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Editorial
Vážení a milí čtenáři Xadonie,
jaro v našem časopise opět patří našim
studijním oborům. Za ten rok, kdy jsme
Vám naposledy přinesli ucelenou informaci
o nabídce naší univerzity, došlo na tomto poli
k mnoha změnám. V současnosti se univerzita
může pochlubit tím, že všechny její bakalářské
obory mají svoje pokračování v navazujícím
magisterském studiu. Nově se nám totiž
podařilo získat akreditace navazujících
magisterských oborů Právní aspekty veřejné
správy (navazuje na Právo ve veřejné správě), Právní aspekty podnikání
(Právo v podnikání) a Kriminalisticko právní specializace. Před všemi
našimi studenty se tak otevřela kýžená perspektiva dalšího studia.
Ovšem byť jsou obory jedním z klíčových prvků tvořících VŠFS,
zdaleka nejsou tím jediným, kterým univerzita žije. Jedním z těch, které
určují naši tvář, je mezinárodní atmosféra. Jsme univerzitou s největším
podílem zahraničních studentů, posilujeme studentské mobility, a aktivně
vyhledáváme projekty s mezinárodním přesahem. Ostatně více si přečtěte
v článku rektorky univerzity Bohuslavy Šenkýřové VŠFS strategicky
posiluje a v Čínském zamyšlení Romana Mentlíka.
Na VŠFS se v průběhu akademického roku koná celá řada zajímavých
akcí. K těm nejvýznamnějším a současně nejvíce vyhledávaným patřilo
Fórum MF Dnes, jehož hostem byl Václav Klaus. Jeho přednáška
a následná diskuse s šéfredaktorem Jaroslavem Pleslem na téma migrace
ovšem vzbudila zájem nejenom v přednáškovém sále. Do dnešních dnů ji
přes idnes.cz i přes náš kanál vsfstv na Youtube.com vidělo téměř
15 000 lidí.
Akademický rok se neúprosně blíží ke svému vrcholu, ke státnicím,
které vystaví konečné vysvědčení snaze všech našich studentů. Věříme,
že se z většiny z nich stanou absolventi již při prvním červnovém termínu,
ale pozvání, které máme nejenom pro ně, ale pro všechny naše čtenáře,
je jistě potěší v každém případě. Na samém sklonku prázdnin, den před
zahájením školního a akademického roku, 31. srpna 2016 totiž pro Vás
všechny připravujeme Open Party ve Žlutých lázních. Odpoledne plné
zábavy vyvrcholí večerním koncertem české hudební hvězdy, jejíž jméno
bude největším překvapením večera. Protože si však našich věrných
čtenářů vážíme, poskytneme Vám alespoň malou nápovědu. Přijďte
se přesvědčit, že naše univerzita má víc než jen pár přátel, a protože
nesnášíme loučení, tak kdo ví, možná to zažijeme non stop.
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VŠFS
strategicky posiluje

Bohuslava Šenkýřová // text
Karel Žitňanský, Tony Košař // foto

Vysoká škola finanční a správní zažívá náročné, ale současně
úspěšné období. Není zadarmo. Vyžaduje to neustálé plné
týmové nasazení všech zaměstnanců univerzity. Ne každý
vydrží. K zaslouženému úspěchu přispívají také partneři školy,
absolventi i řada studentů. Všem patří veliké poděkování.
Naše univerzita nežije minulostí, ani
jen současností, třebaže by ji mohly
uspokojovat dosažené úspěchy. Za
poslední rok se podařilo akreditovat
nová navazující magisterská studia
k oborům bakalářským – Bezpečnostně právní studia, Kriminalistickoprávní specializace, Právní aspekty
podnikání a Právní aspekty veřejné
správy. Tím jsme významně posílili
Fakultu právních a správních studií.
Akreditovali jsme rovněž obory Vy-

Prioritou univerzity
je zajištění
dlouhodobé stability.
soké školy Karlovy Vary, která ukončí
na konci srpna svoji činnost a naše
univerzita umožní jejím studentům
dostudovat – v Praze i v Karlových
Varech, kde od září otevřeme nové
studijní středisko. Také ukončujeme
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činnost v Kladně, což s sebou nese
hodně práce. Ani příští rok nezpomalíme tempo. Od září totiž začne
platit nový vysokoškolský zákon,
nová kritéria pro hodnocení kvality
vysokých škol, a třebaže pravděpodobně nějakou dobu nebude nový
akreditační úřad nic akreditovat,
jeho příští rozhodování bude podle
přísnějších pravidel. To s sebou nese
dlouhodobou přípravu i na institucionální hodnocení.
ROZHODUJÍCÍ JE KVALITA
Prioritou univerzity je zajištění dlouhodobé stability. Je třeba počítat
s tím, že některé malé soukromé vysoké školy zaniknou, jiné se již dnes
spojují, aby byly silnější a přežily období úbytku studentů, a tím i peněz.
Mnohé se oprávněně obávají, zda
nová kritéria dokáží naplnit. Abychom my obstáli a udrželi si vysoký
standard i pozici mezi vysokými
školami, nastavujeme si náročné

cíle ve všech důležitých oblastech
činnosti.
Soustředíme se zejména na komplexní kvalitu vzdělávacího procesu,
na klientský přístup ke studentům

Soustředíme
se zejména na
komplexní kvalitu
vzdělávacího
procesu, na klientský
přístup ke studentům
a zkvalitňování
komunikace s nimi.
a zlepšování komunikace s nimi.
Zaměřujeme pozornost také na
pedagogy, a to nejen na to, co a jak
učí, ale také na zvyšování kvality
jejich publikační činnosti, vysíláme
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je na zahraniční stáže, konference,
zvyšujeme jejich jazykovou gramotnost a podporujeme zvyšování jejich
kvalifikace mj. prostřednictvím plánů
osobního rozvoje.
Na naší univerzitě studuje přes tisíc
zahraničních studentů, což podle
zveřejněných údajů v tisku je nejvíc ze
všech vysokých škol v ČR. Příští rok by
tento počet měl ještě vzrůst. Zahrnujeme i studenty z Číny, kterých bude
v příštím akademickém roce studovat česko-čínsko-americký studijní
program téměř šedesát. Nejen pro
ně budujeme ubytovací kapacitu –
Campus VŠFS - s více než 70 lůžky.
Jsou určena i pro studenty a pedagogy z programu Erasmus+ a další
zájemce, kteří budou chtít ubytovat
ve zcela novém a moderně vybaveném zařízení téměř v centru Prahy.
Zkvalitnění a rozšíření mezinárodního charakteru naší univerzity
podtrhuje mj. i nově ustavená pozice
prorektora pro zahraniční vztahy, do
které bude od září 2016 jmenován
Roman Mentlík.
Jeho článek nejen o našich vazbách na Čínu si můžete přečíst na
následujících stránkách. Hlavním
těžištěm jeho práce bude pokračovat a prohlubovat výměnu studentů
i pedagogů se zahraničními univerzitami nejen evropskými, ale i americkými, mexickými apod., stejně

jako rozšiřovat zahraniční výzkumné
projekty.

-výzkumných projektů se osvědčila
spolupráce s podniky a veřejnými
univerzitami. To je naše cesta do
budoucnosti. Zřídili jsme Univerzitní
výzkumné centrum, které pomáhá
metodologicky a metodicky s přípravou projektů, abychom dosahovali pokud možno vyšší efektivnosti
a úspěšnosti při získávání vnějšího
financování výzkumné činnosti. Do
řešení projektů zapojujeme i doktorandy a studenty magisterského
studia. Využíváme na to prostředky
z institucionální podpory i prostředků na specifický výzkum. Univerzita
podporuje výzkumné aktivity mno-

hamilionovými částkami z Interní
grantové agentury.
Nepodceňujeme ani oblast spolupráce s našimi studenty a absolventy, jejich propojování do sociálních
sítí, a spolupráci s firmami, které je
zaměstnávají. A kteří univerzitu podporují. Je to významný zdroj našeho
zdokonalování. Doslova energie, která „živí“ akceleraci našeho rozvoje.
Oblast vysokých škol je po právu
považována za konzervativní s velkou
setrvačností. Zdá se, že naše univerzita
se poněkud vymyká. Jinak to ani nejde,
pokud chceme, aby platilo, že „se staneme vaším celoživotním partnerem
ve vzdělávání a nepostradatelným průvodcem 21. stoletím k profesionálnímu
úspěchu.“

Setkání s moderátorem Václavem Moravcem

Předávání plaket novým členům absolventského
klubu Diamant

Tisková konference Ester Ledecké,
absolventky BA a studentky VŠFS

VÝZKUM A VÝVOJ PATŘÍ MEZI
NAŠE PRIORITY
V neposlední řadě je naší prioritou
udržet se mezi výzkumnými organizacemi. V letošním roce jsme
získali již druhý grant GAČR a to
je velký úspěch. V řešení vědecko-

