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Peněžní ekonomie a centrální bankovnictví
Bankovní finanční matematika
Komerční bankovnictví a bankovní management
Investiční bankovnictví a kapitálové trhy
Finanční deriváty
Mezinárodní finance a devizový trh
Pojišťovnictví

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum VŠE

Termín konání
říjen 2014 - duben 2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE

CO je hlavním cílem kurzu

KOMU je kurz především určen

Cílem dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat pracovníkům finančních institucí
a jejím klientům aktuální teoreticko-praktické poznatky, které jsou nezbytné pro
každého finančního odborníka či dobrého klienta banky, finančního investora, ale i
toho, kdo se zabývá vytvářením podmínek pro fungování finančního trhu a jeho
regulací. Struktura předmětů a témata přednášek jsou složeny tak, aby ukázaly širší
ekonomicko-právní souvislosti fungování a regulace finančního trhu, bankovního
systému i finančních obchodů včetně zohlednění aktuálních světových trendů. Kurz
účastníkům objasní všechny významné aspekty fungování moderního finančního
trhu, pracovníkům finančních institucí dá spolehlivý základ pro schopnost doporučit
klientovi nejvhodnější řešení jeho situace a klientům znalosti potřebné pro
správnou orientaci v široké nabídce finančních produktů a efektivní komunikaci při
sjednávání podmínek finančních obchodů. Kurz zahrnuje i problematiku měnové
politiky a regulace finančního trhu včetně aktuálních otázek v EU a ČR. V kurzu
budou rovněž analyzovány důsledky globální finanční krize na světovou a českou
ekonomiku včetně regulatorních změn a dopadů na finanční trh.

Kurz je určen zejména pro pracovníky bank, investičních a dalších finančních institucí,
může doplnit potřebné znalosti pracovníkům finančních oddělení firem a posílit tak
jejich pozici při jednání s bankami či získávání finančních prostředků na finančním trhu
a rovněž zlepšit jejich analytické schopnosti. Pracovníkům regulatorních orgánů
umožní ve vzájemných souvislostech pochopit rizika subjektů finančního trhu a
moderní přístupy k jejich regulaci i současné trendy v regulaci v rámci EU.
Kurz je vhodný zejména pro absolventy ekonomických fakult vysokých škol a
odborníky s neekonomickým vysokoškolským vzděláním, ale i pro středoškolsky
vzdělané odborníky, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit své znalosti formou blízkou
distančnímu studiu vysoké školy. Kurz je využitelný i pro zaměstnance centrální
banky, kteří se dosud specializují buď na měnovou problematiku, nebo na
dohledovou činnost a potřebují si rychle a v koncentrované podobě doplnit aktuální
poznatky z měnové teorie a politiky nebo z oblasti finančního trhu či bankovnictví.

JAK bude kurz probíhat

CO získá úspěšný absolvent

Výuka bude založena zejména na přednáškách s předpokládaným aktivním
zapojením účastníků do diskuse s důrazem na praktickou využitelnost získaných
poznatků. Ke každé přednášce obdrží účastníci studijní materiály ve formě tištěných
sylabů nebo prezentací v celkovém rozsahu více než 600 stran.

Řadu teoretických znalostí i praktických dovedností a rovněž v koncentrované podobě
spoustu aktuálních informací stvrzených osvědčením o absolvování kurzu vydaném
na základě zákona o vysokých školách.

KDO bude přednášet

KDE se bude kurz konat

Především profesoři a docenti Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze doplnění o
významné odborníky z praxe.

V zasedací místnosti Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 3
na Žižkově, náměstí Winstona Churchilla 4.

KDY se bude kurz konat

U KOHO lze získat další informace

Vždy v pátek 9.00-12.00 a 13.00-16.00 obvykle dvakrát do měsíce od října 2014 do
dubna 2015.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Lucie Večeřová

KOLIK kurz stojí

JAKÝM ZPŮSOBEM je možné se přihlásit

Celková cena kurzu pro jednoho účastníka činí 32.000,- Kč včetně DPH.

Na základě přiložené písemné přihlášky zaslané do 22. září 2014.

 224 095 101 dvorakp@vse.cz
 224 095 122
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ZAMĚŘENÍ, OBSAH A GARANTI HLAVNÍCH PŘEDMĚTŮ
PENĚŽNÍ EKONOMIE A CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ /16 hod/ garant: prof.Ing. Zbyněk Revenda, CSc.






centrální banka a její úloha v moderní tržní ekonomice,
měnová politika,
postavení zlata v měnových systémech,
finanční regulace a dohled,
trendy v měnové politice a regulaci a dohledu v EU

Prof. Zbyněk Revenda, vedoucí katedry měnové teorie a politiky, se ve své pedagogické a odborné práci
zaměřuje především na činnost centrálních bank včetně měnové politiky a regulace a dohledu bank. Mezi
jeho nejvýznamnější publikace patří Centrální bankovnictví (3 vydání) a Peníze a zlato.

garantka: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
BANKOVNÍ FINANČNÍ MATEMATIKA /8 hod./
 finančně matematické metody využívané ve financích a
bankovnictví,
 spoření, umořování dluhu,
 využití finančně matematických metod při ohodnocování
finančních instrumentů
Doc. Jarmila Radová, vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, se zaměřuje zejména na využití
matematických metod ve finanční a pojistné praxi. Mezi její nejvýznamnější publikace patří Finanční
matematika pro každého

