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Editorial
Vážení a milí čtenáři Xadonie,
při sestavování tohoto vydání
jsem si uvědomila, jak důležitou
roli hraje v našich životech pojem
partnerství. Vždyť právě na něm je
postaven vlastně každý vztah, který
si budujeme. Pro naši univerzitu
jsou partnerské vazby dokonce
klíčové: pomáhají nám financovat
řadu aktivit, které bychom bez jejich
podpory nemohli realizovat, rozšiřují
naše obzory o další oblasti, hledáme u nich inspiraci, díky
nim můžeme dokonce nabízet našim absolventům zajímavá
pracovní uplatnění. A právě proto jim tentokrát věnujeme
Téma vydání. Seznamte se, prosím.
Jsme rádi, když se nám daří do našeho časopisu
přinášet nové pohledy. Už několikrát jsme koketovali
s myšlenkou zařadit do Xadonie článek populárně naučného
charakteru, něco na pomezí vědeckého a laického textu.
S akreditací navazujícího magisterského studia našeho
oboru Kriminalisticko právní specializace (vedle něj se
podařilo akreditovat i navazující magisterské studium oborů
Bezpečnostně právní studia a Právo v podnikání!) se téma
samo nabídlo. Příspěvek prof. Strause, proděkana Fakulty
právních a správních studií a předního českého odborníka
forenzních věd, Kriminalistika a forenzní vědy, může sloužit
nejenom jako zdroj laického poučení a prvního kontaktu s
nesmírně zajímavým obsahem, ale i jako studijní text pro
studenty prvních ročníků. Pokud se vám náš experiment bude
líbit, přineseme čas od času podobně laděný článek.
V naší rubrice Periskop se tentokrát podíváme do Ekvádoru
a radu z jeho nadpisu „Ama la vida“, tedy něco jako milovat
život, si dovolím od autorky článku vypůjčit. Ať s končící zimou
a ubývajícími stránkami Xadonie před sebou nalézáte mnoho
důvodů, proč život milovat.
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Univerzita

Bohuslava Šenkýřová // text
archiv redakce // foto

se bez dobrých
partnerů neobejde
Naše univerzita je manažersky
řízena. Ještě před pár lety to bylo
akademickou veřejností přijímáno
s určitým despektem. Dnes se obecně
uznává, že je to jediný funkční model
řízení soukromé vysoké školy,
která se musí při svém financování
obejít bez jakýchkoliv státních
dotací na studenta.

Součástí koncepce manažerského
řízení je také dlouhodobá spolupráce s partnery zejména z oblastí, ve
kterých nacházejí uplatnění naši absolventi. Dnes máme v tomto směru
situaci jednodušší, než třeba před
10 roky. Mezi naše partnery patří celá
řada předních českých společností.
Ostatně čím dál častěji nás s nimi
váže nejenom akademický nebo ekonomický zájem, ale hlavní spojnicí
jsou právě naši absolventi. Je jich
už více než 17 000. Týden co týden
se v médiích mihne zmínka o dalším
úspěšném absolventovi VŠFS, který
posílil řady té které významné firmy
na významné manažerské pozici. Na
následujících stránkách vás seznámíme s některými našimi partnery.
Ještě před pár týdny jsem si myslela,
že budu tématu manažerského řízení
univerzity věnovat celý dnešní úvodník.
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Že se na VŠFS „nic neděje“. To už neplatí. Tak tedy co je na VŠFS nového?
Nejprve jsme s ředitelem Vysoké školy
Karlovy Vary podepsali smlouvu o převzetí jejich stávajících studentů v Karlových Varech a v Praze (pokud budou
mít zájem), neboť tato vysoká škola
k 31. srpnu 2016 ukončí svoji činnost.
S tím souvisí i otevření našeho nového
studijního střediska v Karlových Varech
od 1. září 2016 a náročná příprava
provozu, přijímacího řízení, marketingu, jednání s místními orgány atd. Aby
to nevypadalo, že se jen rozrůstáme
do dalších měst, je třeba zdůraznit, že
ke stejnému termínu uzavíráme naše
studijní středisko v Kladně.
Velmi hezká zpráva vyšla 21. ledna
v Hospodářských novinách. V žebříčku
nejlepších vysokých škol v oboru ekonomie jsme obsadili fantastické
18. místo. Jsme jediná soukromá vysoká škola mezi veřejnými a oproti loňskému roku jsme si polepšili o jednu
pozici. V kritériu „Mezinárodní zapojení
školy“ jsme dokonce pátí!
I když to může někomu znít neskromně, nemohu se nezmínit o anketě TOP
ženy Česka, neboť můj úspěch
v 11. ročníku považuji za potvrzení

dlouhodobého úsilí celé školy. Všeobecně se o mně ví, že genderový
problém neřeším, neboť si myslím,
že není na naší škole na pořadu dne.
Naopak, smíšené týmy osobností různého pohlaví, ale hlavně profesionálů
se správnými povahovými a charakterovými vlastnostmi, schopnostmi
a dovednostmi mohou být úspěšné.
A přiznávám, že jsem se také domnívala, že rektorka soukromé univerzity
není a nemůže být všeobecně vnímána
jako TOP žena veřejné sféry. Přesto
jsem se mýlila a umístění v TOP 25
v této kategorii z mnoha desítek nominovaných mě překvapilo i potěšilo.
Jsem ráda, že vám, vážení čtenáři,
mohu podat tyto dobré zprávy. Věřím,
že jste na naši univerzitu náležitě hrdí.
Je za tím hodně práce. A také je to
ohromný závazek. Vždyť za rok se budete ptát, jak jsme v žebříčku dopadli,
jak se nám daří naše plány realizovat.
Věřím, že vám zase podáme informace, které vás, naše příznivce, potěší.
A že stejně tak potěší i naše partnery,
kterým touto cestou děkuji za jejich
přízeň a dlouhodobou spolupráci.
A pro ty, kteří se do tohoto vydání
nevešli, najdeme prostor v dalších
připravovaných číslech.
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Den s …

Emil Šenkýř // text
archiv autora // foto

Emilem Šenkýřem
RÁNO
Ranní budíček okolo 7,15 hod,
hygiena, letmo kontroluji
diář na dnešní den a volím oblek, boty
a kravatu. Před 8 hod. doprovázím starší
dceru do základní školy v těsné blízkosti
bydliště a nasedám do auta. V průběhu
jízdy řešíme s rektorkou univerzity novinky z pracovního a soukromého života.
PŘÍJEZD DO ŠKOLY
Ještě jednou si kontroluji diář
a rozvrhuji si činnosti a úkoly,
které si průběžně monitoruji a v předstihu značím do diáře. V průběhu otevírání
a vyřizování e-mailů rychle snídám
a svolávám schůzku s Pavlem Zinglem,
ředitelem marketingu a produkce.
JEDNÁNÍ S PAVLEM ZINGLEM
Nejdříve se radíme ohledně
dnešní odpolední akce Investičního a finančního fóra, a to z hlediska
organizačního zajištění, prezentace
partnerů a aktuálních záležitostí
k dořešení. Jsem ubezpečen, že je vše
zařízené a dolaďujeme už pouze detaily.
Probíráme další nedořešené úkoly a jejich komunikaci. Jedná se zejména o realizaci media plánů jednotlivých škol
ze Společenství škol, nové eventy VŠFS,
jejich zabezpečení a o další nápady
v propagaci Společenství škol. Aktuálně
řešíme inzerce do MF Dnes, Lidových
novin, Hospodářských novin, parametry
nové spolupráce s firmou Špuntomat
a nový námět vyobrazení Společenství
škol na vizitkách pro zaměstnance jednotlivých škol.
E-MAILY A SMLOUVY
Vyřizuji nové e-maily. Přeposílám fakturaci na příslušné oddělení do UniCredit Bank CZ,
komunikuji s naší advokátkou ohledně
dlužníků (studentů) a postupu dalšího řešení pohledávek po splatnosti v konkrétních případech. V této
souvislosti připravujeme úpravy Smluv
o studiu a dalších formulářů v případech ukončení studia. Současně řešíme

případ specifického neplatiče (rodiče)
z Kouzelných škol, který s námi přestal
komunikovat, a domlouváme se na dalším postupu. Kontroluji a připomínkuji
návrh Smlouvy o spolupráci mezi VŠFS
a Deloitte Audit na Slovensku, týkající
se partnerství v rámci soutěže Global
Management Challenge 2015/2016,
kterou VŠFS pořádá v České republice
a na Slovensku. Současně přeposílám
nabídku odborných stáží ve společnosti
Deloitte, kterou umísťujeme na školní
LinkedIn, web a Facebook.
OBĚD
Společný oběd s Pavlem
Zinglem a Petrem Budinským,
prorektorem pro vzdělávací činnost
a vnější vztahy. Řešíme zejména Investiční a finanční fórum a jeho program
a zabezpečení. Věnujeme se i dalším aktuálním záležitostem ohledně partnerů
VŠFS a marketingové propagace.
SMLOUVY, FAKTURACE
A E-MAILY
Dokončuji Smlouvy o spolupráci a rámcové objednávky inzerce
pro VŠFS u společnosti Economia, tedy
týkající se zejména Hospodářských
novin, časopisu Ekonom a Respekt a internetového portálu ihned.cz. Zasílám
e-mailem návrh balíku smluvní dokumentace a volám příslušné zástupkyni
společnosti Economia. Stejně jako
spolupráce s Economií, které si vážíme,
máme neméně úspěšné a dlouhodobé
partnerství s mediální skupinou Mafra,
tj. s MF Dnes, Lidovými novinami, idnes.
cz a aktuálně jednáme o partnerství
i s rádiem Impuls.
V průběhu krátkého sezení s Pavlem
Zinglem řešíme došlé fakturace a provádíme jejich autorizaci a předání na
ekonomický úsek.
Následně ještě komunikuji se zástupcem
společnosti Vodafone ohledně schůzky
k návrhu nové spolupráce. Dopisuji si
s manažerem náboru a HR marketingu ze
společnosti ČSOB, která je také význam-

ným partnerem VŠFS, a to ohledně nabídky vzdělávacího programu.
INVESTIČNÍ A FINANČNÍ
FÓRUM
V Kongresovém sále se koná
již tradiční Investiční a finanční fórum.
To dnešní je věnováno nejaktuálnějším ekonomickým tématům, a to
pod taktovkou Petra Budinského jako
odborného garanta akce a současně
jako moderátora. Jako diskutující se
účastní František Bostl (makroekonom
společnosti Colosseum), Aleš Michl (poradce ministra financí) a Lukáš Kovanda
(Roklen Fin). Témata jsou velice zajímavá a dotýkají se prezidentských voleb
v USA, migrace v Evropě, Islámského
státu a jeho financování nebo čínského
růstu. Před zahájením a po skončení
akce se setkávám s přítomnými zástupci
partnerů VŠFS a dalšími hosty a probíhá
networking.
SETKÁNÍ APOGEO
Na základě pozvánky od poradenské skupiny APOGEO se
účastníme společně s Petrem Budinským
jejich akce v Grévinu – muzeu voskových figurín. Setkáváme se se zástupci
společnosti APOGEO včetně jejího vedení.
Poradenská skupina APOGEO je dalším
významným partnerem VŠFS a na méně
formální akci probíráme aktuální body
spolupráce ve více oblastech.
UTKÁNÍ EVROPSKÉ LIGY
Jako sparťan, i když ne „skalní“,
si nemohu nechat ujít důležité
utkání na evropské scéně mezi Spartou
a Schalke 04. Odreaguji se při fandění
a z výsledku jsem trochu zklamaný.
Opět penalta, která nebyla…
VEČER
Rychlý návrat ze stadionu domů,
opět kontroluji došlou poštu
a pročítám denní zprávy na internetu
a chystám se k spánku. Bohužel dnes jsem
se nestihnul příliš věnovat rodině, ale
zítra se polepším…
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Partnerství by mělo být

oboustranně výhodné

Bohuslava Šenkýřová // rozhovor
archiv autora, Tony Košař // foto

V celém Společenství škol je možné nalézt jen několik osobností, které významně ovlivňují dění
v tolika rozdílných rolích jako Emil Šenkýř, předseda správní rady VŠFS, generální ředitel Educo Uni
Group a jednatel Educo Uni Service. Je zřejmé, že prostor, který mu může náš časopis poskytnout,
ani zdaleka nepokryje všechny činnosti, na nichž se podílí. Naším rozhovorem i dalšími články
se alespoň pokusíme postihnout, kde všude se můžeme s výsledky jeho práce setkat. Vzhledem
k tomu, že otázky připravovala s redakcí i rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová, dovolíme si
porušit nepsanou novinářskou zásadu a výjimečně použijeme v rozhovoru tykání. Vztah matky a syna
ostatně nabízí příležitost pro otázky malinko otevřenější, než je možná zvykem.