Nepodceňujeme ani
oblast spolupráce
s našimi studenty
a absolventy…
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Čínské zamyšlení aneb

to, o čem jiní přemýšlejí,
my již realizujeme

Roman Mentlík // text
archiv redakce, Tony Košař // foto

Když jsem byl osloven redakční radou Xadonie, abych
napsal článek o Číně, okamžitě mě napadlo, že se zaměřím
na skupinu čínských studentů studujících na naší univerzitě.
Začal jsem lovit v paměti a náhle jsem si uvědomil, že VŠFS
se spoluprací s Čínou zabývá již několik let. Prohlédl jsem
staré tiskové zprávy a nalezl následující:
„V pátek 12. září 2014 v 11,00 hod.
byla v Primátorském sále Paláce Žofín
v Praze podepsána zcela unikátní
smlouva mezi Changchun University
of Finance and Economics (provincie
Jilin, Čína) a The City University of
Seattle (Seattle, USA) a Vysokou školou finanční a správní. Je to ojedinělý
projekt třístranné univerzitní spolupráce mezi Českou republikou, Čínou
a USA, díky níž budou čínští studenti
zapojeni do česko-amerického vzdělávacího programu.
Jenom pro úplnost připomínám, že
17. září 2015 bylo na naší univerzitě
slavnostně ke studiu přijato prvních
25 čínských studentů oboru Business
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Management and Corporate Finance
& BSBA, kteří zatím úspěšně zvládají
náročné studium.
Tento mezinárodní vzdělávací
projekt získal záštitu prezidenta
republiky Miloše Zemana a agentury
CzechTourism.
Slavnostní imatrikulace se konala
v Kongresovém centru VŠFS a vedle
významných hostů z čínské univerzity
a paní Tang Yun z čínské ambasády,
které děkan Fakulty ekonomických
studií Karel Havlíček přivítal projevem
v čínštině, ji navštívili např. Jaroslav
Tvrdík, prezident Smíšené česko
čínské komory vzájemné spolupráce,
Wang Mingtai, CEO společnosti CEFC

Investment (Europe), Karina Kubelková z Kanceláře prezidenta republiky
nebo Markéta Vogelová z agentury
CzechTourismus.
V následujících letech škola očekává
každoročně 30 až 40 nových studentů.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VŠFS
A VZTAHY S ČÍNOU
Při čtení tiskových zpráv jsem si
uvědomil, že byť je v českých médiích
oživování vztahů s Čínou prezentováno jako záležitost posledních několika měsíců, naše univerzita tak jako
v mnoha jiných oblastech „předběhla
dobu“. V této souvislosti mě napadl
alternativní název mého příspěvku
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– TO, O ČEM JINÍ PŘEMÝŠLEJÍ, MY JIŽ
REALIZUJEME. A troufám si tvrdit, že
to platí nejen pro oblast spolupráce
s čínskými vysokými školami. Vždyť
VŠFS velmi dbá na svůj mezinárodní
rozměr, celá jedna čtvrtina studentů
je ze zahraničí, univerzita se snaží
navazovat i spolupráce v oblasti vědy
a výzkumu. V současnosti spolupracuje s více než 40 univerzitami z více
než 35 zemí světa. Vedle Číny je to
také Mexiko, USA, Rusko a celá řada
evropských zemí.
Během psaní tohoto příspěvku
jsem si mimo jiné položil otázku, co
vlastně já a Čína. V roce 2000 jsem
měl to štěstí, že jsem se s tehdejším

V Číně bylo
vždy vzdělání
považováno
za velmi důležité…
předsedou české vlády účastnil vládní
mise do Číny, díky čemuž jsem získal
osobní zkušenosti s touto velmi zajímavou zemí.
Shodou okolností jsou tehdejší
předseda vlády a dnešní prezident
jedním a tím samým mužem. Proč
to zmiňuji? Miloš Zeman se problematice Asie a Číny zvlášť věnuje
dlouhodobě a určitě i díky němu
jsme se stali svědky státní návštěvy
Xi Jinpinga, prezidenta Čínské lidové
republiky, v České republice. Nejvyšší
představitel nejlidnatější země světa
dorazil do Česka vůbec poprvé a byla
to v rámci jeho cesty jediná zastávka
v Evropě.

TROCHA HISTORIE NIKOHO
NEZABIJE...
Možná si po přečtení následujících
řádků řeknete, že nosím dříví do lesa,
ale jak se říká, trochu historie nikoho
nezabije, zvláště v případě třetí
největší země světa. Čínská lidová
republika se nalézá ve východní Asii
při západním pobřeží Tichého oceánu
s rozlohou téměř 9,6 milionu km 2
(přesně 9 596 691 km 2 ).
Věděli jste, že Čína patří mezi oblasti prvotního formování současného
člověka a nestarší centra světové civilizace? Za kolébku svébytné čínské
civilizace je označován střední a dolní
tok Žluté řeky s prvními státními
útvary na čínském území. Z archeologických nálezů víme, že na rozsáhlém území současné Číny již před
500.000 – 1.000.000 let žily primitivní
lidské bytosti, jako byl tzv. Juanmouský, Lantchianský a Pekingský
člověk. V roce 221 př. n. l. skoncoval
první císař dynastie Čchinů Čchin Š'-chuang-ti se soupeřením nezávislých
knížectví v období Válčících států
a sjednotil Čínu v první centralizovaný mnohonárodnostní stát na světě.
Je dobré si uvědomit, že starověká Čína byla ekonomicky i kulturně
rozvinutou zemí. Na vrcholu feudální společnosti - za dynastií Chan
a Tchang - došlo k velkému rozvoji
zemědělství, řemeslné a umělecké
výroby, tkalcovství a stavby lodí. Také
pozemní a vodní doprava byla na
potřebné úrovni a došlo k navázání
širokých ekonomických a kulturních
vztahů s Japonskem, Koreou, Indií,
Persií a Arábií. Výroba papíru, knihtisk, střelný prach a kompas, to jsou
čtyři velké objevy starověké čínské

vědy a techniky, jež se rozšířily do
světa, a sehrály obrovskou roli v historii lidstva.
Také proslulí myslitelé starověké
Číny jako byl Lao-c' a Konfucius ovlivnili tradiční čínskou kulturu a dokonce i světové civilizace. Starý čínský
spis "Mistr Sun o umění válečném"
stále zůstává neocenitelným dílem
pro lidi z vojenských a ekonomických
kruhů. V Číně bylo vždy vzdělání
považováno za velmi důležité, což se
postupem času stalo pravidlem ve
všech společenských vrstvách.
Aktuálním problémem, které řeší
jak čínská ekonomika, tak především
čínské podniky, je nedostatek odborníků, kteří by měli jednak vzdělání
a hlavně praxi v zemích, se kterými se
rozšiřují obchodní vztahy. Musíme si
uvědomit, že se výrazně mění pozice
Číny na světovém ekonomickém trhu.
V uplynulém období byla Čína

…v budoucnosti
očekáváme příjezd
dalších čínských
studentů…
„výrobnou světa“, ale v současné době
je jedním z největších světových investorů. A tyto investice si chce ohlídat
prostřednictvím svých odborníků.
Ale vraťme se zpět k našemu česko-čínsko-americkému projektu. Z pohledu
výše řečeného je zřejmé, proč naše
univerzita spolupráci s Čínou akcentuje.
Jak jsem již zmiňoval, v budoucnosti
očekáváme příjezd dalších čínských
studentů. Dokonce pro ně (i když
samozřejmě nikoliv výhradně) stavíme
vlastní ubytovací zařízení Campus
VŠFS, kterému interně říkáme
„Small Chinatown“.
Zbývá už jen dodat, že čínští studenti
jsou a budou zapojeni do podnikatelských projektů, které budou ve spolupráci s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR zaměřeny
na podporu inovací, exportů a investic
v konkrétních firmách. To je rozměr,
který celý projekt ještě více přibližuje
české praxi a potřebám našich firem.
Vysoká škola finanční a správní podobné spolupráce podporuje a cíleně
vyhledává.
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VŠFS má Univerzitní
výzkumné centrum

Petr Matějů // text

Říká se, že nevíš-li jak řešit nějaký problém, ustav
komisi nebo založ instituci. Byl bych nerad, aby založení
Univerzitního výzkumného centra VŠFS, k němuž došlo
v říjnu minulého roku, bylo vykládáno jako výsledek
bezradnosti naší univerzity v oblasti výzkumu, ale přesně
naopak, jako svědectví o systematickém úsilí dát výzkumu
co největší podporu a posílit náročnost kritérií, která
na hodnocení výsledků ve výzkumu a vývoji klademe.
Nebudeme si nalhávat, že jsme ve
výsledcích výzkumu a v publikačních
žebříčcích na špici, současně ale lze
na základě srovnání a objektivních
údajů o každoročně získávaných institucionálních prostředcích na výzkum
a vývoj, které jsou udělovány podle
výsledků, jichž jsme dosáhli v předchozích letech, konstatovat, že mezi
soukromými školami patříme k nejlepším a že jsme lepší než některé
veřejné vysoké školy.
KVALITA A RELEVANCE VÝZKUMU
Hlavním posláním Univerzitního
výzkumného centra, což je oficiální
název nově vzniklého pracoviště spadajícího přímo pod rektorát, je zvyšovat kvalitu a relevanci výzkumu uskutečňovaného na naší škole, zvyšovat
potenciál pro spolupráci na výzkumu
s předními akademickými pracovišti
v ČR i v zahraničí. Co to ve skutečnosti znamená? Centrum se bude podílet na tvorbě a realizaci výzkumné
strategie univerzity, bude navrhovat
a rozvíjet témata projektů základního
a aplikovaného výzkumu, poskytovat
odbornou a metodologickou podporu přípravy a realizace výzkumných
projektů, pořádat metodologické
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semináře pro akademické pracovníky
pracující na odborných publikacích,
pořádat semináře k textům akademických pracovníků univerzity připraveným k publikaci (vnitřní oponentura
probíhající v rámci již ustavené série
výzkumných seminářů) a v neposlední řadě průběžně monitorovat kvalitu
a relevanci publikací (sledovat citační
ohlasy na Web of Science, SCOPUS,
Research Gate a dalších portálech).
Centrum současně poskytuje podporu studentům při přípravě závěrečných
prací využívajících výzkumná data, což
konkrétně znamená poskytování kon-

