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Cu r r icu lu m Vit a e
Jméno a příjmení:

doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.

Datum a místo narození:

1. května 1961 v Karlových Varech

Národnost:

česká

Státní příslušnost:

Česká republika

Současné zaměstnání:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu

Vzdělání:

 1976 – 1980
 1980 – 1984
 1984 – 1985

 1985
 1986
 1989
 1991
 1993
 1994

 1998 – 2003
 2003

 2004

středoškolské studium ukončené maturitou na Střední ekonomické škole
v Blansku obor „všeobecná ekonomie“;
vysokoškolské studium na VŠE v Praze, obor „ekonomické informace a
kontrola“, ukončené státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové
práce na téma „Variantní flexibilní rozpočty nákladů“;
roční základní povinná vojenská služba;
dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského
ekonomicko-statistického institutu;
dvousemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na
Ústavu pro rozvoj vysokých škol Praha ukončeno zkouškou a
obhajobou práce;
dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für
Ekonomie Berlin;
dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě
stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
auditorská zkouška – získáno osvědčení auditora Komory auditorů
České republiky;
měsíční jazykový kurz na University of Stirling, Skotsko v rámci
výměnného programu Tempus/Phare ukončen zkouškou a diplomem;
doktorské studium na VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení
podniku, ukončeno obhajobou doktorské disertační práce „Soudobé
účetní formy a techniky“ a získán titul Ph.D.;
školení školitelů IAS/IFRS pořádané MF ČR;
školení školitelů IAS/IFRS organizované auditorskou společností
PricewaterhouseCoopers;
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habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené
získáním titul docent.

Zaměstnání:
 1984 – nyní

 1985 – 1989
 1990

Vysoká škola ekonomická v Praze – asistent a odborný asistent na
katedře účetnictví Fakulty financí a účetnictví; od roku 1994 zástupce
vedoucí katedry finančního účetnictví, od roku 2006 vedoucí katedry
finančního účetnictví a auditingu
vedlejší (částečný) pracovní úvazek jako metodik informační soustavy
Autoturist Praha.
vedlejší pracovní úvazek v Investiční bance jako metodik správy
portfolia cenných papírů;

