Pořádá odbornou konferenci

Moderní přístupy řízení výkonnosti
a jejich informační podpora
15. září 2005, Malá aula Vysoké školy ekonomické v Praze

„Výroční setkání absolventů a přátel katedry
manažerského účetnictví VŠE Praha a příznivců
moderních přístupů řízení výkonnosti.“

Aktuální témata setkání:

•

Řízení výkonnosti a hodnotové informace

•

Vyšší účinnost manažerských plánů

•

Beyond Budgeting a nové rozpočtování

•

Balanced Scorecard, Target costing, IFRS
Přednáší zástupci:

• VŠE Praha • Jitona a.s. • Tusculum a.s. • Preciosa a.s. • Locke&Hobbes a.s.
• Česká zbrojovka Uherský Brod a.s. • Inekon Systems s.r.o. • Point Consulting s.r.o.

Partneři konference:

Program:

Moderní přístupy řízení výkonnosti a jejich informační podpora
odborná konference, která se koná dne 15. 9. 2005 v Malé aule Vysoké školy ekonomické od 9,00 – 18,00 hod
Odborná konference pořádaná katedrou manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Inekon Systems
s.r.o. a POINT Consulting s.r.o. Příspěvky na konferenci budou věnované jak obecně teoretickým otázkám řízení výkonnosti, tak
i praktickým dovednostem a zkušenostem s využitím nástrojů jejího řízení. Příspěvky, zejména na obecně teoretické souvislosti,
budou publikovány ve sborníku z konference.
Moderuje:

• Balanced Scorecard a strategické řízení
• taktické řízení s podporou nástrojů
manažerské navigace
• přínosy a rizika manažerské navigace
v podmínkách výrobní ﬁrmy

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

09.00 – 09.30 Integrační role manažerského
účetnictví v řízení výkonnosti
(prof. Ing. Bohumil Král, CSc., katedra
manažerského účetnictví VŠE v Praze)

• řízení výkonnosti a hodnotové informace
• manažerské účetnictví – informační páteř
řízení výkonnosti z pozice managementu
• vliv podnikatelského prostředí na vývoj
manažerského účetnictví
• alokace hodnotových veličin – klíčový
problém řízení výkonnosti

12.30 – 13.30 Oběd
Moderuje:

13.30 – 14.15

• nejvýznamnější rozdíly české účetní
legislativy a IFRS
• možnosti řešení rozdílů (vykazování či
účtování dle IFRS)
• externí a interní reporting

(prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., katedra
manažerského účetnictví VŠE v Praze)

14.15 – 15.00

• Základní vymezení podnikových uskupení
ve vztahu k předacím cenám
• Funkce předacích cen v manažerském
účetnictví
• Funkce předacích cen ve ﬁnančním
a daňovém účetnictví

(Ing. Václav Houser, ředitel, Inekon Systems s.r.o.)

15.00 – 15.30 Coffee break
Moderuje:

10.30 – 11.00 Coffee break
Moderuje:

11.00 – 11.30

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

15.30 – 16.15

16.15 – 17.00

• Informační podpora řízení obchodních
procesů
• Customer Relationship Management jako
nástroj hodnotového řízení
• Měřítka zákaznické perspektivy jako
součásti Balanced Scorecard

(Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., katedra manažerského
účetnictví VŠE v Praze)

(Ing. Libor Matyásek, ředitel controllingu JITONA a.s.)

Informační podpora podnikových
procesů z pohledu zákaznické
perspektivy
(Ing. Ondřej Matyáš, katedra manažerského
účetnictví VŠE v Praze
Ing. Jakub Stránský, CEMS MIM, Preciosa a.s.)

11.30 – 12.00 Vzájemný vztah nástrojů pro
strategické, taktické a operativní
řízení výkonnosti

12.00 – 12.30 Manažerská navigace v JITONA a.s.

Využívání Balanced Scorecard v praxi
• proč používat Balanced Scorecard?
• Balanced Scorecard jako pomůcka
vrcholového managementu.
• Balanced Scorecard a komunikace strategie

(Ing. Jaroslav Wagner, katedra manažerského
účetnictví VŠE v Praze)

• stanovení strategické cílové ceny
a strategických cílových nákladů
• kalkulace a rozpočty sestavované na
životní cyklus výkonů
• možnosti transformace strategických
nástrojů na operativní a taktickou úroveň
• analýza plnění strategických cílů

Ing. Ladislav Profota, jednatel, Point
Consulting

(Ing. Marek Chobot, ředitel controllingu Česká
zbrojovka a.s.)