Hlavním posláním
… je zvyšovat kvalitu
a relevanci výzkumu
uskutečňovaného
na naší škole...
zultací studentům k jejich „miniprojektům“ uskutečňovaným v rámci závěrečných prací a správu dat z empirických
(zejména mezinárodních) šetření,
která lze využívat pro závěrečné práce

a odborné publikace jak akademických
pracovníků, tak studentů, zejména pak
z řad doktorandů.
ZPĚTNÁ VAZBA
A konečně Centrum bude poskytovat zpětnou vazbu vedení univerzity
monitorováním kvality výuky. Od
minulého semestru běží „naostro“
nová předmětová anketa „západního
střihu“ (inspirace pochází z UCLA),
která umožní sledovat dlouhodobé
trendy v kvalitě výuky a spokojenosti
studentů s předměty a pedagogy.
Na reflexi univerzity očima studentů je zaměřeno i pokračování v každoročních šetřeních studentů uskutečňovaných v posledních semestrech
bakalářského a magisterského studia,
od loňského roku však ve vazbě na
mezinárodní sledování kvality univerzit v rámci německého projektu
Trendence. V delších periodách budeme samozřejmě získávat důležitou
zpětnou vazbu i od našich
absolventů.
Věřím, že fungování Centra splní
očekávání, což ovšem nepůjde bez
maximální podpory ze strany vedení
univerzity a zejména akademických
pracovníků.
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Výzkumné
projekty

Patrik Mottl, Martina Mrázková // text
archiv redakce // foto

Vysoká škola finanční a správní kontinuálně upevňuje svoji
stabilní pozici na poli výzkumných projektů podporovaných
z externích (veřejných) zdrojů. Nejenom, že v minulém období
jich několik úspěšně dokončila, ale od ledna 2016 je zde řešen
nový projekt GAČR 16-21506S „Nové zdroje systémového
rizika na finančních trzích“. To bezpochyby dokládá stabilitu
vědeckého prostředí univerzity a s dalšími výzkumnými
činnostmi vytváří pevné zázemí pro realizaci doktorského
studijního programu Finance.
POHLED DO MINULOSTI
Jak již bylo řečeno, v závěru roku
2015 bylo na VŠFS úspěšně dokončeno řešení tří projektů GAČR:
13-08549S „Pokrizová bankovní regulace a její dopad na ekonomickou
aktivitu v malé exportně orientované
ekonomice“, 13-06229S „Mezinárodní
přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb“, 13-23870S „Proměny
způsobu života a modernizační
procesy v mikroregionu Hlučínsko“,
dále jednoho projektu TAČR podpořeného v rámci programu OMEGA
TD020230 „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“ a veřejné zakázky
MVČR VF20142015038 „Nové postupy
a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace
výnosů z trestné činnosti“.
V rámci účelového financování
z externích zdrojů představují významnou podporu studentských výzkumných aktivit projekty Specifického vysokoškolského výzkumu, které
v souladu s platnými pravidly umožnují podporovat intenzivní zapojení
studentů magisterských a doktorského studijního programu do výzkum-

ných činností, včetně jejich aktivních
účastí na odborných konferencích
apod. Výsledky výzkumné práce
studentů publikované formou konferenčních sdělení, článků v odborných

V současnosti na
VŠFS probíhá řešení
sedmi studentských
výzkumných
projektů…
periodicích apod. jsou zařazovány do
Rejstříku informací o výsledcích (RIV ).
V současnosti na VŠFS probíhá řešení
sedmi studentských výzkumných projektů podpořených z tohoto zdroje.

mu. Kromě krátkodobých (ročních)
interních grantových projektů bylo
z tohoto zdroje zahájeno financování
i dlouhodobějších projektových aktivit majících ambice v dosažení prestižních publikačních výstupů, rozvoj
mezinárodní výzkumné spolupráce
se zahraničními partnery a podporu
mezinárodních aktivit studentů doktorského studijního programu. Pro
rok 2016 získala Vysoká škola finanční
a správní 3 607 187 Kč.
Z výše uváděného aktuálního
přehledu jednoznačně vyplývá
stabilita výzkumných aktivit VŠFS
vyjádřená jak z finančního hlediska,
tak i z množství výsledků zařazených
v RIV a hodnocených v rámci každoročního hodnocení výzkumných
organizací, kdy v loňském roce VŠFS
překročila v rámci provedeného hodnocení hodnotu 1500 bodů.

ROZVOJ VÝZKUMNÉ ORGANIZACE
Mimo účelových prostředků je VŠFS
příjemcem prostředků institucionální
podpory na dlouhodobý a koncepční
rozvoj výzkumné organizace, které
umožňují podporu dalších i dlouhodobějších aktivit v oblasti výzku-
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Výuku na VŠFS
zajišťují znamenití
pedagogové

Milan Kašík // rozhovor
Tony Košař // foto

Do akademického roku 2016-2017 startuje naše univerzita
se všemi obory v bakalářské i navazující magisterské
formě. Ti, co započali v předchozích dvou letech bakalářské
studium právních, kriminalistických a bezpečnostních
studií, nemusejí tedy mít obavy – mohou bez přerušení
pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Další významnou novinkou je
otevření studijního střediska VŠFS
Karlovy Vary, ve kterém umožníme
nejenom dokončit studium posluchačům končící Vysoké školy Karlovy Vary, ale kde budeme nabízet
i další studijní obory podle zájmu.
Největší poptávku očekáváme po
právních studijních oborech,
a proto jsme požádali o rozhovor
děkana Fakulty právních a správních studií VŠFS doc. JUDr.
Eduarda Brunu, Ph.D.
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VŠFS v Karlových Varech navazuje na
činnost končící Vysoké školy Karlovy
Vary. Deklarovala také, že stávající
studenti VŠKV mohou, pokud budou
mít zájem, svoje studium dokončit na
VŠFS. Za jakých podmínek?
Je nutno rozlišovat, zda mluvíme
o studentech, kteří prozatím neukončili ještě bakalářské studium na VŠKV,
nebo o těch, kteří by chtěli pokračovat na navazujícím magisterském
studiu. Studenti, kteří od podzimu
2016 nastoupí do 2., příp. 3. ročníku,

budou pokračovat tzv. pod křídly
VŠFS podle studijních plánů, které
měli na VŠKV. Změna bude pouze
v tom, že je nebudou dále vyučovat
všichni pedagogové, kteří je učili na
VŠKV. Za pedagogy, kteří z nějakého
důvodu nepřejdou, budou dané předměty vyučovat naši pedagogové.
Studenti, kteří budou mít zájem pokračovat na magisterském studiu na
VŠFS, budou pochopitelně studovat
bez jakýchkoliv změn a úprav podle
našich studijních plánů, neboť VŠKV
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žádné magisterské studium nikdy
akreditované neměla. Vnitřní předpisy budou platit jen jedny – Vysoké
školy finanční a správní – dostupné
na webových stránkách univerzity.
Přibližte našim čtenářům novou
možnost navazujícího magisterského
studia.
V současné době máme nově akreditovaná navazující magisterská studia,
jsou to obory Kriminalisticko právní
specializace, Bezpečnostně právní
studia, Právní aspekty podnikání
a Právní aspekty veřejné správy.
Všichni studenti, kteří budou splňovat
odborné předpoklady, mohou automaticky přestoupit na naše magisterská studia. Týká se to jak studentů
VŠKV, absolventů Bc. oborů jiných
vysokých škol, tak našich vlastních
absolventů. Je potřeba upozornit
ještě na to, že na úrovni magisterského studia bude jeden z předmětů
vyučován v anglickém, resp. německém
jazyce. Podrobné informace najdou studenti na webových stránkách naší školy.
Přibližte čtenářům, jak jsou nové
studijní obory zabezpečeny nejenom
pedagogy, ale třeba i studijní literaturou nebo odborným servisem pro
studenty, který VŠFS poskytuje nadstandardně ve vysoké kvalitě.
Výuka v navazujícím magisterském
studiu bude zabezpečena znamenitými fundovanými pedagogy. Všechny
předměty mají garanta na úrovni
docenta nebo profesora v příslušném
oboru a kromě nich výuku budou zajišťovat odborní asistenti minimálně
s hodností Ph.D. Požadovaná studijní
literatura, jak povinná tak doporučená, je vybraná tak, aby byla dostupná
všem studujícím. Výrazná část literatury je vydávána v našem vlastním
nakladatelství EUPRESS s tím, že
postupně s maximálním urychlením