Příchodem na vysokou školu jsi docela
radikálně změnil obor. Co bylo na této
změně nejtěžší?
Předem bych chtěl poděkovat za možnost rozhovoru. Nevím, jestli radikálně,
ale obecně se můj život hodně zrychlil.
Je rozhodně pestřejší a zajímavější.
Jako podnikový právník v bankách jsem
dělal rutinnější činnosti, zatímco nyní
se podílím nejen na realizaci, ale často
i na strategii. Nejtěžší je nyní plánování
času, protože nerad dělám věci na půl.
I při rozhodování jsem zvyklý si vše promyslet a zanalyzovat, na což nyní často
není tak úplně čas. Člověk se neustále
i sám učí…
Ve Společenství škol už působíš více
než dva roky, takže čas vhodný na
ohlédnutí. Co tě tady nejvíc překvapilo, co potěšilo a co bys rád změnil, ale
ještě k tomu nebyla příležitost?
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Vzhledem k mým rodinným vazbám
a vzhledem k tomu, že jsem se Společenstvím v kontaktu od jeho narození,
tak mě toho tolik nepřekvapilo. Mám
radost, že ve společnostech tvořících
Společenství pracuje celá řada odborníků a fajn lidí. Myslím, že neustále je co
vylepšovat, pokud chceme být moderní
a dynamickou firmou, která proklientsky reaguje na nové trendy a výzvy.
Současně je velice důležité neustálé
kvalitní a efektivní operativní řízení.
Tvoje působení zahrnuje několik
poměrně odlišných oblastí: vyjednávání s partnery spojené s obchodem,
marketing, řízení financí firmy, právní
služby, působení ve statutárních
orgánech. Je nějaké oblast, která je ti
nejblíž, přináší ti nejvíce uspokojení?
Osobně mám radost z každého dílčího
úspěchu Společenství, ať se na něm

podílím více či méně. Velice často je
to mozaika kroků, bez kterých by se
úspěch nedostavil. Vážím si každé
práce, která je dělána kvalitně. Určitě největší uspokojení mám, když se
podaří zrealizovat vlastní nápad nebo
inovaci, která se pozitivně projeví ve výsledku, ať se jedná o obchodní případ,
marketing, právní služby nebo strategii
a finanční výsledky.
Významnou stopu zanechává tvoje
působení v již zmiňovaném marketingu. Společenství škol je od chvíle, kdy
jsi jej převzal, hodně vidět, o našich
reklamách se mluví, kampaň vzbuzuje
emoce, ostatně růst počtu přijatých
studentů jde jistě z části i na vrub
chytrého marketingu. Kde vidíš v této
oblasti budoucnost? Na co se budou
muset organizace našeho typu do
budoucna soustředit?
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Předem bych chtěl říci, že nejsem marketingový specialista, i když za těch
2,5 roku jsem se již něčemu přiučil.
Řídím se spíše logikou, intuicí a selským
rozumem. Úspěch je téměř vždy ale
prací celého nejen marketingového
týmu. Snažíme se soustředit na moderní a pouze významné nástroje jako je
on-line marketing, PR, personální marketing, zajímavé eventy školy (konference, fóra, veletrhy VŠ, plesy, sportovní
turnaje a již tradiční výroční setkání
ve Žlutých lázních). Více nyní osobně
spolupracujeme s velkým mediálními
domy Mafra a Economia jako partnery
školy, dále se vzdělávacími agenturami
nebo jazykovými školami pro zahraniční studenty a stále rozvíjíme projekty
Vysokoškolákem nanečisto a eMaturity.
cz, ze kterého máme my a maturanti
velkou radost. Nechtěl bych zapomenout ani na Klub absolventů Diamant,
který se snažíme nově organizovat
a připravujeme setkání absolventů VŠFS
se zajímavými osobnostmi.
Velkou část tvého pracovního a koneckonců i soukromého času zabírají
vyjednávání s partnery. Představ
čtenářům některé z velkých úspěchů,
kterých jste na tomto poli dosáhli.
Nevím, čím se měří velikost úspěchu.
Partnerství by mělo být určitě oboustranně výhodné a mám radost, když se
rozvíjí dlouhodobě i ve více oblastech.
Když bych měl jmenovat, tak mám
radost ze spolupráce se společnostmi:
Kooperativa, J&T banka, ČSOB, Mafra,
Economia a APOGEO, které se nově
rozvinuly nebo u kterých jsem byl od
počátku.
Kdybys mohl zasahovat do osnov škol
ve Společenství, na jaký předmět bys
kladl největší důraz, co by děti i mladí
lidé měli bezpodmínečně umět?

Určitě by každý člověk měl mít určitý
všeobecný přehled a za mě je důležitá
zejména logika a logické uvažování,
které se člověk naučí prostřednictvím
matematiky. Osobně jsem zastáncem
jejího povinného zařazení do maturitní
zkoušky. Současně je ale důležité
mít k dispozici dostatek kvalitních
a trpělivých vyučujících.

je lídrem ve vzdělávání v rámci
soukromého školství. S tím souvisí
rostoucí počet kvalitních studentů
a úspěšných absolventů. Má pozice je
obdobná té současné.
Vidím Společenství, jehož sláva hvězd
se dotýká...

Jak poznamenal tvůj vstup do oblasti
školství tvoji rodinu. Řešíš teď víc
vzdělání svých dcer?
Předně do mé činnosti zatím nenáleží
akademická činnost. V oblasti školství
se tedy spíše spolupodílím na řízení
škol jako podniku se specifickými
vlastnostmi. Popravdě vzhledem
k tomu, že dcery jsou zatím velmi
malé, tak jejich vzdělání příliš neřeším.
Všechno má svůj čas…
Dokážeš si i při tom všem na rodinu
udělat čas? Jak trávíte společné
volné chvíle?
Ano, rodina je pro mě velmi důležitá.
S částí rodiny se vidím i v práci. Jinak
volný čas trávíme zejména na chalupě
u řeky Lužnice v Dobronicích v jižních
Čechách. Rádi jezdíme na výlety
a sportujeme. Já osobně se rád projedu
na horském kole nebo zahraji tenis.
Kdyby sis mohl jasně definovat,
jaké vlastnosti by měly mít tvoje děti,
jaké by to byly?
Každý člověk je jiný a je osobnost.
Určitě nechci někoho předělávat,
ale přál bych si, aby mé děti byly
chytré, čestné, upřímné, spolehlivé
a pravdomluvné. Něco jako „stará škola“.
Představ si, že máš křišťálovou kouli,
která ukazuje budoucnost. Kde vidíš
sebe i Společenství za pět let?
Jsme stabilní a silný subjekt, který

Mgr. Emil Šenkýř, DiS.
V rámci Společenství škol patří
k osobnostem s nejširším záběrem.
Na VŠFS působí jako předseda správní
rady, je generálním ředitelem Educo Uni
Group, která pro Společenství zajišťuje
komplexní marketingový servis,
a jednatelem servisní organizace Educo
Uni Service. Vystudoval Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy a více než
10 let se věnoval firemnímu právu. Pod
jeho vedením zásadně posílil segment
partnerské spolupráce s významnými
českými firmami. Ve volném čase se
věnuje rodině a sportu.
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Univerzitu

Magdalena Straková // rozhovor
archiv autora // foto

bych charakterizoval jako progresivní
Vysoká škola finanční a správní prošla v minulém období
změnou právní formy z obecně prospěšné společnosti na
zapsaný ústav. Byla to změna vynucená úpravou právních
předpisů a samozřejmě se odrazila nejenom v názvu
univerzity, ale měla i praktické dopady. Jedním z nich byl
zánik orgánu dozorčí rady a vznik revizora, který funkci
dozorčí rady přejímá. Revizorem VŠFS je Ing. Jan Turek,
který byl od roku 2013 předsedou její dozorčí rady.
Položili jsme mu několik otázek.
Co si vlastně můžeme představit pod
funkcí revizora, jak revizor ovlivňuje
běžné dění univerzity?
Podobně jako dříve u dozorčí rady, role
revizora spočívá zejména v kontrolní
funkci ve vztahu k hospodaření univerzity a jednání ostatních statutárních
orgánů. Jeho odpovědností je i dohlížet na to, že činnost školy probíhá
v souladu se zákony, vnitřními předpisy
a zakládací listinou ústavu. V situaci,
kdy vše probíhá, jak má, tak revizor do
běžného dění univerzity nutně nezasahuje. Může je ale zprostředkovaně
ovlivňovat tím, že se účastní jednání
správní rady, přináší podněty a vyjadřuje se k projednávaným tématům.
S VŠFS jste spojen již mnoho let
a přesto jste vlastně tak trochu v roli
pozorovatele. Jak byste univerzitu ze
svého pohledu popsal?
Kdybych měl použít jediné slovo, tak
myslím, že bych charakterizoval univerzitu jako „progresivní“.
Celou svou kariéru se pohybuji v komerční sféře, takže nemám srovnání s jinými univerzitami, ale velmi příjemně
mě překvapil profesionální manažerský
přístup vedení školy, který mi v některých ohledech připomíná spíše firmu
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než akademickou instituci, což mi moji
roli revizora usnadňuje.
V době, kdy jiné školy zaznamenávají
propad zájmu studentů, VŠFS reaguje
na situaci akreditací nových studijních
programů, o které je velký zájem, jako
je např. kriminalistickoprávní specializace. Zajímavá je z mého pohledu
i možnost kombinovaného studia Joint
Degree.
Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce a partnerství se zahraničními
univerzitami. Mezinárodní zkušenosti
jsou podle mého názoru v dnešním
globalizovaném světě významným
předpokladem budoucího úspěchu
každého absolventa, ať již je získává při
stáži v jiné zemi nebo při kontaktu se
zahraničními spolužáky zde v Praze.
Koncept celoživotního vzdělávání
v rámci Společenství škol je dalším
z prvků, kterým se dle mého názoru
VŠFS významně odlišuje, a který se
může dále úspěšně rozvíjet.
V poslední době se při různých příležitostech stále častěji setkávám s úspěšnými absolventy VŠFS, a to mě opravdu těší.
A na závěr nám prozraďte něco o sobě.
Čím se profesně zabýváte? Jaké jsou
Vaše koníčky?

Posledních 5 let pracuji jako finanční
ředitel developerské skupiny JRD. Stavíme v Praze nízkoenergetické a environmentálně šetrné bytové domy.
Volný čas nejraději trávím s rodinou
při sportovních aktivitách. V zimě je to
hlavně lyžovaní, v létě zase tenis, cykloturistika a potápění.

Ing. Jan Turek, FCCA
Několik let působil ve sféře auditu
a bankovnictví. Po pětiletém působení
v Myllykoski Corporation přešel
k developerské společnosti JRD,
kde působí na pozici finančního
ředitele. Od roku 2013 byl předsedou
dozorčí rady VŠFS. Po změně právní
formy je jejím revizorem. Je členem
Mezinárodní asociace autorizovaných
certifikovaných účetních.

PODPOŘTE DOBROU VĚC!

