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1 7 .  C O N T R O L L I N G O V É  F Ó R U M

(17.) CONTROLLINGOVÉ FÓRUM:

Dlouhodobá aktiva Dlouhodobé zdroje

1. Neocenitelné know-how 
z první ruky

2. Dobrá nálada počas 
celé plavby

3. Odměna na konci cesty

1. Motivace dosáhnout cíle
2. Fungující navigace 

a spolehlivé námořní mapy
3. Letité zkušenosti 
4. Štěstí na kolegy a počasí

A pak že zlaté bilanční pravidlo platí jen ve financích.
Spolu s celým týmem podílejícím se na přípravě Controllingového fóra 
se těšíme na Vaši účast!

Ladislav Profota
Partner, Controller Institut

ÚVODNÍ SLOVO

Milé kolegyně, vážení kolegové,
naše předprázdninová společná 
dvoudenní plavba se blíží, vyplouváme 
již 12. června!
Snad mi místo tradičního slova 
dopřejete malou bilanci:
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1 7 .  C O N T R O L L I N G O V É  F Ó R U M

17. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM

ČTVRTEK, 12. ČERVNA

13:30 – 14:00 Registrace a přivítání účastníků 

14:00 – 14:15 Zahájení 17. Controllingového fóra

14:15 – 14:45 Podpora strategického rozhodování top managementu 

14:45 – 15:45 Diskusní panel
Manažerské návyky a manažerské zlozvyky 

15:45 – 16:15 Přestávka na kávu a diskusi

16:15 – 16:45 Dimenze firemního plánování 

16:45 – 17:45 Diskusní panel
Plánování a rozpočtování v roce 2014: příklady dobré praxe

18:00 – 21:30 Večeře a společný večerní program

PÁTEK, 13. ČERVNA

08:30 – 09:15 Pracovní snídaně na téma: CAFIN model: 7 kompetencí finančního útvaru

09:30 – 10:00 Manažerské reporty 

10:00 – 11:00 Diskusní panel
Podnikový reporting a KPIs

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu a diskusi

11:30 – 12:00 Nákladové řízení procesů

12:00 – 12:30 Asset management

12:30 – 12:45 Závěrečné shrnutí fóra

12:45 Společný oběd

ČTVRTEK, 12. ČERVNA

09:30 – 11:00 Workshop A: Controllingový simulátor 11:30 – 12:30 Workshop C: (téma bude upřesněno)

09:30 – 11:00 Workshop B: Přestaňte (se) nudit 
reportingem!

11:30 – 12:30 Workshop D: Spin-off aneb jak se 
vyčlenit z holdingu snadno a rychle

PROGRAM FÓRA 

DOPROVODNÉ WORKSHOPY
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1 7 .  C O N T R O L L I N G O V É  F Ó R U M

1. DEN – čtvrtek,  
12. června 2014

14:15 – 14:45 Impulsní přednáška

Podpora strategického rozhodování top 
managementu 
Roman vystudoval ČVUT v Praze, obor Ekonomie a následně studoval na London Business 
school, obor Corporate Finance. Od roku 1996 pracoval u společnosti Arthur Andersen jako 
auditor. Mezi jeho významné klienty patřily společnosti Česká rafinérská, Korado, Wood & Co., 
Billa. Od roku 1999 pak působil v pobočce Arthur Andersen Zurich, hlavní klient byl Credit Swiss 
Bank. Na konci roku 1999 přešel do společnosti Léčiva jako interní auditor, kde o dva roky 
později dostal odpovědnost za vybudování controllingového oddělení. Od roku 2003 byl v nově 
vzniklé společnosti Zentiva odpovědný za controlling celé skupiny. Vedl controllingový tým při 
integraci Slovakofarmy (2003), Sicomedu (2006, 2007). Od 1. 1. 2008 působil v Turecku v nově 
koupené společnosti Eczacibasi-Zentiva na pozici CFO a člena představenstva. Od roku 2010 
do roku 2013 pracoval pro ČEZ Turecko jako CFO a člen představenstva. Od konce roku 2013 
pracuje jako generální ředitelem ve spol. FARMAK, a. s.