termínu budou dále vydávána skripta
příp. učebnice či další studijní texty,
které budou cíleně zaměřeny k podpoře studia vyučovaných předmětů.
Nadstandartní kvalita je zajištěna
potřebným fundovaným oponentním
řízením ke každému takto vydávanému materiálu.
Vraťme se ještě k záměru VŠFS otevřít
studijní středisko v Karlových Varech.
V čem vidíte jeho největší možnosti?
Nově otevřené studijní středisko VŠFS
přinese od podzimu 2016 studentům
řadu nových možností. Kromě již zmiňovaného navazujícího magisterského studia to bude možnost dále např.
doktorského studia v oboru Finance.
Pro podporu studia a studentů je
k dispozici znamenitá knihovna v Praze s pobočkou této knihovny v Karlových Varech (včetně vypracovaného systému výpůjček), dále velice
rozsáhlý program zahraničních stáží
a studijních pobytů s možností získání stipendia na zahraničních vysokých
školách. To jsou jen některé možnosti
a výhody, na které bylo vhodné při
tomto krátkém rozhovoru upozornit.
Naše univerzita rovněž patří mezi nejlépe vybavené vysoké školy počítači
a dalšími technickými a informačními
technologiemi. Studijní středisko
v Karlových Varech nebude v krátké
době výjimkou.
Budeme v tomto regionu nabízet i další studijní obory?
Protože není prozatím zřejmé, o jaké
navazující magisterské programy
bude přesně v Karlových Varech
zájem, bylo rozhodnuto, že v první
fázi nabídneme obory Kriminalisticko
právní specializace, Bezpečnostně
právní studia, Právní aspekty podnikání, Právní aspekty veřejné správy
a Veřejná správa. Fakulta ekonomických studií dále v bakalářském studiu

nabídne Řízení podniku a podnikové
finance a Marketingovou komunikaci.
To ovšem není dogma. Pokud větší
počet studentů, míněno tím 20 až 25
studentů, projeví zájem o otevření jiného našeho oboru, bude studentům
patrně vyhověno a takový obor bude
otevřen a vyučován.
Podrobně o organizaci studia v Karlových Varech, o obsahu jednotlivých studijních oborů, zejména pak o uplatnění
jejich absolventů v praxi, se dozvíte na
následujících stranách tohoto speciálního vydání XADONIE.

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Působí ve více právních oborech,
především však v trestním právu,
cca 45 let. Je zároveň od roku 1990
advokátem – obhájcem ve věcech
trestních. V současné době je děkanem
Fakulty právních a správních studií
a vedoucím Katedry veřejného práva
na Vysoké škole finanční a správní.
Odborné působení zaměřuje především
do oblasti trestního práva, kriminologie
a částečně ústavního práva v souvislosti
s ústavním rámcem trestního řízení.
V tomto směru je autorem řady
odborných článků a publikací
zabývajících se především roblematikou
dokazování v trestním řízení.
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Akreditované studijní obory nabízené
na Vysoké škole finanční a správní
STUDIJNÍ OBORY
APLIKOVANÁ INFORMATIKA

T YP STUDIA
Bc. NMgr.
•
•

VÝUK A VE STŘEDISCÍCH
PRAHA K ARLOVY VARY MOST
•
–
–

TITUL
Bc./Mgr.

BANKOVNICTVÍ

•

–

•

–

–

Bc.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA

•

•

•

•

–

Bc./Mgr.

BUSINESS MANAGEMENT
AND CORPORATE FINANCE

•

•

•

–

–

Bc./Ing.

BUSINESS MANAGEMENT AND CORPORATE
FINANCE & BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION

•

–

•

–

–

Bc.+BSBA

BUSINESS MANAGEMENT AND CORPORATE
FINANCE & MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION

–

•

•

–

–

Ing.+MBA

FINANCE A FINANČNÍ SLUŽBY

–

•

•

–

–

Ing.

KRIMINALISTICKO PRÁVNÍ SPECIALIZACE

•

•

•

•

•

Bc./Mgr.

MARKETING COMMUNICATION

•

•

•

–

–

Bc./Ing.

MARKETING COMMUNICATION & BACHELOR
OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION

•

–

•

–

–

Bc./BSBA

MARKETING COMMUNICATION & MASTER
OF BUSINESS ADMINISTRATION

–

•

•

–

–

Ing.+MBA

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

•

•

•

pouze Bc.

•

Bc./Ing.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE & BACHELOR
OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION

•

–

•

–

–

Bc./BSBA

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE & MASTER
OF BUSINESS ADMINISTRATION

–

•

•

–

–

Ing.+MBA

POJIŠŤOVNICTVÍ

•

•

•

–

–

Bc./Ing.

PRÁVNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ

–

•

•

•

–

Mgr.

PRÁVNÍ ASPEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY

–

•

•

•

–

Mgr.

PRÁVO V PODNIKÁNÍ

•

–

•

•

–

Bc.

PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

•

–

•

•

–

Bc.

ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ FINANCE

•

•

•

pouze Bc.

•

Bc./Ing.

ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ FINANCE
& BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS
ADMINISTRATION

•

–

•

–

–

Bc.+BSBA

ŘÍZENÍ PODNIKU A PODNIKOVÉ FINANCE
& MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

–

•

•

–

–

Ing.+MBA

VEŘEJNÁ SPRÁVA

•

•

•

•

•

Bc./Ing.

FINANCE

•

–

•

–

–

Ph.D.
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Xadonia
Xadonia
01/2016
02/2016
VÝZKUM
TÉMAAVYDÁNÍ
VÝVOJ

Bankovnictví

ZÍSKANÉ TITULY:

Bc.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
MOŽNO POKRAČOVAT V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU
OBOR FINANCE A FINANČNÍ SLUŽBY

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• střední management bankovních institucí,
• odborníci se znalostí fungování bank
a finančního investování v globalizující se ekonomice,
• odborníci na retailové finanční služby.

• Znalosti obecné peněžní ekonomie a teorie peněz.
• Specifické znalosti o podstatě a fungování bankovních
a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích.
• Znalosti fungování měnové a protiinflační politiky.

Finance a finanční
služby

Ing.
ZÍSKANÉ TITULY:

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• střední a vyšší management v oblasti komerčního
a investičního bankovnictví,
• specialisté na finanční analýzy,
• poradci v oblasti finančnictví.

• Sleduje současné vývojové trendy makroekonomie.
• Přináší teorii i praxi financí, měnové a protiinflační politiky
a finančního investování.
• Sleduje diverzifikaci produktové nabídky finančních služeb.
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Finance

ZÍSKANÉ TITULY:

Ph.D.

DOKTORSKÉ STUDIUM
ZÍSKANÉ TITULY:

PROFILOVÉ POVINNÉ PŘEDMĚTY:

Standardní doba studia: 3 roky (max. 5 let)
Cílem doktorského studia v oboru Finance je připravit
absolventy ke zvládnutí obecné metodologie vědecké práce
a vybavit je specializovanými znalostmi, dovednostmi
a schopnostmi z oblasti finančních trhů a finančních institucí, vedoucími k originálním tvůrčím postupům, výzkumům a systematické publikační aktivitě. To vše se odrazí
v původní a inovativní disertační práci.

•
•
•
•
•

Teorie finančních trhů a analýza jejich stability.
Finanční instituce a jejich řízení.
Metody řízení finančních rizik.
Makroekonomická teorie a analýza.
Metodologie vědy.

Pojišťovnictví

Ing.
ZÍSKANÉ TITULY:

Bc.

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• střední a vyšší management pojišťoven
a penzijních fondů,
• specialisté na finanční analýzy,
• specialisté aktuárských praktik.

• Vychází ze studia pojištění a pojišťovnictví.
• Důraz je kladen i na znalosti fungování soudobých
finančních trhů a institucí na nich působících.
• Respektuje aktuální posuny soudobého českého
soukromého pojišťovnictví.
• Studenti získají zákonem požadované vzdělání
pro zprostředkovatelskou činnost.
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VÝZKUM
TÉMAAVYDÁNÍ
VÝVOJ

Marketingová komunikace (ČJ)
Marketing Communication (AJ)
BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Ing.

ZÍSKANÉ TITULY:

Bc.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

•
•
•
•
•

• Seznamuje s nástroji reklamy a PR, marketingu
a marketingové komunikace.
• Připravuje na úspěšné působení v roli marketingových
specialistů a manažerů napříč trhem práce nejen
v ČR, ale i v zahraničí.

v oboru se uplatní 90 % absolventů,
střední a vrcholový management firemní sféry,
uplatnění v médiích a reklamních agenturách,
expert na PR, tiskový mluvčí,
neziskové organizace i veřejná sféra.

Řízení podniku a podnikové
finance (ČJ)/ Business Management
and Corporate Finance (AJ)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

ZÍSKANÉ TITULY:

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• střední a vrcholový management podnikové sféry
finanční instituce (auditorské, účetní, investiční firmy),
• oblast výroby, oblast služeb,
• domácí a zahraniční obchod,
• i jako samostatný podnikatel.

•
•
•
•

Ing.
Bc.

Nejaktuálnější trendy v řízení podnikových procesů.
Reflexe podnikových potřeb.
Vazba na světový vývoj.
Špičkoví lektoři a manažeři exportně orientovaných
firem ve výuce.
• Konkurenceschopnost a uplatnění.
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Aplikovaná informatika
BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

ZÍSKANÉ TITULY:

Mgr.

Bc.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• odborníci v jakékoliv oblasti IT,
• odborníci v oblasti správy a řízení informačních
a komunikačních sítí,
• manažeři IT oddělení v soukromém (firemním),
nebo ve veřejném sektoru.