Pedagogická činnost:
Po nástupu na VŠE v Praze v roce 1984 jsem jako asistent vyučoval nejprve základní kursy
účetnictví, později – vzhledem ke svému odbornému zaměření na informační technologie
jsem se zaměřil na přípravu kurzu „Využití počítačů v účetnictví“, který jsem od základu
vybudoval a dodnes jsem jeho garantem a přednášejícím. V roce 2005 jsem tento kurz
inovoval a reakreditoval jej pro potřeby ECTS. Od roku 2000 jsem se zaměřil ve své
pedagogické práci také na druhou část své specializace, kterou jsou Mezinárodní standardy
účetního výkaznictví a v této oblasti jsem nově připravil a dosud vedu odborný seminář na
téma „Vybrané problémy implementace IFRS v ČR“ a rovněž předmět "Standardizace
finančního účetnictví (Standardizace účetních výkazů)" v doktorském studiu oboru
Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ VŠE v Praze.
Každoročně jsem vedoucím několika diplomových prací orientovaných na využití počítačů
v účetnictví a na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, některé z nich byly v rámci
VŠE oceněny (Molín, J.: „Nehmotná aktiva v účetnictví“ - nejlepší diplomová práce roku
na VŠE v Praze, dále např. Vykusová, K.: „Podnikové výkaznictví na internetu“ apod.
Od roku 2000 jsem se podílel na přípravě a přednášení kursů celoživotního vzdělávání
„Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a „Finanční účetnictví pro pokročilé“ pořádané
katedrou finančního účetnictví pro veřejnost a rovněž semestrálních kurzů připravovaných
pro konkrétní organizace (Severočeské doly, a. s., Česká školní inspekce apod.). Mimo
VŠE v Praze patří mezi mé nejvýznamnější pedagogické aktivity lektorský podíl
na přípravě auditorů ke zkoušce pro Komoru auditorů ČR, lektorská účast v systému
kontinuálního profesního vzdělávání Komory auditorů ČR, přednášky v rámci certifikace
účetních Svazu účetních, vedení odborných vzdělávacích seminářů pro Nejvyšší kontrolní
úřad a celá řada přednášek pro odbornou veřejnost prostřednictvím nejrůznějších
vzdělávacích institucí (BOVA, VOX, IIR, Point Consulting, Controller-Institut, Komora
daňových poradců ČR apod.).
Vědecko-výzkumná činnost:
Za svou nejvýznamnější vědecko-výzkumnou podíl na řešení tříletého grantu (2008 –
2010) GAČR "Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně
obchodovaných společnostech", registrační číslo 402/08/0748, který jsem získal jako
hlavní řešitel a dále získání tříletého grantu (2012 – 2014) GAČR "IFRS jako alternativní
účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konkurenceschopnost malé
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otevřené ekonomiky", registrační číslo P403/12/1901, který vedu rovněž jako hlavní
řešitel.
V minulosti patřilo k mé významnější vědecko-výzkumnou činnosti zapojení do řešení tří
vědeckých grantů získaných katedrou finančního účetnictví od Grantové agentury ČR.
V letech 1998 – 1999 to byl projekt „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a
mezinárodních účetních standardů, určení priorit jejich řešení“ podporovaný MF ČR a v
letech 2001 – 2003 projekt „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role
v celosvětové harmonizaci“ a v letech 2010 – 2012 projekt „Komparativní analýza
národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze" .
V roce 2001 jsem se podílel na rozvojovém projektu VC VŠE v Praze zabývajícím se
přípravou e-learningových kurzů pro výuku účetnictví.
V roce 2000 jsem byl iniciátorem projektu oficiálního překladu Mezinárodních účetních
standardů do češtiny a v letech 2000, 2003 a 2005 koordinátorem tohoto projektu a
překladatelem podstatné části těchto standardů. Zároveň jsem byl po celou tuto dobu
členem redakční rady pro překlady Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, která
byla garantem správnosti terminologie a věcné správnosti provedený překladů. Od roku
2004 jsem byl rovněž zástupcem ČR v Review Committee garantujícím odbornou
správnost překladů IFRS pro EU.
V letech 2005 - 2007 jsem se podílel na projektu implementace XBRL v České republice,
který byl součástí 6. rámcového projektu EU pro financování rozvoje informační
společnosti v EU.
V letech 2005 - 207 jsem se podílel na projektu překladu Mezinárodních účetních
standardů pro veřejný sektor (IPSAS) jehož organizátorem byl Nejvyšší kontrolní úřad ČR.
V této souvislosti jsem byl jmenován prezidentem NKÚ také členem redakční rady
garantující správnost překladu těchto standardů.
V letech 2000 – 2004 jsem byl spoluřešitelem Fakultního výzkumného záměru
a prezentoval jsem své výstupy ve sbornících obhajovaných na konci každého
z jednotlivých roků řešení tohoto výzkumného úkolu. V letech 2005 -2012 jsem byl
aktivně zapojen do Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE s názvem
„Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“.,
kde jsem působil jednak jako spoluřešitel v podskupině „Mezinárodní harmonizace
účetnictví a české účetní standardy“ a jednak jako vedoucí samostatné podskupiny
„Informatizace účetnictví“..
Od roku 2003 jsem zpracovatelem recenzních posudků na žádosti o vědecké granty podané
na Grantovou agenturu ČR.
V roce 2007 jsem získal rozvojový program MŠMT na modernizaci a restrukturalizaci
výuky základních kurzů účetnictví pro systém ECTS.
Publikační činnost:
Kromě studijních materiálů a skript pro kursy vyučované na Vysoké škole ekonomické
v Praze jsem autorem a spoluautorem odborných článků a statí v recenzovaných
i nerecenzovaných časopisech. Dále jsem autorem příspěvků ve sbornících z vědeckých a
odborných konferencí jak v ČR, tak i v zahraničí. Tyto příspěvky na konferencích jsem
vždy osobně prezentoval.
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Minimální požadavek
Skutečnost
C. 1 Závazné minimální požadavky
zahraniční
domácí
zahraniční domácí
1 Autorství/významné spoluautorství knižní publikace
1,5
1,6
obsahující výsledky vlastní vědecko-výzkumné
činnosti nebo autorství/významné spoluautorství
odborného článku v časopise s IF vyšším než je
medián IF oboru ekonomické vědy
2 Odborný článek v časopise s nenulovým IF
4
0
3 Odborný článek v recenzovaném časopise bez IF
4
16
6
17
C. 2 Jiná činnost hodná zřetele (bez závazných minimálních požadavků - další činnosti je možné
doplnit)
1 Kapitola v knižní publikaci, významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii
7
2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci
3
3 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém
20
jazyce
4 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce
23
5 Odborný článek v nerecenzovaném časopise
43
6 Překlad odborné publikace
23
(Stav k datu tohoto životopisu)

Citace v publikacích jiných autorů

 Celkem 12 citací v publikacích jiných autorů – SCI, SSCI, Scopus, Web of Science
 Celkem 49 ostatních citací v publikacích jiných autorů

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech,
redakčních radách a organizacích:
 1994 – dosud
 2004
 2005 – 2011
 2000 – 2007
 2004 – 2007
 2005 – 2007
 2005 – dosud
 2005 – 2007