Moderace: Ladislav Profota, partner, Controller Institut

Roman Grunt 
generální ředitel, FARMAK, a. s. 

14:45-15:45 Diskusní panel: 

Manažerské návyky a manažerské zlozvyky
Účinné opory manažera ve fungujícím systému řízení
František Kulovaný jr., ředitel společnosti, BAEST Machines & Structures 
František jr. vystudoval na VŠE specializaci Mezinárodní obchod a Ekonomika a řízení průmyslového podniku. 
Dále absolvoval studium MBA, odborná školení v ČR a v zahraničí, a to na Středomořském Institutu Řízení 
v Nicosii, Kypr /MIM/, na Kyperském Mezinárodním Institutu Managementu /CIIM/ a na univerzitě v Kalifornii 
v USA. Je místopředsedou představenstva a ředitelem firmy BAEST Machinery Holding, a. s., ředitel společnosti 
a člen představenstva firmy BAEST Machines & Structures, a. s. a výkonný ředitel Klubu Stratég. Je členem 
vědecké rady VŠE, Podnikohospodářské fakulty. 

Zdena Šimánková, CFO, Netretail Holding & Mall CZ
Zdena je absolventka obchodní fakulty VŠE. V devadesátých letech pracovala v telekomunikacích a médiích 
na řadě finančních pozic. V r. 1995 nastoupila v televizi NOVA jako finanční kontroler a od roku 1998 praco-
vala v pozici finanční ředitelky. V roce 2002 oslovena evropským maloobchodním leadrem v oblasti spotřební 
elektroniky, skupinou Dixons Plc, ke spolupráci na vybudování řetězce a nové maloobchodní značky Electro 
World. Pro společnost Electro World pracovala od jejího založení na pozici finanční ředitelky ČR, od roku 2005 
na pozici Regionální finanční ředitelky pro region Central Europe. Od roku 2007 působila současně ve funkcích 
jednatelky v ČR a na Slovensku, vedla útvary financí a IT. Od února 2013 nastupuje do pozice holdingové CFO 
Netretail Holding provozující internetové nákupní galerie v pěti zemích střední Evropy. V Čechách je současně 
finanční ředitelkou www.mall.cz.
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Moderace: Ladislav Profota, partner, Controller Institut1. DEN – čtvrtek,  
12. června 2014

16:15 – 16:45 Impulsní přednáška

Dimenze firemního plánování 
Od byznys plánů, akvizičních plánů, až po provozní budgety
Stanislav vystudoval VUT v Brně, fakultu stavební se zaměřením na ekonomiku a řízení. V letech 
1997 – 2002 pracoval ve společnosti PricewaterhouseCoopers v oddělení auditu, nejprve v Praze a potom 
v brněnské pobočce. Od roku 2002 je finančním ředitelem společnosti John Crane Sigma a. s., součásti 
divize John Crane skupiny Smiths Group plc. Je zodpovědný za finanční řízení všech společností John 
Crane v regionu východní Evropy. Od letošního roku do regionu patří také Německo, Itálie a Turecko. 
Vede tým Financial Services, který je kromě jiného zodpovědný za účetnictví, reportování, rozpočtování 
a vnitřní kontrolní systém. Je členem Asociace certifikovaných účetních ACCA a členem dozorčí rady 
Nadace Malý Noe.

Stanislav Hájek
John Crane Sigma

18:00

Hotelový park a venkovní restaurace SWISS jsou jako 
stvořeny pro neformální společnou večeři a také večerní 
zábavnou aktivitu, na které Vás srdečně zveme

16:45 – 17:45 Diskusní panel 

Plánování a rozpočtování v roce 2014: příklady dobré praxe
Lucie Fricker, finanční ředitelka, Slavia pojišťovna
Lucie vystudovala ekonomii a MBA. Za svého téměř 17 ti letého působení ve světě financí zastávala contro-
llingové pozice v poradenství a pojišťovnictví převážně ve Švýcarsku, od roku 2007 pak v České republice 
jako finanční ředitelka v oblastech výroby a logistiky. V současné době je zodpovědná za finance, provoz a IT 
v Pojišťovně Slavia. Kromě optimalizace procesů, plánování a reportingu se specializuje především na projekty 
zaměřené na posílení výkonnosti firem.