• Přináší praktické znalosti na pomezí informatiky,
obchodu a managementu.
• Připravuje na řízení IT týmů.
• Zahrnuje i oblast etiky, práva a bezpečnosti
informačních technologií.

Veřejná správa

Ing.
ZÍSKANÉ TITULY:

Bc.

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• kvalifikované expertní a manažerské pozice
ve veřejné správě,
• vedoucí odborů na libovolném ministerstvu,
• tajemníci obecního/městského úřadu,
• příprava na výkon volených veřejných funkcí,
• uplatnění ve strukturách Evropské unie.

• Moderní manažerské pojetí veřejné služby
a jejího efektivního
marketingu ve vztahu k občanům.
• Koncepční a teoretické souvislosti veřejné správy
a jejich praktická aplikace.
• Nedílnou součástí studia je osvojení základů
manažerských a komunikačních dovedností.
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Právo ve veřejné správě
ZÍSKANÉ TITULY:

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Mgr.
Bc.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM POD NÁZVEM PRÁVNÍ ASPEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• ředitel odboru např. na ministerstvu nebo magistrátě
(řídící pozice v oblasti veřejné i státní správy),
• právní specialista, specialista správy veřejného majetku,
• oborník na legislativní proces i struktury Evropské unie.

• Rozvíjí a prohlubuje znalosti českého i evropského práva.
• Klade důraz na aplikaci práva: schopnost interpretovat
a aplikovat právní předpisy v konkrétní oblasti.
• Přináší podrobné znalosti průběhu legislativního procesu
na všech úrovních veřejné správy.
• Poskytuje vědomostní zázemí o problematice správy
veřejného majetku, veřejných zakázkách, vyhodnocování
podaných nabídek i pro jejich realizaci.

Právo v podnikání
BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Mgr.
ZÍSKANÉ TITULY:

Bc.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM POD NÁZVEM PRÁVNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• vyšší manažerské funkce s perspektivou celkového řízení,
• právní specialista ve velkých podnicích
(včetně mezinárodních),
• vysoce kvalifikovaný konzultant i v oblasti mezinárodních
obchodně-právních vztahů.

• Klade důraz na aplikaci práva v podnikatelském prostředí.
• Naučí zpracovat a posoudit různé právní problematiky
vč. Evropského soutěžního práva.
• Posiluje dovednosti právní argumentace.
• Umožňuje spolupracovat na tvorbě právních dokumentů
a fundovaně posuzovat předkládané návrhy.
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Bezpečnostně právní studia
BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:
• bezpečnostní ředitel v organizaci nebo instituci,
• ředitel bezpečnostní agentury,
• bezpečnostní manažer (specialista)

CHARAKTERISTIKA OBORU:
• Dává nadstandardní znalosti právních oborů
(trestní právo, kriminologie a kriminalistika).

ZÍSKANÉ TITULY:

Mgr.
Bc.

• Poskytuje systematický přístup k odpovídajícím principům
a pravidlům vnitrostátního, evropského a mezinárodního
práva.
• Naučí vyhodnotit právní, ekonomické, technické,
psychologické aspekty bezpečnosti.
• Naučí kvalitně realizovat komplexní program efektivní
prevence, plánovat, organizovat, vést a kontrolovat
veškeré bezpečnostní činnosti organizace.

Kriminalisticko právní
specializace

ZÍSKANÉ TITULY:

Mgr.
Bc.

BAKALÁŘSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

CHARAKTERISTIKA OBORU:

• absolventi dovedou tvůrčím způsobem aplikovat znalosti
při objasňování a vyšetřování trestné činnosti,
• kriminalista, vyšetřovatel, policista na úrovni středního
a vyššího managementu,
• právní specialista, specialista bezpečnosti ve státní správě,
veřejné správě a soukromých bezpečnostních službách.

• Primárně právní obor s širokým okruhem informací z oblasti
trestního práva, kriminalistiky a forenzních věd.
• Připraví k provádění komplexní práce na místě činu,
organizaci práce na místě činu, k zajišťování
a vyhodnocování kriminalistických stop.
• Nabízí schopnost koordinovat programy prevence
protiprávní činnosti a sociálně patologických jevů.
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Český i slovenský tým
obstály ve finále soutěže

Global Management Challenge
Petr Budinský // text
Tony Košař // foto

Se čtvrtým a šestým místem, které obsadily slovenský
a český tým na finále mezinárodní světové soutěže Global
Management Challenge v čínském Macau, se tento ročník
zapíše mezi ty nejúspěšnější. Slovenský tým se soutěže
zúčastnil zcela poprvé, pro Čechy to zase byla
po řadě let první finálová účast.

Letošního ročníku soutěže, již pátého,
který v Česku a na Slovensku pořádá
VŠFS, se v ČR zúčastnilo celkem
53 týmů z více než 10 univerzit.
Na Slovensku do soutěže vstoupilo
26 týmů ze tří slovenských univerzit.
Soutěžící prošli dvěma koly, přičemž do národního finále postoupilo
vždy osm nejlepších. Kritériem pro
vítězství v národním finále bylo dosažení nejvyššího zhodnocení investice.
Hlavní cenou v obou zemích bylo
bezplatné studium MBA City University of Seattle, které věnoval organizátor soutěže Vysoká škola finanční
a správní, na Slovensku pak hlavní
partner soutěže Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle.
Oba týmy reprezentovaly své země na
mezinárodním finále 18. až 20. dubna
v Macau.
Mezinárodní finále se v příštím
roce bude konat v Kataru. Nově se
jej nebudou moci zúčastnit hráči,
kteří (nehledě na tým) již svou zemi

reprezentovali více než 2x. Soutěž tím
posílí prvek konkurence a dá příležitost novým hráčům.
FINÁLNÍ UMÍSTĚNÍ
V MEZINÁRODNÍM FINÁLE GMC
V MACAU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Rusko
Čína
Brazílie
SLOVENSKO
Lotyšsko
ČESKÁ REPUBLIKA
Maroko
Keňa

Generálním partnerem soutěže byla
letos pro obě země J&T Banka, a.s.
V České republice pak soutěž jako
hlavní partneři podpořili Škoda Auto,
a.s., a ČSOB, na Slovensku pak CPI
Property Group, IBM a Vysoká škola
manažmentu / City University of
Seattle. Velké poděkování za aktivní

spolupráci patří jednomu z akademických partnerů soutěže Univerzitě
Pardubice, která v Česku letos do
soutěže vyslala nejvíce týmů – celkem
14 – a která deklarovala ochotu zapojit se i v příštím roce. A na Slovensku
bych rád zdůraznil aktivní spolupráci
zejména VŠM / CityU, která byla letos
opět v dvojroli hlavního a akademického partnera.
Soutěž Global Management
Challenge ověřuje teoretické i praktické manažerské dovednosti studentů
a současně je učí nést důsledky svých
rozhodnutí. Jen na nich totiž záleží,
zda virtuální firma, kterou řídí, uspěje
na vybraných trzích. Jednou z hlavních předností soutěže je spolupráce
studentů s prestižními firmami. Ty se do
projektu zapojují nejen jako partneři,
ale i jako patroni podporující své týmy.
Firmy poskytují soutěžícím odbornou
pomoc a zasvěcují je do principů řízení
společnosti, samotná rozhodnutí jsou
ale plně na studentech.

19

Xadonia 02/2016 ZE ŽIVOTA UNIVERZITY

A
B
a
VŠFS
redakce // text
Tony Košař // foto

Netradičně v pátek 18. března 2016
se konal Ples Vysoké školy finanční
a správní a Bankovní akademie na
pražském Žofíně. Atraktivní večer
zpestřila bohatá Soutěž o ceny
rektorky s mimořádnou cenou
za nejvíce prodaných lístků
do slosování v podobě diamantového
přívěsku od společnosti ALO diamonds
i spoustou dalších zajímavých cen.
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Trestně právní a kriminalistické
aspekty dokazování
– druhý ročník mezinárodní
vědecké konference

Jiří Straus // text
Tony Košař // foto

Již druhý ročník mezinárodní vědecké konference na téma “Trestně
právní a kriminalistické aspekty dokazování” se uskutečnil ve čtvrtek
10. března 2016. Konferenci uspořádala Fakulta právních a správních
studií, Katedra veřejného práva ve spolupráci s Institutem kriminalistiky,
forenzních disciplín a kriminologie VŠFS. Konference se zúčastnili přední
odborníci na trestní právo, právní vědu, kriminalistiku a forenzní disciplíny.
Tematicky byla zaměřena na aktuální otázky trestního práva, kriminalistiky
a forenzních věd v procesu dokazování. Cílem konference bylo nastínění
současných zásadních prvků dokazování. Odbornými gestory konference
byli doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D., a prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých příspěvků,

Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D.
se věnoval problematice vývoji dokazování z kriminalistického hlediska.
Kriminalistika se obecně vytvořila
z právních oblastí, zejména trestního
práva a též z kriminologie. Kriminalistika je právě s těmito vědními
disciplínami těsně spjata, jak z hlediska vývoje, tak přímo z věcných
oblastí. Ve svém vystoupení popsal
přehledně vývoj kriminalistických
metod v návaznosti na vývoj dokazování v trestním právu procesním.
Jednotlivé kriminalistické metody,
zejména kriminalisticko taktické, se
vyvíjeli v návaznosti na jejich legálnost v trestním právu procesním,
trestním řádu.
Doc. JUDr. Jan Chmelík Jan, Ph.D.
přednesl příspěvek o obhajobě
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a spravedlivém procesu. Právo na
obhajobu osobě, proti níž se vede
trestní řízení, vyjadřuje požadavek,
aby byla v trestním řízení zaručena
plná ochrana zákonných zájmů a práv
této osoby. Prostřednictvím práva na
obhajobu se má dosáhnout toho, aby
nevinný byl ospravedlněn a pachatel
byl odsouzen jen za trestný čin, který
spáchal a za tento trestný čin mu byl
uložen spravedlivý trest.
JUDr. Jiří Straka prezentoval standardizaci postupů v oblasti zkoumání
ručního písma. V posledních dvaceti letech dochází nejen v oblasti
znaleckého zkoumání ručního písma,
k poměrně podstatným změnám,
které jsou vynuceny různými okolnostmi. Příležitost působit na kvalitu
oboru jako celku od roku 1989 ne-

využil žádný existující subjekt, který
by se pro to přirozeně nabízel. V roce
2013 proto vzniklo profesní sdružení,
které má ambice vykonávat chybějící
odborný dohled nad kvalitou identifikačního zkoumání ručního písma
v České republice.
MUDr. Miloslav Kuklík, CSc. prezentoval zajímavé téma příspěvku
o sociobiologii a následné možné
právní konsekvence. V referát rozebíral základní aspekty asistované
reprodukce jako je umělé oplození,
preimplantační diagnostika, in vitro
fertilizace, intracytoplasmatická
injekce nepohyblivé spermie do vajíčka. V kazuistickém sdělení uvedl
příklady situací, když děti mají mít
děti a jaké tyto situace mají právní
konsekvence.
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Mgr. Karel Lehmert, Ph.D. referoval o věrohodnosti výsledků testů
na omamné a psychotropní látky.
Omamné a psychotropní látky jsou
průvodci lidstva nejméně od paleolitu. Dříve byly vyhrazeny jen vybraným společenským funkcím, pak
celým společenským vrstvám, a dnes
jsou již nejen dostupné každému, ale
naprostá většina populace je také
užívá. Ať dobrovolně nebo nedobrovolně – a mnohdy i nevědomky.
JUDr. Tomáš Sokol hovořil o problematice prohlídek u advokátů z pohledu Stanoviska trestního kolegia
NS. Ve vystoupení zdůraznil názor, že
i když proti rozhodnutí soudu o nahrazení souhlasu zástupce ČAK není
opravný prostředek, fakticky bude
povinností i případného nalézacího
soudu, aby v budoucím hlavním líčení
či obecně ve chvíli, kdy mu je předložena obžaloba, se zabýval i tím, zda
důkazy, které jsou soudu předkládány, byly získány zákonným způsobem.
Tedy například, zda nepochybil soud
při rozhodování o tom, zda listina
obsahuje či neobsahuje skutečnosti,
o nichž je dotčený advokát povinen
zachovávat mlčenlivost.
JUDr. Renata Vesecká, Ph.D. hovořila
o problematice přiměřenosti procesního úkonu - prohlídka jiných prostor
a pozemků. V trestním řízení dochází
k velmi významnému zásahu do základních práv a svobod jak fyzických
tak právnických osob. Děje se tak
na základě postupů orgánů činných
v trestním řízení. Ve svém příspěvku se zaměřila na dodržování zásad
v trestním řízení z pohledu institutu
prohlídky jiných prostor a pozemků.
PhDr. Alena Marešová, Ph.D.
referovala opomíjené zdroje infor-

mací o kriminálních jevech a jejich
pachatelích. V posledních letech
v České republice klesá počet policií
evidovaných trestných činů obecné
kriminality. Nedostatečné informace
o změnách na kriminální scéně jsou
též často příčinou neúspěchu v trestním stíhání pachatelů. V konečném
výsledku jsou proto stíháni, souzeni
a odsuzováni především pachatelé obecné kriminality a pachatelé
nových druhů kriminality a sofistikovaně provedených trestných činů
spravedlnosti často unikají.
Doc. JUDr. PhDr., Ivo Svoboda, Ph.D.
prezentoval možnost kriminalistického zkoumání projevů a extremismu
a terorismu z pohledu soudního znalce. Politický extremismus a zejména
pravicový politický extremismus je
fenoménem současné doby, který je
z pohledu kriminalistického zkoumání natolik specifický, že si vyžaduje
specifické přístupy při jeho hodnocení, a to zejména z pozice soudního
znalce.
JUDr. Václav Kučera prezentoval
možnosti videografie a její využití při
vyšetřování a dokazování TČ. Videografie přispívá k analýze informací
souvisejících s trestnou činností; je
metodou zefektivnění postupu vyšetřovatele. Videografie prokazatelně
pomáhá zefektivnit využité vyšetřovací metody a postupy. Umožňuje
opakované důkladné prostudování
materiálu i „ilustraci“ chování obviněného či svědka pro osoby, jež se
úkonu neúčastnily, například soudce.
Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
prezentoval možnosti počítačové
simulace průstřelu ocelové desky
malorážovou průbojnou střelou. Stupeň balistické ochrany člověka před

účinky průbojných střel je do značné
míry závislý na vlastnostech použitých materiálů balistické ochrany.
Důležitou otázkou, na kterou je nutné
v takovém případě odpovědět je, zda
si střela po proniku překážkou uchová
dostatečně velký ranivý potenciál
k ničení živé síly, která je ukryta za
touto překážkou.
Mgr. Krejčí Zdeněk, Ph.D. informoval
o metodě pachové identifikace jako
prostředku kriminalistické identifikace osob. Autor se v souvislosti
s používáním pachových stop v procesu dokazování věnuje základním
otázkám využití metody pachové
identifikace v procesu kriminalistické
metodiky a to jejího vlivu na procesní
podmínky k využitelnosti v trestním
řízení.
Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
referoval s příspěvkem Konstitucionalistika o právu na azyl – jusnaturální,
či pozitivní právo.
Prof. JUDr. Jozef Stieranka, PhD.
– Kriminalistické aspekty dokazovania
legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. prezentoval možnosti počítačové simulace
při biomechanické analýze konkrétních případů. V příspěvku byly uvedeny konkrétní hodnoty kinematiky
pádu lidského těla při experimentální
činnosti.
Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
v přehledovém příspěvku referoval
o kontradiktornosti trestního řízení.
Konference proběhla s velmi aktivní
diskusí k jednotlivým příspěvkům.
Z konference bude vydán sborník
odborných sdělení.
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Václav Klaus

redakce // text
Tony Košař // foto

přednášel na VŠFS o migraci
Zcela zaplněné Kongresové centrum VŠFS přivítalo 14. dubna
potleskem bývalého prezidenta prof. Václava Klause, který byl
jediným hostem Fóra MF DNES moderovaného Jaroslavem
Pleslem, šéfredaktorem MF DNES. Přednášku i následnou
diskuzi na téma „Přežije Evropa současnou migrační vlnu?“
přenášela VŠFS živě přes Youtube.com. Přenos přebíral
i zpravodajský server iDnes.cz, dohromady jej zhlédlo okolo
15 000 diváků.

Přednášku uvedl Jaroslav Plesl poznámkou, že Klaus patří k veřejným
osobnostem, které migraci považují
za velké téma a často se k němu
vyjadřují. Václav Klaus navázal tím,
že se problematice věnuje skutečně
intenzivně. Dokonce na toto téma
vydal knihu Stěhování s. r. o. – Stručný manuál k pochopení současné
migrační krize, kterou napsal s Jiřím
Weiglem.
V. Klaus se domnívá, že migrace
je otázka rozhodnutí, stejně jako
ochota jí tolerovat. „Stačí říct NE,“ říká
Klaus, „zbytek je jen technologie.“
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Podle jeho názoru Evropa současnou
migrační vlnu vyprovokovala svou
zahraniční politikou.
Bývalý prezident se zastavil i u otázky
lidských práv a doktríny lidských práv,
což jsou pojmy, mezi které klade důrazné dělítko.
Zatímco lidská práva jsou něco, co je
nutné hájit a prosazovat, jejich doktrínu
považuje za antihumánní a nezodpovědnou.
Velkým tématem, na které padl
i dotaz z publika, byla otázka Islámského státu, teroristických útoků a jejich
souvislosti s probíhající migrací. Klaus

se zastavil také u evropské vnitřní politiky a u Turecka. Ke komentáři vyzval
i přítomného Jiřího Weigla.
A odpověď na úvodní otázku? Podle
bývalého prezidenta je „naděje povinností“ a Evropa může krizi přežít,
„když zůstane sama sebou.“ Ovšem
z jeho slov byl v tomto směru cítit
spíše skepticismus.
Informacemi a dojmy nabitou přednášku zakončil Václav Klaus spontánní
autogramiádou své knižní novinky.
Generálním partnerem akce byla MF
DNES. Hlavním partnerem pak společnost Swiss Life Select Česká republika.
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V hlavní roli

finance a investice

redakce // text
Tony Košař // foto

V minulých měsících se na naší univerzitě konalo několik
diskusních fór zaměřených na finance a investice.
Zdánlivě podobné zaměření ovšem nabízí řadu
atraktivních témat a vzrušujících debat.
>>
Letošní první Finanční a investiční fórum se ve
čtvrtek 5. listopadu 2015 věnovalo nejaktuálnějším ekonomickým tématům. Pod taktovkou Petra
Budinského, odborného garanta fóra a současně
jeho moderátora, se diskutující František Bostl
(Colosseum, a.s.), Aleš Michl (poradce ministra financí ČR) a Lukáš Kovanda (Roklen Fin, a.s.) dotkli
např. prezidentských voleb v USA, problému migrace, Islámského státu a jeho financování nebo
čínského růstu.

