
Efektivní využití ERP v podnikových procesech Vyhledat

Letní setkání členů
11. 6. 2014, Hotel Čechie, Praha 8

Řízení Finance  Management Dilemata Řešení

Milan Smutný, Finanční ředitel
Miroslav Šmeral, Project Manager
Seznam.cz

Program
16:30 4. Sněm členů

18:00 Odborná prezentace
• Jak řídíme finance v Seznam.cz
• Interní dilemata a překážky (vlastník, 

management, firemní kultura, uživatelé ERP 
vs. finanční oddělení)

• Možnosti řešení a jak se s nimi vypořádáváme 
v Seznamu – ukázky principů a řešení

19:30 Raut a bowlingové klání

Milan Smutný (CFO)
Absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Titul 
MBA získal posléze na RSM Erasmus Universiteit / Rotterdam School of 
Management. Finančnímu řízení se věnoval od začátku profesní kariéry a to 
na různých pozicích ve výrobních společnostech Kappa Packaging, s. r. o., 
Pliva Lachema a. s. Nyní zastává funkci ekonomického ředitele společnosti 
Seznam.cz, a.s. V rámci své pozice je zodpovědný za finanční a právní agendu 
společnosti a všech jejich dceřiných společností.

Miroslav Šmeral (Projektový manažer) 
Absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor 
Manažersko ‑ekonomicky. Od roku 2003 se věnuje implementacím a rozvoji IS 
Microsoft Dynamics NAV postupně v pozicích konzultanta/vývojáře a Product 
managera. Od roku 2010 působí jako Project manager v Seznam.cz, a. s., kde 
má na starosti řízení projektů IS.
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Activity-Based Analysis 

(ABA) or The answer 

to the (seemingly 

simple) question

Platová studie – 

Finanční controller 

Finanční ředitel: 

smutný hrdina ze severu

news.cafi n.cz

Místo konání: 
Hotel Čechie 
U Sluncové 618, 186 00 Praha 8 
Tel.: +420 266 194 111
www.hotelcechie.cz
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Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN), Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, tel. 226 211 690, www.cafin.cz

Termín  
konání: 

11. 6. 2014

Účastnický poplatek:
Na odbornou prezentaci je vstup pro členy* po předchozí 
registraci zdarma, pro ostatní 1.700 Kč bez DPH  
(* neplatí pro základní členství).

Zveme Vás na blížící se CAFIN akce:

CAFIN DAY
(17. 7. 2014, Všetice)

Webinář – Plánování v konsolidované skupině
(22. 8. 2014, Praha)

Můžete se těšit na:

Nabídku zvýhodněné literatury 
(červenec 2014)

2. letošní vydání CAFINews 
(srpen 2014)
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Být členem se vyplatí…

Přihlášky posílejte na:
info@cafin.cz

nebo vyplňte na:
www.cafin.cz/aktualni‑akce

Za tým CAFIN se na Vás těší
Lenka Písařovicová