Viktor Hrdina, manažer útvaru controlling, Severočeské doly
Viktor vystudoval fakultu financí VŠE v Praze. Jako lektor působí externě na katedře řízení podniku a podni-
kové ekonomiky VŠFS a v minulosti v rámci České asociace treasury. V letech 1996 – 97 působil na pozici 
asistent finančního manažera společnosti Sandvik Chomutov. Od roku 1997 pak jako finanční specialista 
v Severočeských dolech a.s. Od roku 2004 zde vede odbor controllingu. Během své praxe vedl implementaci 
SAP CO modulu v mateřské i dceřiných společnostech Severočeských dolů a. s.

Václav Houser, Výkonný ředitel, Inekon Systems, s. r. o.
Václav je absolventem národohospodářské fakulty VŠE Praha. Má mnohaletou manažerskou zkušenost z řízení 
řady firem v oblasti ICT a poradenství při řízení firemní výkonnosti. Pracoval společnostech Kancelářské stro-
je s. r. o., Digitis, s. r. o. nebo Minerva, a. s. Ředitelem INEKON SYSTEMS je od roku 2002. K nejvýznamnějším 
projektům, které v poslední vedl, patří implementace BNS ve společnostech Česká pošta s. p., Agrofert a. s., 
Mondi a. s., Madeta a.s., Budvar n. p., STOCK Plzeň s. r. o., Linea, Bonavita, Armatury Group a řada dalších 
v Čechácha ŽOS Zvolen a. s., Duslo a. s., PPS a. s. aj. na Slovensku.
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2. DEN – pátek,  
13. června 2014

Moderace: Jan Bolek, finanční ředitel, DEK, a. s.

Tomáš Nekvapil
ředitel divize poradenství, 
Controller Institut

08:30 – 09:15 

Pracovní snídaně na téma: CAFIN model:  
7 kompetencí finančního útvaru
Od odbornosti účetní po řízení rizik. 
Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení 
činností finančního řízení, ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy 
z úrovně mateřských společností.
Vytvořili jsme pomůcku vycházející z nejlepší praxe firem, jejíž cílem je:
• poskytnout vzorové popisy typických finančních pozic, 
• ukázat typické kariérní cesty napříč finančními pozicemi, 
• inspirovat vzorovou organizační strukturou finančního útvaru.

CAFIN sdružuje odborníky se zájmem 
o finanční řízení podniků, kteří se chtějí 
odborně rozvíjet, vzdělávat a sdílet své 
zkušenosti.

Vyberte si z nabídky členství 
v asociaci na http://www.cafin.cz/
členstvi, případně kontaktujte:
Ing. Lenka Písařovicová
Tel.: +420/226 211 690
Tel.: +420/733 757 600
lenka.pisarovicova@cafin.cz

Chtěli byste:

 Mít pravidelný přísun odborných informací 

formou newslettru

 Získat předplatné tištěné verze odborného časopisu 

CAFINews

 Zdarma využívat odbornou knihovnu 

(včetně německé i anglické literatury)

 Využívat zvýhodněné nabídky odborné literatury

 Získat slevu na kvalitní odborné vzdělávání 

pod značkou Controller Institutu

 Mít možnost zapojení se do odborných pracovních 

skupin a benchmarků

 Mít přístup na členské akce asociace

 Získávat zdarma výsledky aktuálních průzkumů, 

které asociace připravuje (např. Průzkum obsazování 

finančních pozic, Controllingový panel, Platová studie 

a jiné)

Připojte se k nám a získejte možnost 
mluvit se svými kolegy o odborných 
tématech!
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2. DEN - pátek,  
13. června 2014

09:30 – 10:00 Impulsní přednáška: 