člen Evropské účetní asociace (EAA – European Accounting
Association);
člen Executive Committe EAA a generální tajemník 27. výročního
kongresu EAA v Praze;
zvolen členem EAA Board of Representatives
koordinátorem Evropské účetní asociace (EAA) pro ČR;

-

národním

člen Redakční rady pro překlady IFRS do češtiny International
Accounting Standards Committee Foundation);
člen výboru pro korekturu překladů IFRS pro Evropskou unii (EU
Review Committee);
koordinátor projektu EU pro implementaci XBRL v ČR (součást
6. rámcového programu EU pro rozvoj informační společnosti);
člen Americké účetní asociace (AAA – American Accounting
Association)
člen Redakční rady pro překlady IPSAS do češtiny (International
Federation of Accountants)

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a
organizacích:
 1991 – 1993

 1991 – 2001

 1998 – 2001

člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze;
člen Akademického senátu VŠE v Praze;
člen Ekonomické komise akademického senátu VŠE v Praze;
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tajemník akademického senátu VŠE v Praze
člen Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet;
auditor – člen Komory auditorů ČR,
zkušební komisař a člen zkouškových komisí Komory auditorů ČR,
garant za dílčí zkoušku auditorů z informačních a komunikačních
technologií pro auditory;
člen Výboru pro kontinuální vzdělávání Komory auditorů ČR;
jeden ze tří zástupců FFÚ VŠE v Praze v Národní účetní radě;
předseda Výboru pro vnější vztahy a předseda redakční rady časopisu
AUDITOR vydávaného Komorou auditorů ČR
první viceprezident Komory auditorů ČR
předseda ediční rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia vydávaného
VŠE v Praze

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích
 2008 – dosud
 2010 - dosud

člen Vědecké rady fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze
člen Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu Ministra financí
ČR

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:
 1985
 1989
 1991
 1994
 2006
 2010

dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského
ekonomicko-statistického institutu;
dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für
Ekonomie Berlin;
dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě
stipendia rakouského ministerstva školství – ukončena zkouškou;
měsíční jazykový kurz na University of Stirling, Skotsko v rámci
výměnného programu Tempus/Phare ukončen zkouškou a diplomem;
přednáškový pobyt na katedře účetnictví a auditu Fakulty účetnictví a
financí Žitomirské státní technologické univerzity. Přednáška pro učitele
fakulty „Účetní systém ČR a jeho právní regulace“.
přednáškový pobyt na katedře ekonomiky Státní ekonomické univerzity
v Oděse. Kurs pro studenty MBA programu “Implementation of IFRS in
EU and the Czech Republic“.

Jazykové a ostatní znalosti a dovednosti:

 aktivní jazykové znalosti v pořadí dle úrovně: anglicky, německy, rusky

V Praze 21. ledna 2014

Digitálně
podepsal
Ladislav Mejzlík
_________________________________
doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
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PREZENTACE UCHAZEČŮ
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Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
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29. ledna 2014
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1

Věda a výzkum






29.1.2014

Aktivní podpora vědy a výzkumu na katedrách
Podpora rozsáhlejších interdisciplinárních projektů a
zapojení do mezinárodních projektů na fakultě
Vydávání vlastních vědeckých časopisů


profesionalizovat redakční činnost



dosáhnout zařazení EFAJ do mezinárodních citačních databází

Pokračovat v publikačních projektech a soutěžích
vyhlašovaných fakultou
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík
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Zahraniční vztahy
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Pokračovat v podpoře zahraniční výměny studentů a
učitelů
Připravit a vyzkoušet kurzy vyučované v angličtině a pak
z nich sestavit placený studijní program
Organizovat mezinárodní konference a workshopy na
fakultě
Usilovat a udržovat mezinárodní akreditace
Mezinárodní propagace fakulty - anglické materiály a
web
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík
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2

Pedagogika




Udržet kvalitní akreditační proces předmětů na fakultě
Dokončit úpravu
p
obsahu a rozsahu p
povinných
ý p
předmětů
jiných fakult na základě vyjednávání s nimi
Připravit nové předměty v cizím jazyce







východisko pro přípravu budoucího placeného anglicky
vyučovaného studijního programu
zkušenosti z jiných fakult ukazují na možnost získání finančních
prostředků pro vyučující i fakultu - ostatní fakulty v této oblasti již
pokročily
cizojazyčná výuka má multiplikativní charakter - spolu s dalšími
parametry roste rozpočet přes kvalitativní ukazatel "K“

