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Změny na světových trzích způsobené globalizací nadnárodních společ-
ností, integrací velkých regionů a  důsledky světové krize ovlivnily řízení 
velkých korporací i malých a středních podniků. Nenechte si ujít konferen-
ci, která ukáže, že právě controlling a řízení rizika, jako protiváha podniko-
vých vizí, misí a plánů je klíčem k přežití malých a středních firem. 

Pozvání na na mezinárodní konferenci „Controlling in SMEs – beyond 
numbers“ přijal též světový guru moderního controllingu profesor  
PÉTER HORVÁTH, ale roli a pojetí controllingu v současném byznysu po-
píší i další renomovaní odborníci. 

Management & Controlling:
● controlling a jeho místo v podmínkách MSP
● controlling a konkurenceschopnost firem
● strategie a controlling
● integrované informační systémy, manažerské reporty a contro-

lling
● řízení rizik a controlling
● inovační controlling
● personální controlling
● obchodní a marketingový controlling
● optimalizace produktového portfolia

● flexibilita a plánování
● metoda Balanced scorecard a její místo ve strategickém cont-

rollingu

Finanční controlling
● finanční controlling a jeho úloha a nástroje
● nákladový controlling a řízení ziskovosti
● systém kalkulací a jeho místo v controllingu
● řízení výkonnosti a jeho nástroje
● podnikové plány a rozpočty
● reporty dle IFRS

● Prof. Péter Horváth, je považován za světového guru con-
trollingu, nejvýznamnější a nejcitovanější expert na contro-
lling, profesor Universität Stuttgart a autor nejprodávanější 
světové oborové knihy Controlling

● Prof. Sergey Falko, jeden z nejcitovanějších světových 
expertů na controlling, profesor státní technické univerzity 
v Moskvě a předseda asociace controllingu Ruska

● Prof. Elefterios Thalassinos, významný řecký profesor 
finančního managementu University of Piraeus, evropský 
předseda Jean Monnet a předseda recenzovaného časopisu 
IJEBA a ERSJ

● Prof. Wolfgang Becker, controllingový expert, vedoucí 
katedry controllingu, University of Bamberg, Německo

● Prof. Bohumil Král, profesor VŠE Praha, vedoucí katedry 
manažerského účetnictví a nejcitovanější český autor v ob-
lasti controllingu a manažerského účetnictví, autor knihy 
Manažerské účetnictví

● Doc. Karel Havlíček, děkan FES VŠFS Praha, specializuje se 
na řízení podniků a podnikové finance, autor knihy Small 
Business Management & Controlling malé a střední firmy, 
předseda Asociace MSP ČR

Publikační příležitosti
Sborník z konference:
● Controlling v MSP: nejen o číslech. Praha, 25. dubna 2014, 

Vysoká škola finanční a správní. Sborník z mezinárodní konfe-
rence [online]. ISBN 978-80-7408-086-9.

Recenzované časopisy (pokud jsou naplněna kritéria pro publikaci):
● Журнал „Контроллинг“ (Moscow, Russia)
● ACTA (Prague, Czech Republic) 
● IJEBA – International Journal of Economics and Business 

Administration (Piraeus, Greece)

Konferenční poplatek*
1 000 Kč nebo 40 EUR, registrace on-line. Detaily na  
http://www.vsfs.cz/controlling

* Kniha „Small Business. Management and Controlling“ v hodnotě 
500 Kč je v ceně vložného na konferenci jako dárek. 

Organizátor: 
Vysoká škola finanční a správní, 
Estonská 500, 101 00 Praha 10

Oblasti vědeckého zájmu zahrnují zejména témata:
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