Přispějte do Stipendijního fondu VŠFS a získejte
unikátní CD, které vydala naše univerzita!
Minimální
vklad 200 Kč
Pouze na rektorátu
(1. patro, Estonská 500,
Praha 10).
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dynamická poradenská skupina
APOGEO je respektovaná česká, dynamicky rostoucí poradenská skupina,
která působí na trhu od roku 2001. Říká se, že 1 rok v poradenské firmě vydá
za 4 roky v běžném businessu. Realitou je fakt, že každý den děláme něco jiného,
nevěnujeme se jen jedné firmě a pracujeme v širokém spektru oborů.
CO DĚLÁME?

PRO KOHO?

Díky široké síti partnerů a spolupracujících konzultantů zajišťujeme transakce
s mezinárodním aspektem ve většině
evropských států.

Poskytujeme kvalitní služby komerčním firmám napříč obory a rovněž
subjektům veřejné správy. Věříme, že trvalé konkurenční výhody může
být dosaženo jen nadstandardní kvalitou služeb a proaktivním přístupem
spojeným s dokonalou znalostí prostředí klienta.

•
•
•
•
•
•

transakce
daně
účetnictví a mzdy
audit
znalecký ústav
zakládání, prodej, správa
a likvidace společností
• virtuální kanceláře
Každý klient a každé zadání je prostě
specifické.

OBJEVTE SVĚT PLNÝ PŘÍLEŽITOSTÍ
A PROSTORU PRO SEBEREALIZACI

Současně je ve skupině APOGEO několik absolventů Vysoké školy finanční
a správní, kteří přesvědčivě obhájili stupeň jejich vzdělání a zvýšili tak kredit
soukromému školnímu sektoru. Novým kolegům jsme poskytli zajímavou práci s velkým prostorem pro kariérní růst a seberealizaci, to celé v příjemném
a moderním pracovním prostředí pod záštitou silné prosperující společnosti.
Jsme si totiž vědomi, že smyslem a cílem poradenství není zpracování rutinních či ze zákona povinných úkonů, přežívat a odsedět si povinnou pracovní
dobu - práce vás musí bavit a my vás rádi podpoříme. Věříme, že část úspěchu závisí především na týmu lidí, jejich zkušenostech, schopnostech a pozitivním přístupu k práci, to vše jsou hlavní faktory, kterými se odlišujeme od
konkurence.

privátní banka úspěšných
Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch
nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit
ve všem, co děláme. Jsme privátní
bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat
dalším generacím a v neposlední
řadě si ho také užít. Učíme se od těch
nejlepších a rosteme spolu s našimi
klienty.
Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství,
které řeší nejen současné potřeby
našich klientů, ale zohledňují i širší
rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před
ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu.
Zahrnují multigenerační správu
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majetku a nástupnictví, investiční
poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování
majetku či služby life-style managementu. Pro klienty, kteří chtějí
poznat rozdílnost přístupu privátní
banky a vyzkoušet komfort a kvalitu služeb, je připravena služba Clear
Deal, která je přístupná od půl milionu korun a kromě termínovaných
vkladů nabízí i omezené množství
investičních příležitostí. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme
specializované financování v oblasti
real estate a podnikových akvizic.
Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T
Banky její slovenská pobočka, ruská
banka J&T Bank AO, J&T Bank and

Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a VABA banka
v Chorvatsku.
Více informací na: www.jtbank.cz
Již několik let spolupracujeme s Vysokou školou finanční a správní a jejími
studenty v rámci mezinárodní soutěže ve virtuálním řízení firem Global
Management Challenge, jíž jsme generálním partnerem. Setkání studentů se zástupci banky, jejich mentoring
a společná diskuse jsou pro obě strany
velmi přínosné, což se jasně prokazuje také na výsledcích „našich“ týmů
v soutěži. I nadále chceme podporovat
mladé a nadějné a doufáme, že spolu
s VŠFS máme před sebou hned několik
úspěšných let spolupráce.
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Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners:
největší česko-slovenská advokátní kancelář
Advokátní kancelář Havel, Holásek
& Partners založilo v roce 2001 pět
mladých právníků z předních mezinárodních a českých právnických firem.
Od roku 2009 je největší česko-slovenskou advokátní kanceláří s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě
a zároveň nejdynamičtěji rostoucí
právnickou firmou v regionu střední
a východní Evropy.
Podle britské ratingové agentury Who’s Who Legal, která každý rok
zveřejňuje výsledky mezinárodního
hodnocení nejlepších právnických firem světa, je kancelář Havel, Holásek
& Partners nejlepší právní kanceláří
v České republice. V loňském roce získala rovněž cenu Právnické firmy roku
pro domácí kancelář a Právnické firmy
roku za nejlepší klientské služby, a ve
všech dosavadních ročnících této soutěže je co do počtu nominací a titulů
nejúspěšnější kanceláří v České republice i na Slovensku.
V kanceláři momentálně působí 24
partnerů a téměř 180 specializovaných
právníků. Jejich jména jsou pravidelně
skloňována v renomovaných mezinárodních ratingových publikacích, které
je řadí mezi vedoucí či doporučované
specialisty pro transakce v oblasti fúzí
a akvizic, obchodního práva, práva ob-

nejdůležitějšími hodnotami
jsou zdraví a čas
Santé je prvním nestátním zdravotnickým zařízením v ČR. Za dnes už více
než 20 let působení jsme získali mnoho
zkušeností k tomu, abychom svým klientům mohli nabídnout jen ten nejlepší
servis, a to jak v oblasti individuální,
tak i firemní zdravotní péče.
V roce 2013 se skupina společností
Santé Group stala členem mezinárodní
skupiny B·A·D/TeamPrevent, která je
evropským leaderem na trhu v poskytování preventivních služeb, pracovně-lékařských služeb, BOZP a PO.
Ve smyslu motta „Život máte ve svých
rukou, zdraví vložte do našich”:
• poskytujeme nadstandardní
a komplexní péči na dvou pracoviš-

chodních společností, bankovního a finančního práva, práva kapitálových
trhů, restrukturalizace a insolvence,
stavebního práva, práva nemovitostí,
pracovního práva nebo řešení sporů.
Kancelář poskytuje právní poradenství ve 12 světových jazycích pro oblast
více než 60 zemí světa. Úzce spolupracuje s předními mezinárodními právnickými firmami v Evropě, Asii, Severní
Americe, Africe i Austrálii.
V současné době patří advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners mezi
nejžádanější zaměstnavatele na pracovním trhu. Studenti vysokých škol ji
zařadili v soutěži TOP Zaměstnavatelé
na první místo mezi advokátními kancelářemi. Možná i proto, že kancelář
nevěnuje pozornost pouze klientům,
ale hodně investuje i do rozvoje svých
zaměstnanců. Řada z nich přichází do
kanceláře ještě v době studií a po získání titulu ve firmě zůstává a kariérně
stoupá.
Svůj úspěch kancelář rozhodně nebere jako samozřejmost. K nedílným
součástem firemní kultury patří společenská odpovědnost a podpora dobročinných projektů skrze Nadaci Havel,
Holásek & Partners. Kancelář také podporuje rozvoj právního povědomí ve své
vlastní vzdělávací Akademii a přispívá

tích v Praze a brzy také v Brně,
• nabízíme řadu preventivních
programů a screeningů
se zaměřením na civilizační
choroby,
• léčebný program vychází
z posouzení aktuálního zdravotního
stavu klienta,
• dbáme o přátelský a lidský přístup
našich lékařů, ale také o příjemné
a uklidňující prostředí našich
ordinací,
• garantujeme minimální čekací dobu,
• máme pod jednou střechou více
než 15 odborností,
• nabízíme prodlouženou ordinační
dobu, v některých případech
ordinujeme i přes víkend,
• naše call centrum poskytuje
nepřetržité konzultace
zdravotního stavu,
• termíny prohlídek hlídají naši
operátoři a klienty aktivně zvou.

ke kultivaci domácího podnikatelského prostředí, zejména prostřednictvím
sponzoringu vydávání špičkových děl
odborné manažerské literatury.

Co je pro mě VŠFS?

VŠFS je pro mě Bilbův Hobitín nebo Brumbálův Nebelvír – místo, kde žije a tvoří
skupina mimořádně milých, příjemných
a chytrých lidí. Už přede dveřmi vás kouřovými signály uvítají pokuřující frekventanti, vstupní proceduru absolvujete
u laškující paní vrátné, a potom se už dostanete do víru informací chtivého studenstva korzujícího po chodbách a schodištích školy. Když máte štěstí, dostanete
se místo na přednášku do řídicího střediska, kde na vás dýchne rodinný, ale dělný
duch příbytku hrdinného a zcestovalého
Bilba. Pak ale začne jednání a zdánlivá rozvážnost se obrátí v řízený a inspirující cvrkot myšlenek, nápadů a řešení ‒ ostatně
máme na to jen jednu vyučovací hodinu,
že? Já sem chodím prostě rád, co vy?
David Neveselý

Cílem Santé je maximální komfort klientů, proto respektujeme individuální potřeby každého z nich a snažíme se vyjít
vstříc veškerým požadavkům.
Více o naší společnosti se můžete dozvědět na webových stránkách
www.sante.cz nebo na nonstop LINCE
SANTÉ 212 12 12 12.

O VŠFS

Řada klientů i zaměstnanců Santé studovala či v současnosti studuje VŠFS. Studium zahrnuje mnoho odborných disciplín
včetně těch, které se týkají rozvoje manažerských dovedností v rámci obchodních
jednání i řízení firmy. Studenti získávají
důležité vědomosti z práva, ekonomiky,
státní správy i znalosti pro osobní rozvoj,
které v budoucnosti zúročí ve své praxi v korporátních společnostech i státní
správě. Toto studium je ideální pro všechny, kteří směřují k významným pozicím
ve státní sféře i soukromém sektoru.
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se drží na špici nejenom v pojištění
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group zahájila svou činnost
v květnu 1991 jako první komerční
pojišťovna nejen na území bývalého
Československa, ale i v zemích střední Evropy. V současné době je druhou
největší pojišťovnou na českém trhu.
Zároveň je součástí Vienna Insurance
Group (VIG), předního specialisty na
pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě.
Svou nabídkou produktů uspokojí
všechny zájemce o životní i majetkové
pojištění. Vyberou si jak běžní občané,
tak podnikatelé. Kooperativa pojistí
jejich automobil, domácnost, dům a samozřejmě také zdraví nebo dovolenou.
Kooperativa pojišťuje také všechna
průmyslová a podnikatelská majetková
a odpovědnostní rizika. Provádí i poradenskou činnost v oblasti pojištění.
Poradci klientům pomůžou vytipovat
rizika, která nejvíce ohrožují jejich ekonomickou stabilitu v osobním životě
i podnikání. V čem je pojišťovna Kooperativa unikátní:

Swiss Life je přední evropskou finanční
skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení
rizik a zajištění penze. Klíčovými trhy
Skupiny Swiss Life jsou Švýcarsko,
Francie a Německo. Swiss Life poskytuje svým privátním i korporátním
klientům prostřednictvím vlastních
poradců a obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na
míru. Poradenství společnosti Swiss
Life Select je založeno na principu
„Best Select“, který klientům přináší
nezávislý výběr nejvhodnějších z možných řešení.
Swiss Life Holding AG se sídlem
v Curychu byl založen v roce 1857 jako
Schweizerische Rentenanstalt. Akcie
Swiss Life Holding AG jsou kotovány
na burze SIX Swiss Exchange (SLHN).
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• produkty jako je pojištění vozidel
NA100PRO, pojištění sportovní
výbavy PROSPORTY nebo pojištění
nemovitosti a domácnosti s asistencí,
• je na špici technologického vývoje,
• loni uvedla na trh vlastnoruční
digitální podpis, díky němuž
celý proces pojištění probíhá
elektronicky (bude tak možné
ušetřit ročně několik milionů listů
papíru).
Kvalitu služeb a produktů dokládají tituly Pojišťovna roku nebo Zlatá koruna,
které Kooperativa v posledních letech
získala. Pojistné produkty si zájemci
mohou sjednat ve více než 350 obchodních místech Kooperativy, pobočkách
České spořitelny nebo na internetových
stránkách www.koop.cz.
Když se řekne Vysoká škola finanční
a správní, napadají nás jen pozitiva. Je radost spolupracovat s kvalitní školou, která
má v České republice takové renomé. Už
jen proto, že je to první univerzita svého
druhu nabízející pestré obory pro studen-

Skupina Swiss Life zaměstnává kolem
8 000 pracovníků a 4 600 profesionálních finančních poradců.
Swiss Life International vstoupila
se svými službami do České republiky v roce 2013. Od počátku poskytuje
svým zákazníkům špičkové finanční
poradenství dle kvalitativních standardů totožných s ostatními společnostmi Swiss Life.