>>
Aktuálnímu vývoji na finančních trzích se věnovali František Bostl (Colosseum, a.s.) a Lukáš Kovanda (Roklen Fin, a.s.) pod vedením šéfredaktora
MF DNES Jaroslava Plesla. Jejich diskuse se dotkla
témat jako překlasifikace čínské ekonomiky na
tržní, centrálním bankám, rozdělení Evropy nebo
emerging markets na kraji propasti. Toto fórum
jsme také poprvé za existenci našeho Multimediálního centra přenášeli živě přes youtube kanál
vsfstv.

>>
Celkově již osmé Finanční a investiční fórum, které
se na půdě Vysoké školy finanční a správní konalo
ve středu 6. dubna 2016, se setkalo s mimořádným
zájmem. Zcela zaplněné Kongresové centrum se zaujetím sledovalo komu svěřit své finance a živě se
zajímalo o největší investiční myšlenky v roce 2016.
Diskusi předních odborníků v oblasti financí a investic Františka Bostla (Colosseum, a. s.), Lukáše Kovandy (Roklen Fin a. s.) a Jana Macka (SwissLife Select)
moderoval prorektor VŠFS Petr Budinský.
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Věřím,

že studijní středisko VŠFS
bude pro město přínosem...
Magdalena Straková // rozhovor
archiv magistrátu Karlovy Vary // foto

Karlovy Vary patří k nejkrásnějším a nejznámějším českým
lázním. Kdo nepotřebuje lázeňské služby, ten jistě město
zná ve spojení s proslulým filmovým festivalem, který se
letos bude konat již po 51. Nicméně Karlovy Vary nejsou jen
turistickou destinací, jsou především místem, kde žijí lidé.
A jako jiné regiony, i Karlovarsko s jeho sídelním městem
trápí různé nedostatky.
studenty zajímavou nabídku a od
září tohoto roku zde Vysoká škola
finanční a správní otevírá své studijní středisko. Obrátili jsme se na
primátora města Petra Kulhánka
s několika dotazy.

Vedení města v čele s primátorem
Petrem Kulhánkem se snaží najít
recept na co nejlepší život pro
své občany. Vzdělání, zejména to
terciární, je jednou z kapitol, na
které se v tomto regionu intenzivně zaměřují. I proto Vysoká škola
finanční a správní vnímá svůj vstup
do regionu jednoznačně pozitivně.
Už nyní se pomalu rozkoukáváme,
připravili jsme pro potenciální
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Karlovy Vary, to je minimálně celorepublikový, ale spíše evropský pojem.
Jak se žije ve městě, které většina
z nás vnímá jako odpočinkovou destinaci?
Jako všude, i v Karlových Varech
má život svá pozitiva i negativa. To
pozitivní je, že Karlovy Vary jsou
město krásné, plné zajímavostí, byly
vyhodnocené jako nejzelenější město
České republiky, kandidují na zápis na
seznam světového dědictví UNESCO.
Na druhou stranu jsou ale také městem poměrně malým, ne zcela organicky srostlým ze čtrnácti dřívějších
obcí a měst – to třeba znamená, že
jednotlivé části města jsou relativně
daleko od sebe. Na jedné straně jsou
špičkové hotely a lázeňská sanatoria,
na druhé straně má náš region tradičně nejnižší mzdy v republice. Máme

skvělé dálniční napojení na Bavorsko,
ale do Prahy se odsud jede obtížně.
Jsme prostě tak trochu netypické
město.
Má řízení lázeňského města nějaká
specifika?
Ano, přírodní léčivé zdroje nám na
jedné straně přináší po staletí světovou
proslulost, ale také vyžadují citlivou
ochranu – tudíž Karlovy Vary se nikdy
nemohly vyvíjet jako příliš industriální
město. Lázeňské město musí věnovat
pozornost svému přírodnímu bohatství,
což stojí i nemalé finance – ale samozřejmě, ty se zpět vrací v zaměstnanosti
a výnosech lázeňství a cestovního
ruchu. Zvláštní režim ochrany také
znamená velké omezení pro dopravu
v lázeňském centru. Další naší zvláštností je, jak silně ovlivňují prosperitu
města relativně vzdálené a na první
pohled nesouvisející globální události
– velký propad návštěvnosti přinesly
třeba teroristické útoky na New York 11.
září 2001, kdy se zahraniční návštěvníci
začali bát létat, nebo nedávné události
kolem Ukrajiny a Ruska, které zname-
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naly obrovský pokles bonitní klientely
z těchto zemí.
Karlovy Vary jsou také známé svojí
velmi silnou ruskou komunitou. Ovlivňuje to nějak život a řízení města?
Ačkoliv mají Karlovy Vary momentálně
pověst „ruského“ města, na každodenním chodu města se to nijak zvlášť
neprojevuje. Před tím měly Karlovy Vary
pověst „německého“ města – v devadesátých letech po otevření hranic nastal
doslova příval návštěvníků z dřívějšího
Západního i Východního Německa.
V osmdesátých letech tu pobývalo
velké množství Arabů. Možná za deset
let budou mít pověst města japonského nebo čínského, kdo ví. Osobně si
myslím, že Karlovy Vary a jejich přírodní
bohatství patří všem, kdo jej potřebují.
A jsem moc rád, že po mnoha letech se
začali ve větším do města vracet i čeští
návštěvníci.
Jsou obyvatelé Karlových Varů otevření změnám, nebo jsou spíše konzervativní? Jak budou vnímat příchod VŠFS?
Víte, to je těžké říct. Karlovy Vary jsou
historicky vždycky směs moderního
a tradičního, a zdejší lidé jsou na tom
podobně, někteří se třeba nemohou
dočkat filmového festivalu a jeho
nepřestávajícího ruchu, jiné ruší a raději
ne těch deset dní odjedou z města. Ale
vzhledem k tomu, že potenciální vysokoškoláci jsou lidé mladí a lidé, kteří
na sobě chtějí cíleně pracovat, věřím,
že nová vysoká škola bude většinově
vnímaná pozitivně.
Jaký obor jste vystudoval Vy osobně?
A je vám vysokoškolské vzdělání v ži-

votě nápomocno, byť se třeba původnímu oboru nevěnujete?
Moje střední škola byla průmyslová,
ale pro vysokoškolské studium jsem
si vybral ekonomii. Ta se mi potom
hodila ve všem, co jsem dělal – schopnost realisticky vidět zdroje a účelně je
vynaložit mi byla užitečná při vydávání
lázeňského magazínu a myslím si, že se
dobře uplatní i při řízení města.

povských hor. Od roku 2012 se také
v centru Karlových Varů opět vaří a prodává místní pivo značky Karel IV.
Petr Kulhánek
je absolventem Vysoké školy
ekonomické v Praze. Během studia
absolvoval dvě roční stáže, rok
v USA a rok v Austrálii. Po získání
manažerských zkušeností, mimo jiné na

Co byste doporučil návštěvníkům Karlových Varů, aby zcela jistě neminuli?
Určitě lázeňské centrum, prameny
a pamětihodnosti. Já osobně ale mám
velkou slabost pro karlovarské lesy,
plné promenádních cest, po kterých se
dá i skvěle běhat, vyhlídek, altánů, rozhleden. Určitě můžu doporučit proslulé
karlovarské akce – festivaly, jako jsou
Mezinárodní filmový festival Karlovy
Vary, Tourfilm, Jazz Fest, mezinárodní
Karlovarský folklorní festival, víkend
zahájení lázeňské sezóny, Dvořákův
podzim nebo karlovarský Karneval.
Tisíce lidí také ročně přitáhnou tradiční
sportovní akce, karlovarský půlmaratón
nebo City triatlon, těch se totiž účastní
nejen profesionální sportovci nebo
výkonnostní hobíci, ale také celé rodiny
s dětmi.

pozici ředitele v rodinném vydavatelství

Nalákejte naše čtenáře k návštěvě Vašeho města. Existují třeba, kromě karlovarských oplatek, i jiné regionální
pochutiny, které stojí za vyzkoušení?
Pověstná je samozřejmě rodina karlovarských likérů v čele s Becherovkou,
méně známá, ale výtečná je karlovarská káva, na našich farmářských trzích
pravidelně bodují doupovské uzeniny
a masné speciality z nedalekých Dou-

Europe – sériové nominace významných

Promenáda a na postu generálního
tajemníka Mezinárodní federace
novinářů a spisovatelů cestovního
ruchu FIJET, spoluzakládal v roce 2006
nezávislé politické hnutí Karlovarská
občanská alternativa (KOA), které je
od toho roku součástí zastupitelstva
města. V letech 2010 a 2014 KOA
v komunálních volbách zvítězila a Petr
Kulhánek byl zvolen primátorem
města. V roce 2012 byl také zvolen
zastupitelem Karlovarského kraje na
společné kandidátce TOP09 a Starostové
a nezávislí. V současné době je
předsedou Sdružení lázeňských míst ČR,
místopředsedou Svazu měst a obcí ČR
pro evropské záležitosti, členem Mayors‘
Steering Group projektu Great Spas of
evropských lázeňských měst na
Seznam světového dědictví UNESCO.
Celoživotní fanda filmového umění,
od roku 1993 spoluzakladatel a člen
Filmového klubu Karlovy Vary. Aktivní
vytrvalostní běžec. Hovoří plynně
anglicky, dorozumí se rusky a německy.
Je ženatý, má dva syny.