Manažerské reporty 
Optimalizace reportingu aneb kvalitu informace nevyvážíte kvantitou
Jiří je absolvent VŠE Praha, oboru podniková ekonomika. Dále studoval controlling na Katholische 
Universitat Eichstatt, poté práce na založení a rozvoji Controller Institutu. Od roku 1999 vedoucí oddělení 
controllingu nákladů Kooperativa Pojišťovna VIG - implementace plánování a optimalizaci nákladů a con-
trollingu v SAPu po fúzi Moravskoslezské a České Kooperativy a člen týmu pro vývoj odvětvového řešení 
SAPu pro pojišťovnictví. Od roku 2003 finanční ředitel Lindab s. r. o. pro Českou a Slovenskou republiku. 
Nový centrální výrobní závod v ČR v rámci transferu výroby ze Skandinávie a jedna z největších úspěšných 
implementací systému MS Axapta Dynamics pro výrobu v ČR a návazných KPI a reportů v Cognosu. 
Od roku 2009 zodpovědný za finance Asko Group pro ČR, SR, HU a DE – nastavení skupinového repor-
tingu a forecastingu a konsolidovaných výsledků pro majitele, vytvoření systému interních účetních pravi-
del. Od roku 2011 do současnosti Finanční ředitel a jednatel Castrol s.r.o. BP pro ČR a SR zodpovědný 
za finanční řízení, interní a externí compliance. Práce v týmech na snižování nákladů – transfer aktivit do 
centra sdílených služeb BP GBS Europe a optimalizaci skupinového reportingu.

Moderace: Jan Bolek, finanční ředitel, DEK, a. s.

Jiří Stejskal
Country Finance Manager 
Czech and Slovak Repubic, 
Castrol Lubricants

10:00 – 11:00 Diskusní panel: 

Podnikový reporting a KPIs 
Controlling nefinančních ukazatelů
Martin Kobrle, vedoucí odboru Controlling, plán a kalkulace cen, ČEZ ICT Services
Martin je absolventem VŠCHT v Praze a dvousemestrálního postgraduálního studia na VŠE. V letech 1998-
2001 se podílel v KB na zavádění manažerského informačního systému a řízení klientských segmentů. V r. 
2001 nastoupil do Allianz pojišťovny, kde úspěšně implementoval metodu ABC, za kterou zodpovídal, řídil pro-
jekty OPEX - procesní zlepšování a dále se zabýval řízením nákladů, střednědobým plánováním a sledováním 
ziskovosti distribučních cest. V letech 2006 -2009 zastával pozici controller seniora v ČP. V současné době 
pracuje na pozici vedoucí odboru Controlling, plán a kalkulace cen v ČEZ ICT Services. Zde se významně 
zabývá otázkou stanovení vnitroskupinových ICT cen, optimalizací reportingu a řízením výdajů.

Hana Soukupová, manažer controllingu, Masokombinát Plzeň
Vystudovala VŠE v Praze a svou pracovní kariéru začínala jako ekonom regionálního dealera Mercedes Benz 
společnosti PEWAG, v letech 1993 – 96 zastávala pozici nejdříve bankovního experta a následně vedoucí 
oddělení plánování a rozborů na centrále Kreditní banky Plzeň. Od roku 1996 působila jako vedoucí oddě-
lení analýz Škoda Informatika a v roce 1999 pracovala jako vedoucí finančního oddělení hutní společnosti 
Železárny Hrádek u Rokycan. V letech 2000 – 01 zastávala pozici finanční ředitelky hutní společnosti SCHOLZ 
Stahlzentrum-Ost Kladno. Poté nastoupila do spol. STOCK Plzeň, a. s., kde působila 9 let jako manažer pro 
controlling a nyní pracuje na stejné pozici v Masokombinátu Plzeň.

