaci, zejména pak při zahraničních projektech, kde mnoho informací je závislých na lokálních 

spolupracovních nadace. „Význam controllingu ve veřejně prospěšné společnosti je podstatný. Problémem však 

zůstává financování takové činnosti resp. osoby. Sbírkou je možné financovat povodně v Pákistánu či rozpoutat 

kampaň „Skutečný dárek“. Těžko však organizovat sbírku právě na činnosti spojené s dalším posunem 

společnosti, mezi které controlling rozhodně patří.“ okomentoval pan Matyáš.  
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Významu Supply Chain Managementu se věnovala přednáška pana Davida Pinky (Obchodní ředitel, ESA, s.r.o.). 

Účastníci diskutovali o hlavních přínosech centralizované vs. decentralizované organizace SCM a rovněž si 

sjednotili terminologie různých logistických zkratek a ukazatelů. Mezi zajímavosti patřilo porovnání interních 

nastavení ukazatelů ve firmách účastníků CAFIN DAY. Pan Pinka na závěr shrnul svá doporučení pro finanční 

manažery. „Pro správné nastavení vztahů finančního manažera a SCM by bylo vhodné pochopit a vzájemně si 

vysvětlit pojmy, požadavky a společné cíle. Sledovat výkonnost nejen výrobních, prodejních, kvalitativních, ale i 

logistických KPI’s a iniciovat analýzu příčin vznikajících negativních odchylek. V neposlední řadě pak podněcovat 

„logistika“ k hledání možností zlepšení.“ 

V odpoledních pracovních sekcích se pozornost věnovala 

praktickým tématům, kterými jsou Personální audit či 

Rozpočtování. Program pokračoval finanční olympiádou 

týmů a došlo i na poklad, o který se bojovalo do poslední 

chvíle. Večerní neformální diskuse byla důstojným 

zakončením prvního ročníku CAFIN DAY.  

 

  

 

 