Co můžeme očekávat od účetních
informací při měření výkonnosti?
• potenciál účetních informací pro měření
výkonnosti a příležitosti k jeho zvyšování
• postavení a úloha účetnictví
v integrovaném systému informací pro
strategické měření a řízení výkonnosti

Duální pojetí a úloha předacích
cen (Transfer Price) v podnikových
uskupeních
(Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., Locke & Hobbes a.s.)

10.00 – 10.30 Vyšší účinnost manažerských plánů
– koncept Business Navigation
• „tradiční“ úzká místa manažerského řízení
• nové přístupy ve strategickém projektování
změn
• rozvoj podnikání řízený ﬂexibilními plány
– utopie nebo realita?

Informační řešení odlišných
požadavků na účetní informace dle
IFRS a české účetní legislativy
(Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., katedra ﬁnančního
účetnictví VŠE V Praze, člen Národní účetní rady)

09.30 – 10.00 Nové přístupy a cíle rozpočtování
(Beyond Budgeting)
• cíl a postup sestavení rozpočtů
• změny v rozpočtování – změny v chování
a myšlení
• širší pojetí řízení výkonnosti v Beyond
Budgeting
• proměnné (variabilní faktory) klouzavých
rozpočtů

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

17.00 – 17.15

Panelová diskuse
Závěrečné slovo:
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Číše na rozloučenou a na další setkání

Přednášející:
Bohumil Král
Prof. Ing. CSc., je vedoucím katedry manažerského účetnictví na
Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako vyučující a obsahový garant kurzů účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské
škole, jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem a jako člen redakční rady časopisu Účetnictví. Významné jsou nejen jeho vědecké a publikační aktivity, ale i široká spolupráce s praxí
– zejména jako konzultanta při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. Významně se angažuje v oblasti profesního účetního vzdělávání. Dlouhodobě
působí jako člen Rady Komory auditorů a předseda výboru pro auditorské zkoušky
a jako předseda Komitétu pro certiﬁkaci a vzdělávání Svazu účetních. Z titulu těchto dvou funkcí pracoval také v letech 2000–2003 jako reprezentant České republiky
ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních (International Federation of
Accountants – IFAC). V letech 2004–2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace
(European Accounting Association – EAA).

zkoušky KAČR z informačních technologií a členem zkouškových
komisí pro zkoušky auditorů. Od roku 2004 je členem Výboru KAČR
pro kontinuální profesní vzdělávání. Od roku 1995 je členem European Accounting Association (EAA) – v roce 2004 byl generálním
tajemníkem 27. kongresu EAA, který se konal v Praze a v roce 2005
byl zvolen národním koordinátorem EAA v ČR. Od roku 2004 pracuje
jako koordinátor EU pro zavádění XBRL v ČR. Od roku 2004 je jedním ze tří zástupců
VŠE v Praze v Národní účetní radě. Byl koordinátorem prvního oﬁciálního překladu
Mezinárodních účetních standardů do češtiny a současně i překladatelem jejich významné části, je členem Review Committee, který provádí revize překladů IFRS pro EU.
Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií
v účetnictví a auditingu a regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku,
v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Účastní se na řešení
vědeckých grantů katedry na téma IFRS a využití ICT v účetnictví.

Vlastimil Roun
Jana Fibírová
Prof. Ing. CSc., je zástupcem vedoucího katedry manažerského
účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále působí jako
zástupkyně ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE
Praha, je členkou Rady Svazu účetních, již dlouhodobě je hostující
profesorkou Univerzity Paříž 1-Sorbonne, Panthéon (IAE). Je řešitelem několika výzkumných projektů, včetně mezinárodních, autorkou odborných
publikací, skript a článků v odborných časopisech. Významnou součástí její aktivity
je i spolupráce s praxí; působí jako konzultant podnikového managementu v oblasti
controllingu a nástrojů hodnotového řízení; jako lektor vzdělávacích společností (zejména Institutu Svazu účetních, VOXu, Point Consultingu, Controller Institutu).

Jaroslav Wagner
Ing., odborný asistent a externí doktorand katedry manažerského
účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2005 absolvoval
měsíční stáž u prof. Horvátha na katedře Controllingu Univerzity ve
Stuttgartu. Od roku 2002 působí jako lektor v programu profesní
certiﬁkace účetních ACCA pořádaného Institutem svazu účetních.
Odborně se zaměřuje zejména na problematiku informační podpory měření a řízení
výkonnosti a odpovědnostního řízení.