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ A KAPITÁLOVÉ TRHY /24 hod./ garant: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
 alokace finančních prostředků, trendy na světových
finančních trzích,
 regulace a dohled kapitálových trhů,
 teorie a praxe investování,
 akciový trh a metody ohodnocování akcií,
 trh dluhopisů a metody ohodnocování, ratingové agentury,
 kolektivní investování, penzijní fondy, reforma penzijního
systému, hedgeové fondy a jejich regulace,
 investiční obchody, sekundární trhy, globální finanční krize a regulatorní změny
Prof. Petr Musílek, prorektor pro vědu a výzkum VŠE, se ve své pedagogické a odborné práci zaměřuje
zejména na oblast cenných papírů, kapitálových trhů a investičního bankovnictví. Mezi jeho
nejvýznamnější publikace patří Burzy a burzovní obchody (1991), Finanční trhy: instrumenty, instituce a
management (1994) a Trhy cenných papírů (2002, 2011)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ A BANKOVNÍ MANAGEMENT

garant: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

 bankovní bilance a účetní zobrazení bankovních obchodů v bilanci,
 trendy v účetnictví finančních institucí,
 dopad regulatorních pravidel na bankovní obchody, Basel III,
 finančně úvěrové produkty, depozitní obchody,
 moderní platební instrumenty, platební styk v EU,
 měření a řízení bankovních rizik včetně zhodnocení dopadů finanční krize,
 trendy v bankovním managementu
Doc. Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE, se ve své pedagogické a odborné
práci zaměřuje zejména na oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. Mezi
jeho nejvýznamnější publikace patří Bankovnictví pro bankéře a klienty (2005) a Deriváty (2010).

FINANČNÍ DERIVÁTY /20 hod./







MEZINÁRODNÍ FINANCE A DEVIZOVÝ TRH /12 hod./






garant: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

podstata a druhy derivátů, trh derivátů v ČR a ve světě, trendy vývoje po finanční krizi
forwardové kontrakty, rozdílové kontrakty,
financial futures,
opce, exotické opce,
swapy, kreditní deriváty,
regulace a účetní zobrazení derivátů, role derivátů ve finanční krizi a reforma regulace OTC derivátů

garant: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

devizový trh a jeho organizace,
fundamentální a technická analýza pohybu měnového kurzu,
devizové operace,
devizové intervence jako nástroj měnové politiky,
aktuální problémy a budoucnost evropské měnové unie a eura

Prof. Martin Mandel, zástupce vedoucího katedry měnové teorie a politiky, se ve své pedagogické a
odborné práci zaměřuje především na oblast mezinárodních financí, devizových kurzů a operací na
devizových trzích. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří Mezinárodní finance (2007) a Monetární
ekonomie v malé otevřené ekonomice (2008).

POJIŠŤOVNICTVÍ /8 hod./

garantka: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.


specifika pojišťoven jako subjektů trhu,

základní přístupy ke konstrukci pojistných produktů,

regulace pojistných produktů a provozování pojištění,

bankopojištění
Prof. Ducháčková se ve své pedagogické a odborné práci zaměřuje
zejména na problematiku pojišťovnictví a pojistných trhů. Mezi její
nejvýznamnější publikace patří Principy pojištění a pojišťovnictví a Teorie
pojistných trhů.
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ORGANIZAČNÍ POKYNY
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Jedná se o dvousemestrální kurz v celkovém rozsahu 16 jednodenních soustředění,
která se budou konat vždy v pátek 9.00 - 16.00 obvykle dvakrát do měsíce v
následujících termínech:
3. října 2014 28. listopadu 2014
30. ledna 2015
20. března 2015
10. října 2014 12. prosince 2014
6. února 2015
27. března 2015
31. října 2014
9. ledna 2015
20. února 2015
10. dubna 2015
14. listopadu 2014
23. ledna 2015
6. března 2015
24. dubna 2015
MÍSTO KONÁNÍ
Zasedací místnost Fakulty financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická, nám.
Winstona Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov, Nová budova, místnost č. NB 139.

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ
Zájemci se mohou závazně přihlásit na přiložené přihlášce. Přihlášky je možné zaslat
 poštou na adresu
Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
náměstí Winstona Churchilla 4
130 67 PRAHA 3
 mailem na adresu dvorakp@vse.cz
Závazné přihlášky je možné zasílat nejpozději do 22. září 2014
Každého přihlášeného účastníka písemně o zařazení do kurzu vyrozumíme a současně
zašleme bližší organizační pokyny ohledně konání kurzu.
CENA KURZU

STRAVOVÁNÍ
Účastníkům bude poskytnuto běžné občerstvení v průběhu přednášek. Mohou si na
přihlášce objednat stravování - oběd, celkem 16 obědů v ceně á 161,- Kč včetně DPH.
Obědy budou poskytovány ve stravovacím zařízení přímo v areálu školy.

Základní cena kurzu činí 32.000,- Kč včetně DPH a zahrnuje náklady na přednášky
včetně studijních materiálů a drobného občerstvení. Samostatně lze objednat
stravování v celkové ceně 2.576,- Kč (vč. DPH).

---------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení

Titul

Datum narození

Zaměstnavatel

Adresa zaměstnavatele

Adresa, na kterou si přeji zasílat korespondenci

PSČ

Mám

- nemám

Místo narození

Funkce v zaměstnání:
DIČ

tel.

e-mail

dne ……………………………………….. 2014

Podpis …………………………………………………………………

zájem o stravování
V …………………………………………………………………………

Vyplněnou přihlášku zašlete na uvedenou adresu nejpozději do 22. září 2014.
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