karlovy vary
VYSOKÁ ŠKOLA
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
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Jan Emmer // text
Věra Veselá // foto

Unikátní knihovna

Tento unikátní soubor publikací
obsahuje několik tisíc svazků zejména
právnické, ale i ekonomické či společenskovědní literatury s těžištěm
v první pol. 20. století. Jádrem sbírky
je pak 155 mimořádně cenných publikací z 16.–19. století. Nejstaršími
tituly jsou:
• Grotius, Hugo: De jure belli
ac pacis libri tres – 1625
• Kithonich de Koztanicza, Joannem
M. – Directio methodica Processvs
IV Diciarii Ivris Consuetudinarii,
Inclytiregni Hungariae – 1650
• de Werbocz, Stephano – Decretum
triparitum juris consuetudinarii
inclytiRegni Hungariae – 1753
Svazky této cenné knihovny budou
po zpracování uloženy v zabezpečeném
prostoru a budou přístupné zejména
pedagogům ve speciálním režimu.
Tato jedinečná sbírka může v rámci
VŠFS sloužit jako fundament odborné literatury pro všechny naše právní obory,
částečně i pro veřejnou správu.
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Prof. Knapp je pokládán
za nejslavnějšího českého právníka
2. pol. 20. století.
• v letech 1932–1936 vystudoval
Právnickou fakultu UK, v letech 1936–1939
a 1945–1949 sociologii a historii na
Filozofické fakultě UK;
• od roku 1948 byl docentem správního
práva na Vysoké škole politické a sociální,
od roku 1951 byl profesorem občanského
práva na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy, kde pak působil až do 90. let, kdy
odešel na plzeňskou právnickou fakultu;
• od roku 1952 byl členem korespondentem
nově vytvořené Československé akademie
věd (ČSAV), později ředitelem Ústavu státu
a práva ČSAV;
• v 50. a 60. letech byl rovněž
československým delegátem v UNESCO;
• v roce 1966 byl hostujícím profesorem
na Sorbonně; přednášel též ve Štrasburku,
Montpellier, Aix-en-Provence, v Nancy
a v Toulouse;
• kromě řady monografií, učebnic a článků
je hlavním autorem středního občanského
zákoníku z roku 1950 a velké novely
občanského zákoníku z roku 1991.

zdroj: www.wikipedia.cz

Jedním z příjemných vedlejších efektů
otevření studijního střediska v Karlových
Varech je i získání cenné historické
knihovny, kterou odkázal končící Vysoké
škole Karlovy Vary profesor Viktor Knapp
(viz box – životopis), nejslavnější český
právník druhé poloviny minulého století.
Knihovna nyní přechází do vlastnictví VŠFS.

foto:
ŽÁČKOVÁ, Zdena. Viktor Knapp v Československé akademii věd.
Kariéra českého právního vědce. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,
2015. 78 s. ISBN 978-80-87439-22-7

staré právnické literatury na VŠFS
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Ediční řady našeho
nakladatelství VŠFS
– EUPRESS
Milan Kašík // text

V letošním roce dosáhne celkový počet vydaných publikací s identifikací
ISBN 250 titulů. Jako nová ediční řada se rozvíjí odborné publikace
(pracovní název Akademické texty) v brožované vazbě, s původnímí
výstupy z vědecké a výzkumné práce, která by měla pomoci našim
pedagogům ve vyšší publikační efektivitě v rámci recenzovaných titulů.
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Záběhlice
Braník
Štěrboholy

Sportovní areály

w w w. h a m r s p o r t . c z

SporToVní
Kempy
V areálech

Plány na léto si udělejte už nyní! V průběhu července a srpna chystají pro veřejnost
areály HAMR desítky prázdninových kempů. Vybírat si můžete ze široké sportovní
nabídky a dopřát si letní zážitky, na které budete ještě dlouho a rádi vzpomínat.

D

o prázdnin stále ještě zbývá dostatek času, ale přemýšlet, jak nejlépe naložit s nadcházejícím volnem,
je dobré už nyní. Právě pro to, aby bylo vaše rozhodování co nejjednodušší, rozhodly se areály HAMR připravit širokou nabídku sportovních kempů pro děti i dospělé. Za letními zážitky se tak mohou sportovci vydat nejen
do pražských areálů v Záběhlicích nebo Braníku, ale zajet

třeba do Pňova, Dobřichovic, či Pelhřimova. Přihlásit se
na kempy jde jednoduše přes online rezervace na webových stránkách HAMRu. Výběr je opět velmi pestrý a zahrnuje všechny hamerské sporty od tenisu, beachvolejbalu
a badmintonu, až po fotbal, příměstské, stolní tenis nebo
squash. Pro rychlý a ucelený výběr termínů a lokalit slouží
uvedené tabulky.

Tenisové kempy
Sport
Babytenis
Tenis
Minitenis
Babytenis
Minitanis
Babytenis
Tenis
Minitenis
Mini + baby

Termín
4. – 8. 7. 2016
11. – 15. 7. 2016
18. – 22. 7. 2016
25. – 29. 7. 2016
1.– 5. 8. 2016
8. – 12. 8. 2016
15. – 18. 8. 2016
22. – 26. 8. 2016
29. – 31. 8. 2016

Sport
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní
všesportovní

Termín
4.-8.7.2016
11.-15.7.2016
11.-15.7.2016
18.-22.7.2016
18.-22.7.2016
25.-29.7.2016
25.-29.7.2016
1.-5.8.2016
1.-5.8.2016
8.-12.8.2016
15.-19.8.2016
22.-26.8.2016
22.-26.8.2016
29.-31.8.2016

Lokalita
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice
Záběhlice

Věk
8 – 10 let
7 – 16 let
5 – 7 let
8 – 10 let
5 – 7 let
8 – 10 let
7 – 16 let
5 – 7 let
5 – 10 let

Badmintonové kempy
Kapacita
16
36
16
16
16
16
36
16
16

Cena
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
1 990 Kč

Kapacita
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Cena
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
1 990 Kč

Všesportovní kempy
Lokalita
Záběhlice
Braník
Záběhlice
Braník
Záběhlice
Braník
Záběhlice
Braník
Záběhlice
Záběhlice
Braník
Braník
Záběhlice
Záběhlice

Věk
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let
7-18 let

Squashový kemp
Sport
squash

Termín
22.-26.8.2016

Lokalita
Záběhlice

Věk
7-20 let

Kapacita Cena
24
2 990 Kč

Sport
badminton
badminton

Termín
25.-29.7.2016
1.-5.8.2016

Sport
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach
beach

Termín
25.-29.7.2016
15.-19.8.2016
21.-26.8.2016
25.-26.6.2016
9.-10.7.2016
16.-17.7.2016
23.-24.7.2016
30.-31.7.2016
6.-7.8.2016
20.-21.8.2016
27.-28.8.2016

Sport
fotbal
fotbal
fotbal
brankářský
fotbal

Termín
11.-15.7.2016
18.-22.7.2016
25.-29.7.2016
1.-5.8.2016
15.-19.8.2016

Sport
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis
stolní tenis

Termín
4.-8.7.2016
11.-15.7.2016
15.-19.8.2016
22.-26.8.2016

Lokalita
Braník
Braník

Věk
12-18 let
7-13 let

Kapacita Cena
20
2 990 Kč
20
2 990 Kč

Beachvolejbalové kempy
Lokalita
Věk
Záběhlice
8-18 let
Braník
8-18 let
Pňov
8-18 let
Dobřichovice
dospělí
Pňov
dospělí
Pelhřimov
dospělí
Pňov
dospělí
Dobřichovice
dospělí
Pelhřimov
dospělí
Dobřichovice
dospělí
Pňov
dospělí

Kapacita
16
16
32
32
32
28
32
32
28
30
32

Cena
2 990 Kč
2 990 Kč
4 290 Kč
1 590 Kč
1 690 Kč
1 790 Kč
1 690 Kč
1 590 Kč
1 790 Kč
1 590 Kč
1 690 Kč

Kapacita
20
20
20
20
20

Cena
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč

Kapacita
16
20
20
20

Cena
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč

Fotbalové kempy
Lokalita
Braník
Braník
Braník
Záběhlice
Braník

Věk
4-15 let
4-15 let
4-15 let
8-18 let
4-15 let

Kempy stolního tenisu
Lokalita
Záběhlice
Braník
Braník
Braník

Věk
6-18 let
6-18 let
6-18 let
6-18 let

Partneři

VYSOKÉ ŠKOLY
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Verze loga se stínem určená pro hlavičku novin

Základní verze loga v ochranné zóně

Inverzní verze loga v ochranné zóně

open party
31. 8. 2016

VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH
program: www.vsfs.cz/party

Pár přátel stačí mít...
Společenství škol

P
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T
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A
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www.kouzelneskoly.cz | www.bankovniakademie.cz | www.vsfs.cz