Swiss Life Select Česká republika
poskytuje poradenství
ve třech segmentech:
• Privátní servis – komplexní privátní
finanční poradenství zaměřené na
obyvatele s nadprůměrnými příjmy
• Korporátní servis – firemní klientele
přináší řešení finančních
zaměstnaneckých výhod
a správy kapitálu
• Servis Premium – unikátní komplexní

ty a také celou řadu hodnotných seminářů, které využívá nejedna společnost na
českém trhu. Je nám velkou ctí, že patříme
mezi tyto společnosti. Našim zaměstnancům můžeme nabídnout vzdělávací programy připravené na míru dle odbornosti,
případně zájmu. O jejich kvalitě nás přesvědčuje celková návštěvnost již uskutečněných seminářů a další poptávka po tom,
aby dané semináře proběhly znovu, nebo
ještě lépe, aby šly více do hloubky a naši
zaměstnanci se tak mohli zdokonalovat ve
finanční oblasti. V odborných seminářích
navíc dokáží lektoři vypíchnout to nejpodstatnější a ještě je zapojit do diskuse. Díky
tomu si troufáme říci, že celkový průběh
seminářů je na špičkové úrovni. Dále bychom chtěli ještě vyzdvihnout a pochválit spolupráci s Institutem celoživotního
vzdělávání, který nám vychází maximálně
vstříc, ať už při organizaci seminářů pro
Kooperativu, ale také z hlediska lidského,
který je pro nás tím stěžejním. Za ten čas
se z nás stala taková jedna velká pracovní rodina, a z toho máme opravdu velkou
radost.

finanční poradenství pro klientelu
s rozsáhlým majetkem
a specifickými potřebami
Společnost Swiss Life Select spolupracuje s VŠFS v mnoha oblastech již
několik let. Jsme velice spokojeni s neustále se rozvíjející vzájemnou spoluprací i s podporou, kterou nám zástupci
VŠFS dlouhodobě poskytují. Zvláštní
poděkování patří doc. P. Budinskému
a E. Šenkýřovi. VŠFS vnímám jako renomovanou, dynamickou, neustále
rozvíjející se univerzitu, která má před
sebou, stejně tak jako její absolventi,
skvělou budoucnost. Osobně jsem hrdý
na to, že jsem absolventem VŠFS a zároveň i členem prestižního absolventského klubu Diamant, díky kterému
si mj. udržuji úzkou vazbu se svou alma
mater.
Radek Opočenský
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Mojmír Helísek // text
Tony Košař // foto

Pátý ročník soutěže
o Cenu prof. Vencovského

Dne 27. 11. 2015 byli na konferenci v České národní bance
vyhlášeni vítězové soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského.
Připomeňme si nejprve základní
informace o této ceně. Cílem
soutěže je podporovat výzkumnou
činnost mladých ekonomů do 35 let
a zároveň uctít památku významného
českého národohospodáře Františka
Vencovského (1923-2006). Cena byla
vytvořena se souhlasem rodiny tohoto
významného odborníka v oblasti
měnové teorie i praxe. Pravidla soutěže
požadují dodat původní vědeckou stať
založenou na originálním výzkumu.
Soutěž o tuto cenu je vyhlašována ve
dvouletých intervalech. Poprvé byla
vyhlášena v roce 2007, letos má za
sebou pátý ročník. První místo získává
cenu 200 000 Kč, další vítězové jsou
odměněni věcnou cenou.
Letošní ročník soutěže měl tematické
zaměření „Evropská ekonomika
– návrat k růstu nebo dlouhodobá
stagnace?“ Byly akceptovány soutěžní
práce z oblastí:
• měnová a finanční teorie
• finanční trhy a jejich regulace
• hospodářská a sociální politika

• aktuální problémy evropské
měnové integrace
• s případným přesahem
do příbuzných oblastí.
Příspěvky mohly být zaměřeny jak
teoreticky, tak i s hospodářskopolitickými aplikacemi.
Soutěž byla vyhlášena rektorkou
naší univerzity Dr. Bohuslavou
Šenkýřovou dne 11. 5. 2015. Ihned
poté byla oslovena řada akademických
a výzkumných pracovišť s výzvou
k zapojení do soutěže, celkem šlo
o 116 adres. Termín odevzdání
příspěvků byl stanoven na 25. 9. 2015.
Pravidla soutěže byla stanovena
nominačním vědeckým výborem,
který také sledoval její průběh
a nakonec soutěžní práce vyhodnotil
a určil vítěze. Tento výbor pracoval
ve složení:
Dr. Bohuslava Šenkýřová – předsedkyně,
rektorka VŠFS
prof. Mojmír Helísek – odborný garant
soutěže, VŠFS
prof. Oldřich Dědek – Univerzita Karlova

prof. Jan Frait – VŠFS, ČNB
prof. Štěpán Jurajda – CERGE-EI,
Univerzita Karlova a AV ČR
doc. Svatopluk Kapounek – Mendelova
univerzita v Brně
doc. Martin Macháček – VŠB-TU Ostrava
doc. Petr Dvořák – VŠE v Praze
prof. Jaroslav Vostatek – VŠFS
Výbor obdržel sedm soutěžních
prací, které všechny splnily formální
i obsahové náležitosti. Šlo o kvalitní
výzkumné práce, výbor proto neměl
lehké rozhodování. Nakonec, po dlouhé
diskusi, výbor rozhodnul o rozdělení
první ceny na dvě stejné části a třetí
místo ocenit věcnou cenou. Je nutno
dodat, že členové výboru posuzovali
práce anonymní, jména přihlášených
soutěžících znal pouze tajemník výboru
Dr. Pavel Němec.
Stejně jako v předchozích ročnících
soutěže proběhlo i letos vyhlášení
vítězů na konferenci se stejným
tematickým zaměřením, jako soutěž,
tedy „Evropská ekonomika – návrat
k růstu nebo dlouhodobá stagnace?“.
V zaplněném kongresovém sále České
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národní banky vystoupil v dopoledním
programu guvernér ČNB Ing. Miroslav
Singer, poté následovala panelová
diskuse k aktuálním ekonomickým
problémům. V odpolední části
konference, která byla zahájená
rektorkou VŠFS, vyhodnotil prof. Jan
Frait letošní ročník soutěže a oznámil
jména vítězů. Ti následně prezentovali
své práce.
První místo obsadila Mgr. Volha
Audzei, M.A. se soutěžní prací
„Information Acquisition and Excessive
Risk: Impact of Policy Rate and Market
Volatility“ („Získávání informací
a nadměrné riziko: role úrokových sazeb
a volatility na trzích“). Soutěžní práce
se zabývá problémem podstupování
rizika finančními agenty, dochází
k závěru, že nízké úrokové sazby a/nebo
tržní volatilita způsobuje nadměrné
riskování a snižuje motivaci k získávání
informace o rizikových aktivech.
Autorka pracuje v ČNB a CERGE-EI jako
vědecká pracovnice, přitom studuje
v doktorském studiu na CERGE-EI.
Současně se na prvním místě
umístila také Ing. Hana Lipovská
se soutěžní prací „Fiskální placebo“.

Soutěžní práce se zabývá problémem
vládních intervencí (na příkladu českých
vlád) během ekonomických krizí.
Autorka zavádí koncept "fiskálního
placeba", podle kterého plní vládní
zásahy v podobě fiskálních opatření
pouze signalizační funkci. Návrhy
protikrizových zákonů jsou tedy jen
strategickým rozhodnutím vlády, jejíž
pozice je během krize značně ohrožena.
Autorka působí a studuje v doktorském
programu na Ekonomicko-správní
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V současnosti je také externím
zaměstnancem Institutu Václava Klause.
Třetí místo získal PhDr. Jakub
Matějů, M.A. se soutěžní prácí „How
Does Expansive Monetary Policy
Induce the Build-up of Asset Price
Bubbles and Amplify the Credit Cycle“
(„Jak může uvolněná měnová politika
přispět k růstu bublin v cenách aktiv
a prohloubit úvěrový cyklus“). Soutěžní
práce se zabývá vznikem cenových
bublin v modelech všeobecné
rovnováhy, kde mohou být důsledkem
morálního hazardu investorů, kteří
poptávají vyšší než optimální množství
rizikových aktiv. Práce dochází k závěru,

Evropa čelí

že expanzivní měnová politika může
spouštět finanční cyklus v podobě
nárůstu cen rizikových aktiv. Autor
pracuje v ČNB a studuje v doktorském
programu na CERGE-EI.
Na závěr rád konstatuji, že také
letošní soutěž o Cenu prof. Vencovského
přispěla nejen k podpoře ekonomického
výzkumu, ale také k dobré prezentaci
naší univerzity mezi odbornou
veřejností. Věřím, že za dva roky
proběhne stejně úspěšně jako letos.
Informace o soutěži naleznete na
adrese: www.vsfs.cz/cena

redakce // text
Tony Košař // foto

ekonomickým hrozbám
Vývoji evropské ekonomiky v nejbližším období se věnovali
účastníci vědecké konference EVROPSKÁ EKONOMIKA –
NÁVRAT K RŮSTU NEBO DLOUHODOBÁ STAGNACE?,
kterou pořádala Vysoká škola finanční a správní, za účasti
Miroslava Singera, guvernéra ČNB, jenž byl současně key
note speakerem konference. V panelové diskusi, která završila
dopolední blok, se přední čeští ekonomové věnovali vysoce
aktuálním tématům.
M. Singer se soustředil na téma Růst
evropské ekonomiky ve světle kroků
ECB, František Bostl, hlavní ekonom
Colosseum, zahájil téma Smlouva
TTIP – výhoda nebo zdroj problémů
a Martin Diviš, předseda představenstva
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a GŘ Kooperativa pojišťovny, zaštítil
atraktivní téma Česká republika
– premiant Evropy v roce 2015?
Odborníci se v nadnesených tématech
shodli, že Evropa čelí v posledních
měsících několika hrozbám, které se

mohou negativně promítnout do vývoje
ekonomiky a dále zpomalit její růst.
Výzvou posledních měsíců je migrační
krize, která odborníky rozděluje.
Panují různé názory na to, zda migrace
s sebou přinese potřebnou injekci
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v podobě zvýšení přílivu chybějící
pracovní síly nebo zda vlna migrantů
bude naopak znamenat vysoké náklady
spojené například s výplatou sociálních
dávek. Celý proces může vést nejen
k postupnému uzavírání evropských
hranic, ale i k omezení obchodu.
V této souvislosti může být naopak
pozitivní uzavření chystané dohody TTIP
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership) o volném obchodu mezi
Evropskou unií a Spojenými státy.
Významným rizikem, které přítomní
ekonomové komentovali, je také riziko
deflace. Celosvětově se úrokové sazby
pohybují na velmi nízkých hodnotách
blízkých k nule, takže komparativní
výhodu je možné získat přes slabší
měnu.
Česká republika si vede v roce 2015
z ekonomického hlediska velmi dobře,
když očekáváme růst HDP ve výši až
kolem 4,5 %, tedy nejvyšší růst ze všech
států Evropské unie. I tato skutečnost
byla součástí zajímavé diskuse, v níž
M. Singer konstatoval, že: „Česká
ekonomika má předpoklady k tomu, aby
patřila k rychleji rostoucím ekonomikám
v Evropě, protože ekonomika je
makroekonomicky rovnovážná,

relativně málo zadlužená a má solidní
mikro-fundamenty.“
Významným tématem se také ukázala
konkurenceschopnost Evropské unie
a divergence výkonnosti ekonomik
jednotlivých evropských států – na
jedné straně reprezentovaných
Německem a na straně druhé třeba
Řeckem a Portugalskem nebo Itálií
a Španělskem. Jak konstatoval guvernér
Singer: „Víra, že členství v eurozóně
povede k větší disciplíně hospodářských
politik (a politiků), se ukázala být iluzí
a zbožným přáním.“
Otázkou, která z dnešního fóra
naléhavě zaznívá, je, zda projekty
sjednocování Evropy pomocí fiskální
či bankovní unie mohou být v této
situaci vůbec úspěšné a zda tato situace
naopak nepovede k celkovému oslabení
postavení Evropy jako celku vůči zbytku
světa.
Konference spojené s vyhlášením
Ceny prof. Františka Vencovského pro
mladé ekonomy jsou po dobu své
existence vždy pořádány pod záštitou
guvernéra České národní banky
a i v minulosti se jí zúčastnila celá řada
významných ekonomických osobností
nejenom v českém, ale i světovém

měřítku, jako např. prof. Sam Peltzman
z The University of Chicago nebo
prof. Nicolas Barr z London School
of Economics. Soutěž i doprovodná
konference, které jsou koncipovány jako
bienále, se konaly již po páté.
Generálními partnery konference
Evropská ekonomika – návrat k růstu
nebo dlouhodobá stagnace? byli
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group a Colosseum, a. s.