Matěj Zachoval, Finance Manager, FTE Automotive Czechia
Matěj působil v letech 1994 – 2003 působil v rámci koncernu Siemens, nejdříve v oblasti marketingu a od roku 
1997 pak v různých pozicích na poli účetnictví, controllingu a financování. Po té strávil několik let v cestovním 
ruchu a jako nezávislý konzultant. V roce 2007 byl jmenován finančním ředitelem ve společnosti ČD-Telematika 
a. s., kde mezi jeho hlavní úkoly patřila především změna modelu finančního řízení společnosti, zajištění financo-
vání, oblast účetnictví, konsolidace aktivit nákupu a správy majetku. V roce 2009 nastoupil do pozice Finance 
Manager ve společnostech McDonalďs ČR a McDonalďs Slovakia, kde odpovídal za oblast finančního řízení 
českého a slovenského franchisového trhu a za řízení aktiv. Od roku 2013 je odpovědný za finanční řízení 
výrobních závodů FTE automotive Czechia a FTE automotive Slovakia.
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2. DEN – pátek,  
13. června 2014

Moderace: Jan Bolek, finanční ředitel, DEK, a. s.

11:30 – 12:00, Přednáška

Nákladové řízení procesů IT
• Procesy v IT ve vazbě na finance, ITIL verze 2 a 3
• Kalkulace nákladů na služby IT metodou ABC
• Poplatky za služby IT
• Využití informací z procesního nákladového modelu IT 

Jana Vlachová, Senior finanční specialista, Telefónica Czech Republic, a. s.

Jana vystudovala VŠE v Praze obor ekonomicko-matematické výpočty a nyní pracuje ve společnosti Telefónica 
Czech Republic, a. s. (do 30. 6. 2006 Český Telecom, a. s.), kde se v útvaru Costing specializuje mimo jiné 
na procesní nákladové modely IT. V letech 1998 – 2006 pracovala ve společnosti Český Telecom, a. s., resp. 
SPT Telecom, a. s. jako specialista a posléze manažer controllingu interních nákladů IT. V letech 1993 – 1998 
pracovala ve společnosti ORBIS jako vedoucí útvaru Výpočetní techniky; v letech 1985 – 1993 pracovala 
v ČSKD Intrans na různých pozicích, mj. jako vedoucí odboru Výpočetní středisko, vedoucí oddělení projekto-
vání a programování a programátor analytik.

12:00 – 12:30, Přednáška

Asset management z pohledu provozovatele 
plynárenské distribuční soustavy 
• Asset management v podmínkách regulace
• Co lze dělat s aktivy, na která nevidíte

Zdeněk Kaplan, Head of Strategy, RWE GasNet

Zdeněk vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Již v prů-
běhu studia začal pracovat ve společnosti T-Mobile Česká Republika, nejprve v oblasti procesního řízení a poz-
ději jako senior manažer analýz kvality, kdy z této pozice řídil projekt zlepšení kvality datových služeb. Od roku 
2007 pracuje ve skupině RWE, nejprve jako manažer strategického plánování a controllingu v RWE Transgas, 
kdy měl na starost implementaci balanced scorecard, spolupráci na tvorbě skupinové strategie. V roce 2009 
přešel na pozici ředitele strategie distribuční soustavy ve společnosti RWE GasNet. Na této pozici je zodpověd-
ný za strategický asset management a dlouhodobé plánování investic, plánování kapacity distribuční soustavy 
a strategii informačních systémů v oblasti asset managementu. V roce 2012 byl zodpovědný za upgrade geo-
grafického informačního systému a implementaci webových služeb. V roce 2013 pak podílel na řízení projektu 
sloučení 4 distribučních společností skupiny RWE do jedné.