Ing. Ph.D., je externím učitelem katedry manažerského účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze, absolvent doktorandského studia.
Od absolvování VŠE působí především v praxi, nejprve jako účetní
a od roku 1997 jako konzultant problematiky ﬁnančního, daňového
a manažerského účetnictví. Je členem představenstva poradenské
společnosti Locke& Hobbes a.s., členem správní rady Nadace Terezy Maxové. Úspěšně působí i jako odborný lektor ve vzdělávacích agenturách (VOX, Intes, Controller
Institut, Svaz účetních). Je autorem článků v odborných časopisech a spoluautorem
odborných publikací katedry (skripta, sborníky z konferencí).

Ladislav Profota
Ing., vystudoval Podnikovou ekonomii na VŠE Praha. Od ukončení
studií do dnešních dnů vytvořil několik desítek trainingových programů a konferencí zejména v tématech controllingu a ﬁnančního
řízení. Byl iniciátorem vzniku a spolutvůrcem všech ročníků Strategického fóra. Od roku 1997 je jednatelem vlastní poradenské a vzdělávací společnosti Point Consulting, kde je zodpovědný za oblast poradenství. Od roku
2001 je ředitelem pražského zastoupení mezinárodní poradenské společnosti Horváth & Partners. Vedl controllingové projekty a projekty Balanced Scorecard u velkých
českých a slovenských společností. V roce 2001 založil trainingovou společnost top
vision. Ve volném čase spolu s otcem vytváří krásná moravská vína.

Václav Houser
Ing., absolvent VŠE Praha, fakulta národohospodářská. Vykonával
řadu manažerských funkcí v oblasti IT/IS (nám. ředitele pro řídící
systémy Kancelářské stroje, ředitel X/ konzult a AMSI, ředitel pro
MIS ve společnosti Digitis a.s. a poté Minerva a.s.). Od roku 2001
zastává pozici ředitele divize INEKON SYSTEMS, jež je zaměřená na
realizaci metodického a softwarového konceptu BUSINESS NAVIGATION. Jako projektový manažer realizoval 15 projektů MIS, mezi největší patří Madeta a.s., Drinks Union
v Čechách, St. Nicolaus a.s. a Istrochem a.s. na Slovensku či BCHFZ na Ukrajině aj.

Marek Chobot
Ing., absolvent ČVUT, obor Ekonomika řízení strojírenské výroby.
V letech 1998–99 pracoval ve společnosti UMAPO jako vedoucí obchodně-provozního oddělení. Od r. 1999 do roku 2003 působil ve
společnosti Jitona a.s. nejprve jako vedoucí ekonom závodu Klatovy,
následně jako projektant IS – specialista MIS, od r. 2002 jako vedoucí controllingu. V roce 2003 působil v zahraniční společnosti ELEKTROISOLA a.s.
jako ﬁnanční ředitel. Od roku 2004 pracuje ve společnosti Česká Zbrojovka na pozici
vedoucího controllingu.

Libuše Šoljaková
Ing. Ph.D., působí na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze. Věnuje se problematice manažerského účetnictví, controllingu, interního a externího reportingu. Je autorkou
odborných publikací, učebních textů a odborných článků. Od roku
2005 je auditorkou zapsanou v seznamu Komory auditorů ČR. Přednáší pro vzdělávací agentury a v rámci systému certiﬁkace účetních organizovaného
Svazem účetních. Úzce spolupracuje s praxí, působí jako konzultant v poradenské ﬁrmě Alfery & Partner.

Libor Matyásek
Ing., vystudoval VŠE v Praze (fakultu Podnikohospodářskou). V letech 2002–2003 působil jako konzultant MIS ve společnosti Minerva
ČR. Od roku 2003 je vedoucím controllingu ve společnosti JITONA,
od roku 2005 pak ještě k tomu vedoucím controllingu ve společnosti
TUSCULUM.