18. ročník konference

Lidský kapitál a investice
do vzdělání ‒ jak čelit
ekonomickým hrozbám

V sobotu 28. listopadu 2015 úspěšně
proběhl 18. ročník vědecké konference
na téma Lidský kapitál a investice do
vzdělání. Zúčastnilo se ho 35 odborníků,
z toho šest profesorů a jeden doktor věd
(DrSc.). Vystoupilo 20 účastníků včetně
studentů magisterského a doktorského
studia. Někteří další účastníci přednesli
obsáhlejší diskusní příspěvky, které
budou rovněž zařazeny do sborníku
konference. Jednalo se bez přerušení od
rána až do pozdních odpoledních hodin
za neutuchajícího zájmu všech hostů.
Hlavními diskutovanými tématy byly:
• Co je příčinou degenerace států
(jejich institucí) našeho

civilizačního okruhu?
• Jak hodnotit kvalitu vzdělání,
konkrétně vysokoškolského
vzdělání, a co by mělo být jeho
obsahem?
• Jak hodnotit výsledky vědy
z hlediska jejich reálných přínosů?
• Jaký lidský kapitál potřebují firmy
a jakou roli v jejich přípravě mohou
sehrát vysoké školy?
• Jak financovat vysoké školy tak,
aby byly zainteresovány na co
nejlepším uplatnění absolventů?
Poprvé na konferenci vystoupili
i zástupci katedry jazyků, a to
s příspěvky velmi dobré odborné

Radim Valenčík // text
Tony Košař // foto
úrovně. Byla představena první verze
odborné monografie (ročenky) za rok
2015 na téma Perspektivy a financování
odvětví rozvoje člověka. V ní je
prezentován komplexní pohled na
příčiny současných problémů a jejich
řešení z hlediska hypotézy, podle
které prochází náš civilizační okruh
změnou srovnatelnou s průmyslovou
revolucí, která vyústí ve společnost,
jejíž ekonomika bude založena na
produktivních službách přispívajících
k nabývání, uchování a uplatnění
lidského kapitálu.
Již nyní jsme začali připravovat příští
ročník, na který jsou všichni zájemci
srdečně zváni.
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Kriminalistik
a forenzní vědy
Jiří Straus // text
istockphoto // foto

Kriminalistika jako věda má svůj počátek na konci 19. století,
v té době se vyvíjela ze dvou zdrojů. Jedním z nich byly
empirické poznatky získané v policejní praxi a dále dílčí
poznatky z jiných, zejména přírodních a technických věd.
V období svého formování vycházela
jednoznačně z kriminalistické praktické
činnosti a jejích potřeb objektivního
zjišťování pravdy o trestném činu
a jeho pachateli. Ve svých počátcích
nebyla kriminalistika pokládána za
vědeckou disciplínu, ale pouze za
určitou metodiku nebo umění v boji
se zločinem1. V tomto období vystačila
s prostým a jednoduchým přebíráním
metod a prostředků z bouřlivě se
rozvíjejících vědních disciplín z jiných
oblastí. V dalším období neustrnula na
úrovni pouze prostého přizpůsobování
poznatků technických, přírodních
a společenských věd své potřebě.
Vymezila svůj předmět zkoumání,
rozvinula vlastní vědeckou činnost, na
jejímž základě došla k řadě významných
poznatků, které nyní tvoří ucelený
systém2.
Velký význam při vzniku kriminalistiky
je přikládán osobnosti Hanse
Grosse, který se pokusil o začlenění
kriminalistiky do systému věd.
Mimochodem Hans Gross jako
první použil pojmu „Kriminalistika“
(„Kriminalistik“) a sepsal první učebnici
kriminalistiky. "Příručka pro vyšetřující
soudce" (v originále "Handbuch für
Untersuchungsrichter") vyšla ve
Štýrském Hradci v roce 1893 a byla
určená k tomu, aby se stala první
učebnicí vědecké kriminalistiky3.
KRIMINALISTIKA JAKO
SAMOSTATNÁ VĚDA
Kriminalistiku lze vymezit jako

samostatný vědní obor, který
zkoumá a objasňuje zákonitosti
vzniku, zániku, vyhledávání,
zajišťování, zkoumání a využívání
kriminalistických stop, jiných soudních
důkazů a kriminalisticky významných
skutečností a vypracovává podle
potřeb trestního zákona a trestního
řádu metody, postupy, prostředky
a operace v zájmu úspěšného
odhalování, vyšetřování a předcházení
trestné činnosti4.
Kriminalistika je vzhledem ke
svému obsahu a formám výzkumu
samostatným a značně rozsáhlým
interdisciplinárním vědním oborem.
Využívá velkého množství metod
a poznatků jiných oborů, které tvůrčím
způsobem aplikuje na svůj předmět
zkoumání. Vytváří kombinace poznatků
v zájmu úspěšného odhalování,
vyšetřování a předcházení trestné
činnosti. K vědním oborům, jejichž
vybrané poznatky jsou v různé míře
tvůrčím způsobem využívány, patří
zejména fyzikálně matematické
a technické obory, biologie, medicína,
psychologie, psychiatrie a další.
Důležité je dále využívání poznatků
ze speciálních oborů, jako bioniky,
biomechaniky, biochemie, kybernetiky,
soudního inženýrství aj.
Žádná věda, vědní disciplína, se
nezabývá problematikou vzniku,
shromažďování a využívání stop
a soudních důkazů v procesu
odhalování a předcházení trestné
činnosti a nelze proto exaktně

kriminalistiku zahrnout jako specializaci
do některé z nich. Kriminalistika není
ani právní vědou ani ryze technickým
oborem, ale je to samostatná vědní
disciplína, která má své samostatné
místo v systému věd.
Kriminalistika primárně zkoumá
kriminalistickou stopu, ale velmi obecně
lze konstatovat, že kriminalistická
věda patří do skupiny věd zabývajících
se zločinností, společně s trestněprávní vědou, kriminologií, penologií
a různými forenzními vědami, jakými
jsou nepochybně soudní lékařství,
soudní psychologie a psychiatrie,

Kriminalistika
má velmi blízko
k právním vědám
soudní inženýrství atp. Reálné objekty
zkoumání této skupiny věd jsou
povětšině shodné. Jedná se zejména
o následující objekty – trestné činy
a jejich následky, pachatele trestných
činů, činnost pachatele trestných činů,
činnost pracovníků policie, státních
zastupitelstev a soudů, činnost znalců
a znaleckých institucí a oběti
trestných činů.
Kriminalistika jako vědecká disciplína
však zkoumá tyto objekty z hledisek
sobě vlastních, specifických okruhů
zákonitostí, které nejsou zkoumány
žádnou jinou vědní disciplínou. Jedná

1

MUSIL, J., KONRÁD,Z., SUCHÁNEK,J.: Kriminalistika. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 6

2

STRAUS, J.: Kriminalistika a policejní vědy. Bezpečnostní teorie a praxe, zvláštní číslo, 2000, s. 194.

3

V roce 1893 vydal svou nejslavnější knihu, nazývanou “Biblí kriminalistiky”, Handbuch für Untresuchungsrichter (Příručka pro vyšetřující soudce). Náklad této
knihy byl ihned rozprodán, a proto následovalo vydání další v roce 1895. Tato kniha byla pak ještě vícekrát vydávána i po Grossově smrti, naposledy v roce
1977 v Berlíně. 4 STRAUS, J. a kol. Úvod do kriminalistiky, 3. rozšířené vydání, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.
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se o dva následující okruhy zákonitostí
objektivního světa, které jsou
specifickým předmětem kriminalistické
vědy. Za prvé to jsou zákonitosti vzniku
a zániku kriminalistických stop, jiných
soudních důkazů a kriminalisticky
relevantních informací. Za druhé
to jsou zákonitosti vyhledávání,
zajišťování, zkoumání a využívání
kriminalistických stop, jiných soudních
důkazů a kriminalisticky relevantních

… metody
kriminalistické
praxe, jakožto
metody poznání,
jsou platné bez
ohledu na právní
systém toho kterého
státu …
informací v zájmu rychlého, úplného
a objektivního odhalování, vyšetřování
a prevence trestných činů.
Kriminalistika má velmi blízko
k právním vědám, tedy vědám o právu.
Nejblíže pak k trestnímu právu
hmotnému a procesnímu, stejně
jako k součásti správního práva –
bezpečnostnímu právu. Tato skutečnost
vede některé teoretiky k úvahám o tom,

že kriminalistika je jakýmsi pomocným
vědním oborem nauky o trestním právu,
tedy právní disciplínou. Začlenění
kriminalistiky do oblasti právních věd
je typickým pro sovětské, nyní ruské,
pojetí kriminalistiky.
V některých zemích (např. Francie,
Švýcarsko) se akcentuje technický
pohled na kriminalistiku („police
technique“), v jiných zemích (USA,
Anglie) se zdůrazňuje vědecké zázemí
(„forensic science“). V německy
hovořících zemích je obsah
kriminalistiky vymezován stejně jako
u nás5.
Většina českých a slovenských
kriminalistů však vychází z poznatku,
že kriminalistika není vědou o právu
ani o právních vztazích. Trestní právo
hmotné i procesní je propojeno
s kriminalistickou vědou i praxí tím, že
vymezuje jeden z konkrétních objektů
poznání – trestný čin. Současně vytváří
právní rámec a nepřekročitelné limity
pro využívání kriminalistických metod,
prostředků, postupů a doporučení
uplatňovaných v kriminalistické praxi.
Přitom se kriminalistika a trestní právo
procesní vzájemně ovlivňují.
Někteří autoři zastávají názor, že
vztah mezi trestním právem procesním
a kriminalistikou je vztahem obsahu
a formy. Vycházejí z předpokladu, že
obsah tvoří kriminalistické metody
a forma je určována trestním řádem.
V této souvislosti je třeba podotknout,
že metody kriminalistické praxe, jakožto

5

MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 6.