Podporovat inovační prvky v pedagogickém procesu

29.1.2014
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Studenti


Více vtáhnout studenty do života fakulty – budování
„alumni“ již během studia







29.1.2014

studentské
t d t ké spolky
lk - podpora
d
studentských
t d t ký h akcí,
k í užší
žší vztah
t hs
fakultou, jiná vlastní anketa, studentský tajemník
zapojení studentů do výzkumných projektů, studentských
workshopů a konferencí za účasti podniků, zpracovávání
kvalifikačních prací na témata z praxe a podpora při získávání
zaměstnání na konci studia

Studentské aktivity financovat na základě studentského
rozpočtu ze sponzorských darů firem a využívat více
stipendijního fondu
Uznáváním zkoušek (ACCA, ICEAW, SÚ, KDP ČR, KA
ČR) dát našim studentům konkurenční výhodu
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík
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3

Uchazeči o studium





Fakulta má dobrý web, ale jako jediná z VŠE nemá
oficiální stránky na Facebooku
Fakulta může dále posílit PR - propagační materiály,
veletrhy, inzerce, žebříčky, spolupráce se středními
školami („olympiády“) apod.
Fakulta by měla analyzovat své přijímací řízení





zvážit SCIO testy pro bakalářské studium - 3 ze 6 fakult VŠE je
již využívají
ží jí (F4
(F4, F5 a F6)
F6), celkem
lk
jje používá
ží á 41 ffakult
k lt v ČR
vyhodnotit stávající přijímací řízení do magisterského stupně
studia

Podpořit přechod nejlepších absolventů do doktorského
stupně studia

29.1.2014
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Vztahy s praxí a veřejností


Posilovat poslání „veřejné vysoké školy“, prezentací fakulty
na veřejnosti






29.1.2014



spolupracovat s profesními organizacemi – zkouškové systémy a
systémy kontinuálního profesního vzdělávání
budovat vliv fakulty na formulování odborných a legislativních
názorů a iniciativ
získávat konkrétní projekty od firem a institucí jako aplikovaný
výzkum
ookračovat v celoživotním vzdělávání (veřejném i zakázkovém) a
akcích pro absolventy
využívat celoškolské databáze RPC a budovat vlastní

Využít uvedených činností jako zdroj příjmů učitelů a
rozpočtu fakulty
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík
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4

Lidské zdroje




Pravidla pro habilitační a jmenovací řízení jsou obtížně
průchodná a omezují kvalifikační růst VŠE jako celku –
měla by být změněna směrem k vyšší zaměnitelnosti
některých kritérií
Tarifní mzdy se na VŠE již osm let nezvyšovaly a v roce
2014 by mělo dojít k jejich navýšení
VŠE

ČZU

ČVUT

asistent (T10/1)

13 060

16 010

19 800

odborný asistent (T11/3)

17 060

19 450

23 290

docent T12/4)

20 750

23 500

26 980

profesor (T13/7)

30 420

33 430

33 110

Kategorie (třída/stupeň)




29.1.2014

Předpoklad pro zlepšení věkové a kvalifikační struktury
Diferenciace zaměření pracovníků – všichni nemusí dělat
všechno
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík
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Financování








29.1.2014

Pravidla financování VŠ v ČR jsou dlouhodobě nestabilní a
mění se podstatně každým rokem
Dlouhodobě je odklon od financování dle počtu studentů
(normativem) k programovému a kvalitativnímu
financování
Přes relativně stabilní celkový rozpočet fakulty v
uplynulých obdobích může dojít vlivem vnějších okolností k
zásadním změnám v rozpočtu fakulty
Je nutné pečlivě sledovat aktuální informace a
diverzifikovat riziko vícezdrojovým financováním
Je nezbytné se aktivně účastnit na formulaci a
projednávání vnitřních rozpočtových pravidel VŠE v Praze
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík
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Fakulta souhrnně
S
W
O
T
29.1.2014








je stabilizovaným pracovištěm, které těží z jasně
vymezeného odborného zaměření, kvalitních
vědecko-pedagogických
ěd k
d
i ký h pracovníků,
íků zájmu
áj
studentů
t d tů
a možností jejich uplatnění v praxi
má rizika vyplývající z věkové a kvalifikační struktury
akademických pracovníků a jejich odměňování
může využít svého potenciálu pro vyšší výkon v
oblasti vědy a výzkumu
výzkumu, mezinárodních vztahů a
vztahů s praxí
bude v budoucnosti čelit demografickému poklesu
počtu studentů, změnám ve financování, a
konkurenci ostatních vysokých škol a fakult
Prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE v Praze - Ladislav Mejzlík

11

Budoucnost tvoříme
našimi rozhodnutími v
přítomnosti...

Děkuji za pozornost a rád odpovím na Vaše dotazy.
29.1.2014
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