12:30 – 12:45

Závěrečné shrnutí fóra z úst Ladislava Profoty a Jana Bolka

12:45

Společný oběd v hotelové restauraci
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PARALELNÍ WORKSHOPY
12. června 2014

Workshop A: 12 června, 09:30 – 11:00

Controllingový simulátor 
• Provedeme Vás simulací, jak se tržní podmínky mohou 

projevit na výsledku firmy
• Jak pružní jste vy a váš firemní controlling?
• Dokážete reagovat na situace, které se před vámi řešily 

ve stovkách projektů na celém světě
V rámci workshopu si budeme simulovat vlivy ceny, reklamy, 
vývojových nákladů a servisní podpory na prodejní výkonnost. 
Současně nás budou zajímat faktory jako ceny vstupních 
surovin a úspory ze zhromadnění, normy spotřeby surovin 
či osobní náklady zaměstnanců. To nám pomůže při rozho-
dování, zda budeme nadále vyrábět ve vlastní režii nebo se 
rozhodneme pro kooperaci. Jak se pak simulované výsledky 
promítnou do vícestupňového krycího příspěvku nebo hospo-
dářského výsledku? To podrobíme společné diskusi… těšíme 
se na vaší účast.

doc. Ing. Rastislav Rajnoha, Ph.D.,  
docent na Ústavu průmyslového inženýrství 
a informačních systémů Fakulty managementu 
a ekonomiky UTB ve Zlíně

Ing. Jan Hušek, Ph.D., jednatel společnosti 
Inekon Systems, s. r. o.

Workshop B: 12 června, 09:30 – 11:00

Přestaňte (se) nudit reportingem! 
• Kdo má váš reporting číst?!
• Jaké fígle najdeme v prezentacích?
• IT a reporting ANEB udělej si sám!

Lukáš Cyrankowski, jednatel, KIVET

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu

Workshop C: 12 června, 11:30 – 12:30

(Téma bude upřesněno)

12:30 – 13:30 Společný oběd v hotelové restauraci

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu

Workshop D: 12 června, 11:30 – 12:30

Spin-off aneb jak se vyčlenit z holdingu 
snadno a rychle
• Paragrafy to začíná i končí (právní aspekty vzniku nové 

společnosti vydělením)
• Jak rozdělit jedničky a nuly (oddělení systému 

a aplikací) 
• Employees first (jak o ně nepřijít a co k tomu říká 

pracovní právo) 
• Kam s ním? (dokumentace produktu a projektů) 
• K čemu je dobrá Trade Mark (prezentace nové 

společnosti, komunikace se zákazníky)
Martina Enžlová,  
manager finance & controlling,  
ALSTOM s. r. o.

12:30 – 13:30 Společný oběd v hotelové 
restauraci
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Večerní program
18:00: Krásné letní počasí, venkovní prostředí SWISS restaurace 
v hotelové zahradě, grilování ve velkém, vůně salátových mís a pečeného 
masa. Sklenička lahodného moku a chuť vinných bobulí … a spousta kolegů 
z oborového prostředí. To přinese neformální večerní setkání, na které jste 
srdečně zváni. 
Těšíme se na Vás.

19:30: Šipky trochu jinak
Na závěr večera si Vás dovolujeme pozvat na turnaj v házení šipek. Je to snadné, 
na obří terč, který znáte z šipek házíte míčky a soutěžíte. Vítěz se může těšit 
na odměnu.
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Workshop 

BONUSOVÁ CENA
3 900 Kč

ZÁKLADNÍ CENA
4 900 Kč

Controllingové  
fórum

BONUSOVÁ CENA
7 900 Kč

ZÁKLADNÍ CENA
9 900 Kč

EA Hotelový resort SEN
Malostranská 344 
251 66 Senohraby
49°53'49.5"N 14°42'51.8"E
Recepce: +420 323 655 693 
www.hotelsen.cz

Dostupnost:
EA Hotelový resort SEN se nachá-
zí nedaleko hlavního města Prahy. 
Stačí na exitu 21 odbočit z dálnice 
D1 a vydat se po silnici E55 ve směru 
Benešov, Tábor a Linz.

Controllingové fórum 
+ workshop

BONUSOVÁ CENA
11 800 Kč

ZÁKLADNÍ CENA
14 800 Kč

MÍSTO KONÁNÍ

Bonusová cena je určena pro členy CAFIN (nevztahuje se na základní členství) a pro dva a více účastníků z téže firmy. 
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. 