6

STRAUS, J.: Forenzní biomechanika. Praha: PA ČR, 1999, 256 s..

metody poznání, jsou platné bez
ohledu na právní systém toho kterého
státu i bez ohledu na zákonnou právní
úpravu na určitém teritoriu a v určité
době. Jednou z úloh kriminalistiky je
zkoumání a zdokonalování metod,
postupů a operací kriminalistické praxe.
Tyto metody, postupy a operace jsou
pak podle požadavků trestního řádu
platném na určitém území a v určité
době transformovány do podoby
procesních úkonů a taktiky jejich
provádění.
FORENZNÍ VĚDY
V současné době je kriminalistika
vzhledem k obsahu a formám
výzkumu samostatným a rozsáhle
interdisciplinárním vědním oborem.
Využívá vybraných metod a poznatků
jiných oborů, jež aplikuje na svůj
předmět zkoumání (zákonitostí
vzniku, shromažďování, využívání
stop a soudních důkazů), a vytváří
kombinace poznatků v zájmu
úspěšného odhalování, vyšetřování
a předcházení trestné činnosti.
K vědním oborům, jejichž vybrané
poznatky jsou v různé míře tvůrčím
způsobem využívány, patří zejména
fyzikálně matematické a technické
obory, biologie, medicína, psychologie,
psychiatrie, řízení, pedagogika a další.
Důležité je dále využívání poznatků
ze speciálních oborů jako bioniky,
biochemie, kybernetiky, soudního
inženýrství nebo nově se rozvíjejícího,
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velmi progresivního oboru forenzní
biomechaniky.
Kriminalistická věda přebírá také
část poznatků jiných věd v nezměněné
podobě a využívá je. Především se
jedná o forenzní vědy, jako jsou soudní
lékařství, soudní psychiatrie, forenzní
psychologie, soudní inženýrství
a v poslední době také forenzní
biomechanika7. Forenzní vědy jsou
obecně vymezeny jako vědy, které se
aplikují při vyšetřování a dokazování
v trestních i civilních řízeních před
státními orgány. Jde o postupy vedoucí
k prokázání identity osob, pravosti listin
a podobně7.
Tyto disciplíny se konstituovaly na
bázi znaleckého zkoumání pro potřeby
vyšetřování, jsou relativně nezávislé

V českém pojetí je
pojem forenzní často
nahrazován pojmem
soudní
na původních vědeckých základech.
Forenzní disciplíny začaly postupně
vyvíjet vlastní výzkumnou činnost
na poznatkové bázi nejen svých
mateřských oborů, ale také generalizací
získaných zkušeností ze znalecké
činnosti. Tím se velmi těsně přimkly ke
kriminalistice. Objevují se názory, že by
bylo možné chápat forenzní disciplíny
jako součást kriminalistické vědy
v širším smyslu, ale tento přístup není
zatím naší kriminalistickou komunitou
akceptován. Většinou se namítá, že
přece jen velkou část poznatků čerpají
forenzní disciplíny ze svých mateřských
disciplín. Nesporné však je, že kontakt
kriminalistiky a forenzních disciplín
je mimořádně těsný, navzájem se
obohacují a určit přesnou hranici mezi
nimi není v podstatě možné.
Podle slovníku cizích slov je slovo
„forenzní“ definováno jako „vztahující se
k použití vědeckých a technologických
postupů při zajišťování, prokazování
a vyšetřování skutečnosti a ověřování

7

https://cs.wikipedia.org/wiki/Forenzn%C3%AD_v%C4%9Bdy (11.2. 2015)

8

http://www.aafs.org/

9

KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1981, s. 183.

důkazů v rámci trestního i občanského
práva“. Původní význam slova forenzní
je odvozeno z latinského forensis, což
znamená fórum. V antickém Římě byly
případy obvinění z trestného činu
prezentovány před skupinou lidí na
veřejném fóru, ve kterém obviněný
i žalobce přednesli své argumenty
a na jejich základě pak bylo přijato
rozhodnutí. V americkém pojetí slovo
forensis znamená vztahující se k právu10.
V českém pojetí je pojem forenzní často
nahrazován pojmem soudní (např.
soudní lékařství).
Vymezení pojmu „forenzních věd“
není jednotné, jen stručnou analýzou
literárních zdrojů lze vymezit několik
definicí, například jsou vymezeny jako11:
· Forenzní věda znamená využití
přírodních věd ve věcech práva.
Forenzní vědy využívají poznatky
fyziky, chemie, biologie a dalších
vědeckých principů a metod.
Forenzní věda se zabývá stanovením
identifikace objektu. Forenzní vědci
prezentují své výsledky jako soudní
znalci v soudu12.
· Slovo "forenzní" znamená
"vztahující se k zákonu"; forenzní
vědy řeší právní otázky, a to za použití
vědeckých principů13.
· Forenzní vědy využívají metod
a technik základních věd k řešení
právních otázek.
· Forenzní vědci jsou často označováni
za „laboratorní vědce“, přesněji
soudní znalce, jsou to kriminalisté,
kteří pracují s fyzickými důkazy
shromážděnými na místech trestných
činů14.
· Forenzní věda je vědecká analýza
a dokumentace důkazů vhodných pro
soudní řízení15.
· Forenzní vědy jsou tedy vědy,
které se zabývají vývojem a aplikací
specifických metod na vědeckém
základě, které napomáhají při
vyšetřování a dokazování trestných
činů. Podnětem k vytvoření a aplikaci
forenzních disciplín byl zejména
technický rozvoj a s ním i rozvoj
nových, technicky promyšlenějších
způsobů, jak páchat trestné činy.

2015, dostupné na http://www.all-about-forensic-science.com/definition-offorensic-science.html
12

Midwest Forensics Resource Center at the U.S. Dept. of Energy

13

Hall Dillon, Bureau of Labor Statistics

2015, dostupné na http://www.all-about-forensic-science.com/definition-of-

14

California Criminalistics Institute

forensic-science.html

15

Hamilton County Forensic Center

10

11

Definition of Forensic Science. All about forensic science (online), 30.1.

Definition of Forensic Science. All about forensic science (online), 30.1.
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Vztah
kriminalistiky
a forenzních věd
V posledních dvaceti letech se objevuje
řada terminologických a teoretických
otázek spojených s používáním pojmu
„forenzní“.

Naskýtá se otázka, jaký je vztah
kriminalistiky a forenzních věd
z pohledu současné kriminalistické
teorie. V posledních dvaceti letech se
v naší kriminalistické a bezpečnostní
literatuře často hovoří o forenzních
vědách. Před rokem 1989 se u nás
o forenzních vědách uvažovalo
pouze v případech pronikání
příbuzných vědních oborů do
kriminalistického zkoumání a teprve
s otevřením hranic a přísunem
zahraniční literatury se postupně
začala přejímat terminologie
„západu“, kde se používá pojem
„Forensic science“ nebo „Forensische
Wissenschaften“.
Obecně se uvádí, že kriminalistická
věda přebírá také část poznatků jiných
věd v nezměněné podobě a využívá
je, především se jedná o forenzní
disciplíny. Podle mého názoru se
v naší kriminalistické literatuře pojem
„forenzní“ vyměnil za dříve využívaný
pojem „kriminalisticko-technický“,
a to v řadě oborů kriminalistických
zkoumání, naopak kriminalisticko

taktické metody nejsou přejímány
jako forenzní. Zcela běžně se používají
pojmy forenzní balistika, forenzní
antropologie, forenzní biologie, ale
nemluví se např. o forenzním výslechu,
forenzním experimentu, forenzní

Rozvoj kriminalistické
vědy určuje
vždy teoretická
báze a osobnosti
kriminalisté-teoretici
rekognici atd. Lze proto dovozovat, že
forenzní vědy tak, jak jsou v některých
zemích chápány, lze nahradit
synonymem „kriminalisticko-technický“.
Z našeho pohledu je kriminalistika
jako věda širší vědecká disciplína
a podle mého názoru zahrnuje forenzní
vědy. Kriminalistika zahrnuje nejen
kriminalisticko-technické metody, ale

také kriminalisticko taktické metody
a dále jednotlivé metodiky vyšetřování
konkrétních trestných činů a obecně
teoretické otázky kriminalistiky.
Z celkového hlediska lze spatřovat
dva světové pohledy na pojetí
kriminalistiky. V zemích anglosaského
práva, zejména ve Velké Británii a USA,
je kriminalistika označována pojmem
forensic science. Pojetí kriminalistiky je
založeno především na přírodovědném
a technickém zkoumání a je kladen
důraz na technické a kriminalistické
zkoumání stop.
V zemích kontinentálního
práva se více frekventuje pojem
„kriminalistika“, který zahrnuje nejen
oblast technického zkoumání, ale také
i kriminalistickou taktiku a metodiku.
Některé státy tak kladou důraz na
technickou stránku (Francie) a jiné
zas prosazují vědecký základ (USA).
V současnosti se však s rostoucí
globalizací prosazuje stále více
pojem „criminalistics“ a dochází tak
k postupnému sjednocování přístupů
a terminologie.
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ZÁVĚR
Kriminalistická věda se bude rozvíjet
vždy takovým tempem a takovým
směrem, jak ji bude orientovat
především teoretická základna, dopad
praktických, empirických aplikací má
vždy krátkodobý dosah. Jsem toho
názoru, že rozvoj kriminalistické
vědy určuje vždy teoretická báze
a osobnosti kriminalisté-teoretici.
Proto je nutné rozvíjet výzkum
nejen aplikovaný, bezprostředně
využitelný v kriminalistické praxi,
ale stejně intenzivně a široce
i základní teoretický výzkum nad
nosnými kriminalistickými problémy
a kategoriemi.
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První studenti z Číny
jsou pouze začátek…

Je 15. září 2015 devět hodin ráno, skupina dvaceti pěti
vzorně společensky oblečených čínských studentů vchází
s úsměvem a pozdravem v češtině „dobré ráno“ do TIMu
na uvítací snídani s vedením naší univerzity.
Startuje druhá fáze společného čínskočesko-amerického studijního programu.
Studenti mají za sebou první rok na
Changchun University of Finance
and Economics a budou po následující
tři roky studovat Joint Degree Bc.
a BSBA (společný akreditovaný program
VŠFS a City University of Seattle) v Praze.
NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ UNIVERZITY
Changchun University of Finance and
Economics (CUFE) – vysoká škola ve
městě Changchun, hlavním městě
provincie Jilin. Už první prověření
zeměpisných znalostí je zajímavé,
provincie Jilin se nachází uprostřed
Mandžuska, regionu který zná vlastně
jen dvě roční období – slunečné léto
s teplotami přes 30 stupňů Celsia
a mrazivé zimy, kdy teploty -30 stupňů
nejsou žádnou výjimkou. Samotný
Changchun se nachází 350 km na sever
od hranic Severní Korey a tisíc kilometrů

na severovýchod z hlavního města
Pekingu – na čínské poměry velmi
blízko, pouze hodinu a půl letadlem,
necelých šest hodin rychlovlakem
nebo osm hodin přes noc expresem
s pohodlnými lůžkovými vagony.
CUFE Campus pro desetitisíce
studentů – městečko se vším všudy
se nachází na jižním předměstí
Changchunu, takže ano, na jednu stranu
pojedete do centra města hodinu autem
a autobusem ještě mnohem déle, na
druhou stranu v campusu, na rozloze
zhruba dvou kilometrů čtverečních, je
vše pro běžný život potřebné. Podél
„hlavní třídy“ a jezírka se střídají
budovy s posluchárnami a třídami,
s ubytovnami pro studenty (oddělené
dámské a pánské budovy) a dvěma
čtyřpatrovými jídelnami se stovkami
stolů na každém patře a nepřebernou
škálou samoobslužných restaurací
a kiosků se specialitami snad ze všech

