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 Pracovní činnost: Kód DK dle 

NSK 

Celková hod. dotace kurzu 

Manažer se zaměřením na strategické a 

hodnotové řízení 

 Teoretická 

(45 minut) 

Praktická 

(60 minut) 

120 

vyučovacích 

hodin 

 

 

 

 Profil absolventa: 

Účastník kurzu po jeho absolvování bude schopen: 

- provádět strategické analýzy postavení firmy 

- navrhovat strategii firmy a podílet se na strategickém řízení  

- porozumět ekonomickým souvislostem jednotlivých oblastí řízení– prodeje, 

marketingu, výroby, nákupu, správy 

- definovat významná hodnotová kriteria řízení firmy a jejich sledování 

- promítnout strategické cíle do ročního plánu firmy i jednotlivých úseků 

- definovat cíle a kontrolovat plnění v rámci strategických rozvojových projektů firmy 

- definovat účinný motivační systém na bázi ovlivnitelných měřítek 

- pracovat s rozbory vycházejícími z ekonomických informací firmy  

- využít manažerského účetnictví ve firmě, určit klíčové činnosti procesy pro sledování 

- realizovat nápravná opatření v řízení na základě odchylek od žádoucího stavu, 

zjištěných ve vnitropodnikových rozborech 

-  hledat a realizovat úsporná opatření 

- být partnerem při významných změnách společnosti – restrukturalizaci, fúzi, akvizici  

- dávat podporu při rozboru návratnosti předpokládaných investic a přispěje 

k racionálnějšímu investičnímu rozhodování  

- spolupodílet se na řízení financí – práce s pracovním kapitálem a řízení cash flow 

- navrhnout funkční reporting včetně systémových změn 

- pracovat s personální strategií a hodnotit výkonnost pracovníků 

- získá dovednosti práce s firemními informačními systémy a dokáže zoptimalizovat 

sběr podstatných dat  

Absolvent má předpoklady pro uplatnění na středním a vyšším stupni řízení v pestrém 

spektru soukromých a veřejných institucí, obzvláště v pozicích vedoucích odborných 

úseků nebo roli strategického, personálního, obchodního, logistického či finančního 

ředitele 

 

 

 

 

 

 Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle 

rekvalifikačního programu: 

Ukončené střední vzdělání (dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů)  

 

 



 Název předmětu/modulu Počet hodin 

teoretické výuky 

(vyučovací hodina 

= 45 minut) 

Počet hodin 

praxe/ praktické 

výuky 

(vyučovací hodina 

= 60 minut) 
Strategie a strategické řízení výkonnosti 10  

Akvizice firem 8  

Změnové řízení 8  

Finanční účetnictví pro manažery 8  

Manažerské účetnictví a controlling 8  

Ekonomika pro manažery 8  

Strategické řízení klíčových procesů 10  

Obchodování a investování 8  

Řízení podnikových financí 8  

Finanční analýza a benchmarking 8  

Financování na mezinárodních trzích 8  

Roční plán v kontextu strategie 8  

Reportingové mapy a strategie IS 8  

Personální strategie a motivování 8  

Školení BOZP a PO 4  

   

   

   

   

   

   

Celkem 120  

Závěrečné zkoušky 

  
ústní část+ písemná 

část 

praktická část 

1 / 2  

 



 

EUROFIN MANAGEMENT, s.r.o., Na Vyšehradě 408, 503 02 Předměřice nad Labem 

 

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne ………… pod čj. : ………………. 
 

OSVĚDČENÍ 

O  R E K V A L I F I K A C I  
 

po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle 

vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a 

způsob jeho ukončení. 
 

Jméno, Příjmení, titul 

 

Datum a místo narození 
 

 

absolvoval(a) rekvalifikační program: Manažer se zaměřením na strategické a hodnotové  

řízení 

 

pro pracovní činnost: Manažer se zaměřením na strategické a hodnotové  řízení 

 

Kurs proběhl v období od …………. Do ……………  

 

v rozsahu    - na teorii      120  vyučovacích hodin 

   - na praxi     0       vyučovacích hodin 

 

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tématické celky): 

 

Strategie a strategické řízení výkonnosti   10 hodin 

Akvizice firem  8 hodin 

Změnové řízení  8 hodin 

Finanční účetnictví pro manažery  8 hodin 

Manažerské účetnictví   8 hodin 

Ekonomika pro manažery  8 hodin 

Strategické řízení klíčových procesů  10 hodin 

Obchodování a investování  8 hodin 

Řízení podnikových financí  8 hodin 

Finanční analýza a benchmarking  8 hodin 

Financování na mezinárodních trzích  8 hodin 

Roční plán v kontextu strategie  8 hodin 

Reportingové mapy a strategie IS  8 hodin 

Personální strategie a motivování  8 hodin 

Školení BOZP a PO  4 hodiny 

Celkem  120 hodin 

 



Jmenovaný(á) vykonal(a) úspěšně závěrečné zkoušky dne: ………. 

 

V …………. dne …………… 

 