Přihlásit se můžete přes 
www.contolling.cz nebo přes 
info@controlling.cz 

Kontaktní osoby

Eva Petrová
eva.petrova@controlling.cz
+420 226 211 695
+420 730 156 877

Eva Kybicová
eva.kybicova@controlling.cz
+420 226 211 695
+420 734 402 989

Ubytování
Ubytování není zahrnuto 
v účastnickém poplatku. 
Ubytování si prosím rezervujte 
na uvedeném emailu:  
recepce@hotelsen.cz 
nebo na telefonu:  
+420 323 655 693

Obchodní podmínky
Přihlášením souhlasíte s následujícími storno podmínkami: 
Při stornování konference 15 – 8 pracovních dnů před zahájením je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč. Při odhlášení se 7 – 4 pracovní dny před zahájením je účtován storno-
poplatek ve výši 50 % účastnického poplatku. Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání akce nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý 
účastnický poplatek. Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu.

Controller Institut
Contrast Consulting Praha,  
spol. s r. o.
Vladimírova 12, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 224 314 410  
Fax: +420 226 211 698

Přihláška:
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„
“

MEDIÁLNÍ PARTNER

A jak vidí fórum naši účastníci?

Další semináře a cykly, které by Vás mohly zajímat:

„Velmi efektivně strávený čas. 
Přednášky – témata zastřešovala 
dost širokou oblast, což je velmi 
přínosné. Přednášející byli velmi 
zkušení a šikovní lidé.“

„Organizace akce, příjemné 
vystupování organizátorů, 
velký počet přednášejících 
a různorodost firem.“

„Dnes již tradiční naplnění 
očekávání, zkušenosti z praxe, 
využitelnost referovaných 
zkušeností.“

„Velmi kvalitní lektoři, informace 
kondenzované, filtrované praxí.“

„Velmi zajímavé téma kulatého 
stolu. Možná téma obvykle 
na konferencích tohoto typu 
opomíjené, nicméně pro 
managery velmi zajímavá 
výměna best practices.“

Prezentace  
podle Stevea Jobse 
27. 5. 2014, Praha 4  

Finanční controlling 
17. – 19. 6. 2014, Praha 5  

Principy grafického návrhu 
reportů a dashboardů 
17. 6. 2014, Praha 2  

Due diligence 
18. 6. 2014, Praha 2  

Dashboard reporty  
a MS Excel 
18. 6. 2014, Praha 4  

MS Excel pro analytiky  
a controllery
24. – 25.9. 2014   
Praha 4

Koncepce, funkce  
a nástroje controllingu
30. 9. 2014, Praha 5  

Zavádění controllingu  
v praxi 
1. 10. 2014, Praha 5  

Strategický management  
a controlling 
22. – 23. 10. 2014, Praha 4  

Cost Cutting – metody,  
nástroje a trendy 
23. 10. 2014, Praha 2  

http://www.controlling.cz/data/files/pdf/prezentace-podle-stevea-jobse.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/prezentace-podle-stevea-jobse_14s2197.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/financni-controlling-10.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/financni-controlling-10_14c2413.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/principy-grafickeho-navrhu-reportu-a-dashboardu-5.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/principy-grafickeho-navrhu-reportu-a-dashboardu-5_14s2168.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/due-diligence-2.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/due-diligence-2_14c2433.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/dashboard-reporty-a-ms-excel-6.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/dashboard-reporty-a-ms-excel-6_14s2124.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/ms-excel-pro-analytiky-a-controllery-3.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/ms-excel-pro-analytiky-a-controllery-3_14s2193a.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/koncepce-funkce-a-nastroje-controllingu-10.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/koncepce-funkce-a-nastroje-controllingu-10_14c2411a.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/zavadeni-controllingu-v-praxi-8.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/zavadeni-controllingu-v-praxi-8_14c2011a.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/strategicky-management-a-controlling-3.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/strategicky-management-a-controlling-3_14c2016.ics
http://www.controlling.cz/data/files/pdf/cost-cutting--metody-nastroje-a-trendy-2.pdf
http://www.controlling.cz/data/files/ics/cost-cutting--metody-nastroje-a-trendy-2_14c2022a.ics
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