koutů Číny, knihovnou, stadionem,
sportovní halou a správní budovou
v čele areálu.
Po ranní rozcvičce a snídani začíná
dopolední vyučování, vyučovací hodiny
(45 minut každá) a následné přestávky
jsou odděleny „školním zvoněním“
slyšitelným v celém areálu. Nenápadný
pohled do výuky je také zajímavý, sice
těžko mluvit o nenápadnosti, když
jste jediný Evropan v celém campusu,
nicméně zvykem je nechávat dveře
poslucháren otevřené, a tak lze
i zpovzdálí chodby nahlédnout
do výuky.
Na docházku si vyučující opravdu
stěžovat nemohou – učebny plné,
studenti na svých místech včas na
začátku hodiny… I zde je ale vidět, že
studentský život je náročný – někteří
studenti na lavicích polehávají, jiní se
odreagovávají prací se svými mobilními
telefony… Vyučující se tím zdá se
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nenechají nikterak vyvézt z rovnováhy
– dál soustředěně přednáší do
mikrofonu, sedíce za „katedrou“,
a prezentují své slidy hustě popsané
čínskými znaky. Tak ubíhá hodina
po hodině a je zde polední pauza
a nezbytná siesta pro všechny studenty
i vyučující. Po devadesátiminutové
pauze následuje odpolední výuka
a po večeři, opět pro přes deset tisíc
strávníků ve dvou čtyřpatrových
jídelnách, nastává pestrý večerní
univerzitní program. Studuje se, to ano,
knihovny a studovny jsou o večerech
beznadějně plné, nicméně sportu je
také hodně a organizované kulturní
zábavy snad ještě více, zkrátka kdo
chce, má až do desáté hodiny večerní
o zábavu postaráno.
ROZHODNUTÍ
Společný program mezi CUFE a VŠFS je
z pohledu čínských studentů čtyřletý
výběrový program, který si studenti
právě přijatí do prvního ročníku pečlivě
volí a zvažují během prvních měsíců
jejich studia. Je evidentní, že u tohoto

v jejich výuce, opakované diskuse,
kde každá další je živější a pro obě
strany poučnější, bourání kulturních
a jazykových bariér, stovky společných
fotografií, znamenají větší a větší jistotu
o správnosti tohoto rozhodnutí.
Další zásadní akcí je prezentace
našeho společného programu všem
studentům prvního ročníku – přes
dva tisíce studentů v jednom sále
a devadesátiminutová prezentace
mají dva výsledky. Od této chvíle máte
spoustu nových známých, kteří vás
po celý zbytek pobytu s úsměvem
zdraví, kamkoliv po univerzitě jdete, ale
především další studenty kteří přicházejí
na CUFE Institut pro zahraniční výměnu
se zájmem o tento program.

… u tohoto zásadního životního rozhodnutí
se mísí vidina příležitosti (studium v Evropě,
zvládnutí cizího jazyka, lepší šance pro
následné pracovní uplatnění), s obavou
z kroku do neznáma
zásadního životního rozhodnutí se mísí
vidina příležitosti (studium v Evropě,
zvládnutí cizího jazyka, lepší šance pro
následné pracovní uplatnění), s obavou
z kroku do neznáma. Spolupráce obou
partnerských univerzit, studentů a jejich
rodičů, detailní vysvětlování, trpělivé
odpovědi na mnohé otázky, osobní
kontakt a velká vzájemná důvěra jsou
zde nezbytné.
Pojďme si společně projít tři základní
oblasti tak, jak mne letos během mého
pobytu opět čekaly:
STUDENTI
Zdravé jádro druhé skupiny studentů
je již pohromadě a po mém příletu se
potkávám se čtrnácti studenty, kteří si
náš společný program už vybrali a kteří
se přímo i nepřímo ptají: „Udělali jsme
správně?“ Mé opakované návštěvy
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RODIČE
Setkání s rodiči studentů, vedením
univerzity a studenty našeho
společného programu je další částí
mého pobytu. Tříhodinové setkání, kde
kulturní program připravený studenty
doprovází tři bloky otázek a odpovědí
o Evropě, České republice, VŠFS, výuce
a životě v Praze, kde i přes jazykovou

bariéru pomalu roste přesvědčení
rodičů, že toto je pro jejich jediné dítě
zásadní, ale správný krok v jejich životě.
Výsledkem všech těchto formálních
i neformálních akcí je, že na konci
týdne je ve třídě už osmnáct studentů
a s odstupem několika týdnů je do
programu přihlášeno celkem
29 studentů.
STUDIUM
Už samotná účast studentů na výuce
našeho společného programu je velmi
odlišná. A odlišná by i z podstaty
programu být měla.
Společnou výhodou VŠFS a CUFE je,
že už máme zkušenosti s první skupinou
studentů, jejich příjezdem na VŠFS
a úvodními měsíci výuky, kdy se nám
jasně ukázalo, v čem mají studenti silné
stránky a kde jsou příležitosti pro zlepšení.
Vybaveni těmito zkušenostmi, jsme
ve spolupráci s pedagogy a vedením
CUFE nastavili způsob výuky, který by
měl studentům maximálně pomoci se
na další studium v Praze dobře připravit.
Interaktivní způsob výuky s individuální
i skupinovou prací během jednotlivých
hodin, využití audiovizuálních možností,
a to vše v angličtině, činí atmosféru
ve skupině úplně odlišnou od ostatní
výuky na univerzitě a tato odlišná
atmosféra a studenti bavící se mezi
sebou anglicky, je sama o sobě úžasnou
reklamou pro náš společný obor.
A zárukou, že i v září 2016 potkáme
v Praze další usmívající se studenty
a uslyšíme „dobré ráno“ s lehkým cizím
přízvukem.
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Podpořte dobrou věc
a získejte unikátní
CD Rektorka
…a neumí se chovat

redakce // text
Tony Košař // foto

Na vánočním večírku zaměstnanců a přátel Společenství škol se
mimo setkání typická pro čas adventu konala i jedna mimořádná
akce. Pokřtili jsme CD, které vlastním nákladem jako příspěvek
do Stipendijního fondu a za kreativní podpory Vysoké školy
finanční a správní vydala a nazpívala přímo rektorka univerzity
Bohuslava Šenkýřová. Hudební nosič se tak stal dalším počinem,
kterým se naše škola svou tvořivostí a nadhledem vymyká
českému standardu.
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CD je navíc určeno pro podporu Stipendijního fondu VŠFS
a jediný způsob, kterým bude možné si jej pořídit, je příspěvek
do něj. Máte možnost získat hudební nosič s osmi písničkami,
z nichž část byla otextována přímo pro zpěvačku. Song Vánoční
čas složil speciálně pro Bohuslavu Šenkýřovou Tomáš Harant
a slovy jej opatřil Pavel Čírtek.
CD můžete získat oproti minimálnímu příspěvku do
Stipendijního fondu ve výši 200 Kč na rektorátu Vysoké školy
finanční a správní, 1. patro, Estonská 500, Praha 10. Cílem sbírky
je zajištění jednoho roku studia pro vybraného talentovaného
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studenta s handicapem. V současné době se již podařilo díky
vydání kalendáře Čína 2016 a CD Rektorka …a neumí se chovat
vybrat 38 000 Kč z plánovaných 50 000 Kč.
Podobné pábitelské projekty odlišují naši univerzitu od
ostatních soukromých i veřejných vysokých škol v České
republice a dávají jí tak často skloňovaný a málokde
naplňovaný třetí rozměr. Podílejte se spolu s námi na projektu,
který dokazuje, že nejenom kvalitní výuka a vědeckovýzkumná
činnost, ale i společenská odpovědnost a schopnost nadhledu
vytvářejí excelentní vzdělávací instituci.

APLIKACE
DANÍČEK
EFEKTIVNÍ HLÍDAČ VAŠICH DANÍ

Bernáku navíc ani tronícek!

V čem Vám pomůže?
• Hlídá za Vás termíny.
• Srozumitelně poradí s platbou daně a záloh.
• Umožňuje předcházet zbytečným sankcím.
• Informuje o novinkách a zajímavostech.

Kalendář

Sazby

Kalkulačky

Zprávy

Termíny záloh, daní, pojistného, platební pokyny dle individuálního nastavení.
Nabídka školení ve spolupráci se zajímavými partnery.

Aktuální daňové sazby doma.
Historie sazeb z domova i ze světa.

Kalkulace sankcí u nejčastějších daňových prohřešků.
Jednoduché ověření již uložených pokut a úroků.

Informace o novinkách a zajímavostech.
Aktuální témata z oblastí daní, účetnictví a práva.

Volně ke
stažení na:
Kontakt: APOGEO Group, SE, Ing. Jaroslava Hanková,
T +420 267 997 721, E tax@apogeo.cz, W www.apogeo.cz

Partner projektu:
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Investiční klub
VŠFS

Vlastimil Jandus // text
archiv autora // foto

Investiční klub VŠFS je studentská iniciativa vytvořená
za účelem zkoumání kapitálových trhů. Klub je pod patronátem
Katedry financí na Vysoké škole finanční a správní.
Náplň klubu je provozovat publikační činnost zabývající
se finančním investováním, analyzovat investiční nástroje
kapitálových trhů, tvorba obchodních strategií a jejich zkoumání.
Myšlenka založení studentského klubu,
kde by studenti mohli diskutovat
o kapitálovém trhu a vyměňovat si
své investiční zkušenost, vznikla na
konci letního semestru v roce 2014. Po
několika sezeních s vedoucím katedry
financí panem O. Schlossbergerem klub
oficiálně začal působit od října 2014.
Zakladatelem klubu je současný student
doktorského studia V. Jandus. Do konce
téhož roku se klub rozrostl na pět členů
a k dnešnímu dni v něm aktivně působí
sedm studentů.
Samotná činnost a velikost klubu
překonala jakákoliv očekávání.
Za minulý akademický rok klub
zorganizoval osm přednášek a besed na
půdě naší univerzity. Všechny souvisely
s problematikou finančního investování.
Mezi studenty přišli nejen vyučující
v čele s prorektorem P. Budinským,
ale pozvání přijali i portfolio manažeři
fondů jako například D. Gladiš, J. Krabec
a další. Současně se studenti zúčastnili
desítek konferencí a fór mimo prostory
školy. Jmenovitě například dvojnásobná
účast na fóru Zlaté koruny. Student
bakalářského programu Bankovnictví J.
Vencl dokonce sám přednášel na setkání
traderů v Autoklubu ČR.
Tématem bylo „Obchodování na
burze - cesta k časové a finanční
svobodě?“. Se svým příspěvkem na téma
Obchodní strategie v automatizovaném
obchodním systému dokonce zaujal
spolupracovníka K. Janečka z RSJ.
Členové investičního klubu se
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pravidelně setkávají na půdě školy
v Estonské zpravidla jednou týdně
a diskutují obchodní strategie a aktuální
témata související s kapitálovým trhem.
Setkání jsou veřejná a účastnit se jich
mohou přátelé školy. Termíny zasedání
jsou uveřejněny na stránkách klubu
www.investicniklub.eu podobně jako
veškerá aktivita.
V současné době se studenti
zaměřují na svou webovou prezentaci.
Aktivně se věnují publikační činnosti,
zatím ve formě odborných příspěvků
a aktualit z trhu. Za zmínku stojí analýzy
jednotlivých automobilek, které mají
veřejně obchodovatelné akcie. Autory
jsou nadějní druháci oboru Bankovnictví
P. Lajsek a T. Turna, kteří v klubu působí

na pozici redaktorů a analytiků. Jak
po obsahové stránce, tak po stránce
grafického zpracování se jedná o práce,
které mohou být srovnány s pracemi
profesionálních analytiků bankovních
a nebankovních institucí.
Cílem pro letní semestr je pak
příspěvek ve školním odborném
časopise ACTA VŠFS. Do konce letního
semestru by klub chtěl rozšířit počet
členů a více se angažovat na poli
výzkumu. Některé členy klubu dokonce
oslovili PR manažeři obchodníků
s cennými papíry. Dvěma studentům se
tak podařilo uplatnit na trhu práce bez
zadání iniciativní poptávky. V průběhu
letního semestru nás prý čeká jedno
příjemné překvapení.

» Chimborazo » CAJAS
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Equador,
Diana Brennerová
// text a foto

ama la vida!