Ladislav Mejzlík
Ing. Ph.D., je zástupcem vedoucího katedry ﬁnančního účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, úzce spolupracuje s praxí, v roce 1993 složil auditorské zkoušky, pracuje jako aktivní auditor a společník auditorské společnosti, je odborným garantem

Ondřej Matyáš
Ing., působí na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze jako interní doktorand. Úzce spolupracuje s praxí,
působí jako konzultant manažerských informačních systémů ve společnosti Inekon Systems. Po studiu na VŠE absolvoval stáže na Rice
University v USA a Uppsala University ve Švédsku. Výstupy ze své
vědecké práce pravidelně prezentuje na tuzemských i zahraničních odborných konferencích, například na výročních konferencích Evropské účetní asociace (European Accounting Association – EAA). Hlavním předmětem jeho zájmu jsou témata informační
podpory strategického řízení a oblast corporate governance.

Jakub Stránský
Ing., CEMS MIM, je interním doktorandem na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je absolventem VŠE
a mezinárodního magisterského programu Sdružení evropských
manažerských studií (Community of European Management Schools
– CEMS) Master‘s in International Management. V současné době
pracuje jako marketingový specialista v české sklářské společnosti Preciosa, a.s. Jablonec n.Nisou a připravuje disertaci se zaměřením na informační podporu řízení po
zákaznické linii. Dlouhodobě se zaměřuje na informační systémy v marketingu.

Partneři konference:
Point Consulting

Inekon Systems

Point Consulting je přední nezávislou vzdělávací a poradenskou společností

Inekon Systems poskytuje řešení pro komplexní podporu manažerského

s působností v České republice a na Slovensku se sedmiletou historií. Ino-

plánování a řízení s označením Business Navigation System (BNS). Jedná

vativní témata k řízení výkonnosti ﬁrmy přenáší do praxe prostřednictvím

se o ucelený soubor metodických a softwarových nástrojů zaměřených na

osvětových akcí, seminářů a konferencí, vlastního časopisu Controlling,

strategické projektování změn, taktické plánování a analýzu výsledků. Jeho

vnitroﬁremním coachingem a formou poradenských projektů. K jejím zákaz-

základem je vlastní koncept BUSINESS NAVIGATION, který překonává do-

níkům patří přes 70 % z top 300 největších českých a slovenských podniků.

savadní pojetí Business Intelligence. Podnik je tak důsledně orientován na

Společnost sdružuje více jak 150 ﬁrem v Klubu přátel controllingu. Každý

budoucnost. Ucelený koncept BUSINESS NAVIGATION doposud využívá více

rok získá více jak 80 absolventů uceleného controllingového vzdělávání

jak 30 tuzemských a zahraničních ﬁrem.

Certiﬁkát controllera. Point Consulting je spolutvůrcem koncepce Business
Navigation.

Bližší informace na www.point-consulting.cz

Bližší informace na www.inekon-systems.com

Závazná přihláška

Firma
Adresa
DIČ
Osoba zodpovědná za fakturaci

Přihlásit se můžete na www.point-consulting.cz nebo okopírovat tuto stranu
a vyplněnou ji zaslat e-mailem, faxem či poštou na naši adresu:
POINT consulting s.r.o.
Blanická 25
120 00 Praha 2

Tel.:
Fax:
E-mail:
Web:

+ 420 225 096 418
+ 420 225 096 420
info@point-consulting.cz
www.point-consulting.cz

Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky a zálohovou
fakturu.

Jméno a příjmení
Účastnický poplatek:

Místo konání:

5.900,– Kč

Malá aula
Vysoká škola ekonomická
v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Platbu za konferenci prosím
poukazujte až po písemném
potvrzení Vaší přihlášky na
účet VŠE Praha, číslo
683 964/0300, v.s. 107 044.

Tel.: +420 224 095 111
Fax: +420 224 220 657

Funkce
Telefon
Fax

+ 19% DPH

E-mail
Datum
Podpis

www.vse.cz

Jméno a příjmení
Funkce
Telefon
Fax
E-mail
Datum
Podpis

Storno podmínky a ubytování:
Účast na konferenci je možná pouze po zaplacení účastnického poplatku.
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na konferenci, podklady ke konferenci, oběd, občerstvení během dopolední, odpolední přestávky a večera
a konferenční set.
V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním akce získáte zpět 50 %
ceny konference, při odhlášení 3 a méně dnů před konáním konference či
při neúčasti bez odhlášení Vám bohužel platbu za akci nemůžeme vrátit.
Samozřejmě je možné převést účast na konferenci na kolegu / kolegyni. Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu.
Náklady na ubytování v místě konání konference nejsou zahrnuty v ceně
účastnického poplatku.