Ama la vida, miluj život, prožívej život – všudypřítomný slogan,
který jsem si osvojila, řídila se jím a vtiskla si ho do paměti
při své cestě po Ekvádoru.
Do Ekvádoru jsem nejela jen za poznáním kulturních a přírodních krás, ale
i za zpestřením v podobě výstupů na tři
významné ekvádorské vulkány – Illiniza
Norte (5 127 m), Cotopaxi (5 897 m)
a nejvyšší vrchol Ekvádoru Chimborazo (6 310 m). Málokdo ví, že proslulé
Chimbo je zároveň nejvyšší horou na
světě, budeme-li výšku měřit od středu
země a ne od hladiny moře. Cotopaxi
nedlouho před odletem začala vzdorovat a celý stejnojmenný národní park
byl z bezpečnostních důvodů uzavřen,
takže nezbylo, než jí zanechat v „klidu“
dýmat. Nabízím vám deset zastávek na
místech, která jsem navštívila.
1. HLAVNÍ MĚSTO QUITO
Quito je druhé nejvýše položené hlavní
město na světě (2800 m). Leží v provincii Pichincha v neustálém napětí
z možné erupce stejnojmenného stratovulkánu. Můžete zde vidět historické
centrum (UNESCO), mnoho katolických

kostelů a muzeí. Co rozhodně stojí za
větší pozornost je katedrála Basilica
del Voto National, ze které je úchvatný
výhled na město, a zlatý kostel La Conpania de Jesus. Dominantou města je
pahorek Panecillo (3 061 m) se sochou
okřídlené Panny Marie. Pozor! Na lavičky zde nesedat, koukají z nich rezavé
hřebíky.
2. TREK KOLEM LAGUNA QUILOTOA
Kdo není horolezec a přesto touží po
nějakém outdoorovém počinu, tomu
doporučuji navštívit kráterové jezero
Quilotoa (3 850 m). Nádherně modrá
laguna v nejzápadnější části ekvádorských And okouzlí každého. Quilotoa
je název pozůstatku dacitového dómu
a kaldery, která zbyla po erupci v roce
1280. Zatopená kaldera má průměr
3 km. Strmé stěny vystupují 400 m
nad hladinu 250 m hlubokého jezera. Pod vodou se nacházejí i zbytky
dómu a horké prameny. Okolo laguny

vede seriózní trek zhruba na 5 hodin.
V žabkách, bez pití, svačiny a teplého
oblečení se na něj ale nevydávejte.
3. NÁRODNÍ PARK LOS ILINIZAS
A VRCHOL ILINIZA NORTE
Národní park Los Ilinizas leží, co by kamenem dohodil, od vesnice El Chaupí, do
které se dostanete odbočkou ze slavné
Panamericany. Cíl byl jasný, dvojvrchol
na obzoru, tedy jeho severní část. Kdo
se chce dostat nahoru, musí vstát hodně brzy ráno. Najatý jeep vás popoveze
za hranici parku a pak už hezky po
svých stoupáte do sedla na chatu Refugio Nuevos Horizontes (4 750 m). Není
to žádný med, je zima, výšku už také
cítíte, hlava se motá, nohy podkluzují
a navíc se hlásí o slovo vítr, který přináší
prach z Cotopaxi. Po krátké pauze na
svačinu v chatě už následuje výstup na
samotný vrchol Illinizas Norte (5 126).
Místy mě překvapují lezecké pasáže, je
mi jako vždycky zima a od cca 4900 m
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o
» Chimborazo » ILINIZA

kolem kvílí cosi, co by se na horách dalo
klasifikovat jako sněhová vánice. Tady
je to ale popílek, a tak se po dosažení
vrcholu cítíme jako šťastní mouřeníni.
Můj tip pro výstup na „Ilinizy“? Staré
lyžařské brýle, kuklu, šátek na ústa
a kapky do očí s sebou.
4. POD KŘÍDLY KOLIBŘÍKŮ V MINDU
Po treku bylo fajn strávit dva dny
v exotickém prostředí. Osada Mindo,
obklopená tropickými pralesy, nabízí
kromě běžných atrakcí (motýli, orchideje, dobré jídlo, atd.) třeba i žabí koncert,
pozorování kolibříků u krmítek. Můžete
okusit outdoorové atrakce nebo zajít
na sofistikovanou exkurzi do čokoládovny. Dostanete i ochutnat 99% čistou
čokoládovou pastu a věřte mi, že kdo
neochutnal, neví …
5. MITAD DEL MUNDO
Monumentální památník Mitad del
Mundo (španělský název pro střed
světa) se nachází asi 26 km severně od
centra Quita a jeho návštěvu je ideální
spojit s nějakým přesunem. Rovník je
zde označen žlutou čárou. Čára vede
přesně prostředkem památníku, ve kte-
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rém je umístěno etnografické muzeum.
Můj tip pro milovníky aplikace Endomondo: střed světa oběhnete volným
klusem za 0:01:41 (0,34km).
6. VĚHLASNÉ TRHY V OTAVALU
Nejsem nakupovací typ, ale tohle i mě
dostalo. Centrum tradiční rukodělné
výroby a největší indiánské trhy kontinentu najdete v Otavalu. Právě tady
nakoupíte většinu suvenýrů, uvidíte
tradiční kroje, dáte si něco na zub.
Ideální pro návštěvu Otavala je víkend.
Celé město žije barvami, a pokud na to
máte žaludek, zajděte i na zvířecí trh za
městem. Rozhodně si také nezapomeňte dát čerstvý Jugo de Mora, mňam.
7. NA PAŠERÁCKÉ STEZCE V BAŇOS
Baňos je poměrně malé lázeňské městečko, jehož poloha je dost zajímavá
a nebezpečná. Leží totiž přímo pod
nejaktivnější ekvádorskou sopkou Tungurahua (5016 m). Jsou zde i lázně, ale
mě a mé companieros to více táhlo na
starou pašeráckou stezku nad kaňonem
divoké řeky Pastaza. Cesta, která je
rozbahněná, rozbitá a místy mizí kdesi
v lese, nebo končí v sesuvu má svou

poetiku a je zakončena „tarabitou",
lanovkou ve tvaru košíku přes hluboký
kaňon. Kdo se nebojí, může si zážitek
ještě upgradovat na přilehlé canopy,
uaaaaaaaaaaaa …
8. VÝSTUP NA CHIMBORAZO
Výstup na Chimborazo byl mým snem.
Chtěla jsem si zvýšit osobák, který
dosud byl na hranici 5895 m. Doufala
jsem, že těch 415 výškových metrů
nějak hecnu. Výstupy musíte podnikat
výhradně s místní agenturou, která má
vůdce znalé specifik této hory. Dostanete vybavení, guida a podepíšete papíry.
Dobrodružství začíná na chatě pod
vrcholem Chimboraza. Popíjíte Maté
de Coca a proběhne briefing k výstupu,
zhruba v 6 večer dostanete megavečeři, pak si jdete povinně na pár hodin
lehnout do společné noclehárny.
Já osobně jsem nezamhouřila oka.
V 9 večer vás vůdce vytáhne ze spacáku
a v 10 se vyráží k vrcholu. Většinou je
několik týmů podle výkonnosti, které
se mohou v průběhu proházet (pokud
tvoříte kompaktní skupinu, jinak máte
smůlu). Tak to bylo i u nás. Vůdci tvrdí,
že zlomové místo je sedlo zhruba
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» Chimborazo » LAGUNA QUILOTOA » MINDO

5500 m, ale to byla pohoda. Skutečný
očistec začal na ledovci, který v letním období neměl dostatek sněhu
a tak nám znemožnil tzv. zig-zag chůzi
v mačkách. Museli jsme překračovat
hluboké námrazy, díry v ledovci a volit
pečlivě cestu. Byli jsme s parťákem
(kterého jsem doběhla v průběhu cesty,
protože moje parťačka otáčela pod
sedlem) pomalí, výška už nám cvičila
se žaludky a hlava bolela a tak jsme nakonec ve výšce 5800 m na doporučení
guida vzdali. Ano, byla jsem zklamaná,
chvíli i naštvaná, ale na druhou stranu
rozumná. Sil nazbyt nezbývalo a cesta
zpět byla dlouhá. Chimbo nás na sestupu odměnilo alespoň za tenhle výkon
nádherným východem slunce a tak
přeci jen přišla spokojenost. Celá cesta
nám trvala 10 hodin. Pohled z vrcholu
vám ale mohu zprostředkovat, protože

dva borci z naší skupiny nahoru vylezli,
Tip pro Chimborazo zní: ukecejte guidy,
ať se vyrazí dřív, jděte pomaleji a zkuste
to raději v období ekvádorské zimy.
9. HISTORICKÉ SKVOSTY
INGAPIRCA A CUENCA
Kdo má rád historické souvislosti,
nemůže vynechat nejvýznamnější ekvádorskou inckou památku - ruiny chrámu
v Ingapirce. Dozvíte se zde třeba, jak
byli Inkové ovlivněni místním kmenem
Canari a že právě díky tomu je hlavní
chrám oblý a ne čtvercový. Dále na jih
pak leží město Cuenca, jehož historické
centrum je také na seznamu UNESCO.
Dýchne zde na vás koloniální atmosféra,
zatouláte se na věhlasný trh řezaných
květin, mimo jiné jedna z pěti největších exportních komodit Ekvádoru. A co
skutečně mohu doporučit je muzeum

panamských klobouků „Panama hat“.
Škoda, že už mi nezbyly peníze Å.
10. ZTRACENI V NÁRODNÍM
PARKU CAJAS
A na závěr jsem si nechala perličku.
Další zářez ze seznamu UNESCO pro
Ekvádor, národní park Cajas. V parku
lze podniknout naprosto pohodovou
celodenní túru zvlněnou krajinou mezi
mnoha nádhernými jezery. Ve výšce
zhruba 4100 m potkáte pasoucí se
lamy vikuně a vzácné stromy queňua
(Polylepsis). Tyhle stromy prosluly svou
lenivostí, rostou totiž nejpomaleji na
světě. Celý NP Cajas připomíná
Tolkienův Rohan a můj poslední tip zní:
zjistěte si, v kolik jede poslední večerní
autobus dolů do civilizace.

Hasta luego!

» Quito
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Harmonogram akcí VŠFS 2016
BŘEZEN 2016
10. 3. 2016
		

DUBEN 2016

Konference Trestně právní a kriminalistické
aspekty dokazování

15. 3. 2016

Promoce

18. 3. 2016

Ples VŠFS a BA

22. 3. 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků GMC

29. 3. 2016

Fotbalový turnaj středních škol

30. 3. 2016

Finanční a investiční fórum II. 		

13. 4. 2016

Konference Marketingová komunikace a společnost

		

Fórum MF DNES II.

		

Šachový turnaj

		
KVĚTEN 2016

12. 5. 2016

Konference Dějiny kriminalistiky

				
ČERVEN 2016

1. 6. 2016

Symposium Poznej svého klienta

5. 6. 2016

Diskusní seminář doktorandů

				
SRPEN 2016

31. 8. 2016

Setkání studentů a absolventů pod širým nebem
Inzerce
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PRO VÁS
Ujistěte se, že Vám neunikají stovky zpráv
denně o tendrech, investičních záměrech
a dalších skutečnostech, které jsou
podstatné pro Vás.
VYZKOUŠEJTE SI ZDARMA!
Pro aktivaci dárku načtěte tento QR kód nebo do svého
prohlížeče zadejte adresu http://www.cianews.cz/102.
Pak již stačí pouze vyplnit váš e-mail a ověřovací kód: 102

NOVINKA:
S novými týdenními přehledy KRAJE-TENDRY-INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
budete vždy informováni o zajímavých obchodních příležitostech
v regionech. Pro vyzkoušení zašlete e-mail na helpdesk@cianews.cz
a do předmětu uveďte název Vašeho kraje.

ČESKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA, s.r.o.
+420 224 800 977, helpdesk@cianews.cz

www.cianews.cz

vysoká škola finanční a správní
bankovní akademie
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PRODEJ VSTUPENEK NA POKLADNě VšFS
(KANCELář e.229, ESTONSKá 500, PRAHA 10)

