Přihláška uchazeče o funkci děkana
Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze
pro volbu dne 23. února 2018
Já, __________doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D._____________
(jméno a příjmení uchazeče včetně akademických titulů a vědeckých hodností),
podávám tímto přihlášku uchazeče o funkci děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze.

_____________________________________
podpis uchazeče
(školní nebo jiná e-mailová adresa uchazeče: ladislav.mejzlik@vse.cz)
V Praze dne: 19. ledna 2018

Přílohy:
1. Odborný životopis
2. Stručná charakteristika programových cílů
3. Čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb.

Převzal včetně příloh dne: 19. ledna 2018

_____________________________________
prof. Ing. Petr Marek, Ph.D.
předseda AS FFÚ VŠE v Praze

Profesní životopis
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Po absolvování oboru ekonomické
informace a kontrola na VŠE v Praze (1984) nastoupil na katedru účetnictví
do funkce odborného asistenta, posléze zástupce vedoucího katedry a
vedoucího katedry účetnictví a auditingu. V roce 2014 byl zvolen děkanem
Fakulty a účetnictví na čtyřleté funkční období. Na Fakultě financí a účetnictví
získal rovněž doktorát a habilitoval se v oboru účetnictví a finanční řízení
podniku.
V roce 1993 složil auditorské zkoušky, získal auditorské osvědčení Komory
auditorů ČR a začal aktivně vykonávat auditorskou praxi. Podílel se na řízení profese auditorů v ČR jako
předseda výboru pro vnější vztahy, člen výboru pro vzdělávání a jako zkušební komisař pro zkoušky
auditorů. Dvakrát po sobě byl zvolen členem výkonného výboru KA ČR a také dvakrát prvním
viceprezidentem KA ČR. V této funkci se podílel na implementaci nového zákona o auditorech, budování
dohledu nad auditorskou činností a mezinárodní spoluprací auditorských organizací. Od roku 2016 je
členem nebo předsedou výborů pro audit několika společností.
Dvakrát po sobě byl zvolen zástupcem ČR v Board of Representatives Evropské účetní asociace (EAA),
jejíž je členem od roku 1994, rovněž je členem American Accounting Association. Absolvoval studijní
pobyty na Wirschaftsuniversität Wien, Stirling University a dalších.
Fakultu financí a účetnictví zastupuje v Národní účetní radě, kde se podílí na legislativním procesu
v oblasti účetnictví jako člen poradní skupiny ministerstva financí, například na zásadní novele zákona o
účetnictví účinné od 1.1.2016 a v současnosti na přípravě nového zákona o účetnictví. Byl
koordinátorem a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
do češtiny a členem Review Committee EU pro oficiální překlady IFRS do češtiny. Rovněž se podílel na
oficiálních překladech Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro Nejvyšší
kontrolní úřad.
Odborně se specializuje na problematiku IFRS a ICT v účetnictví a auditingu. Je znám publikační
a přednáškovou činností pro veřejnost. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady výzkumných grantů, je
členem vědeckých rad VŠE v Praze a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislavě. Je členem
redakčních rad odborných časopisů.
V Praze 19. ledna 2018

Digitálně
podepsal
Ladislav Mejzlík
____________________________
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
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doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - strukturovaný profesní životopis
Vzdělání:

• 1980–1984 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“;
• 1986 dvousemestrální postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na Ústavu pro rozvoj vysokých škol
Praha ukončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce;
• 1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva
školství–ukončena zkouškou;
• 1993 auditorská zkouška–získáno osvědčení auditora Komory auditorů České republiky;
• 1998–2003 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.;
• 2006 habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze ukončené získáním titulu docent.

Zaměstnání:
• 1984–nyní 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; od 1. dubna 2014 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
• 1985–1989 částečný pracovní úvazek jako metodik informační soustavy Autoturist Praha.
• 1990 částečný pracovní úvazek v Investiční bance jako metodik správy portfolia cenných papírů;

Pedagogická činnost:

• 1998–dosud vybudování, garantování a přednášení kurzu „1FU403 Využití počítačů v účetnictví“
• 2000–dosud příprava a vedení odborných seminářů na téma „1FU561 Vybrané problémy implementace
IFRS v ČR“ a „1FU561 Využití ICT v účetnictví“
• 2010–dosud výuka předmětu „FU_902 Standardizace finančního účetnictví (Standardizace účetních
výkazů)“ v doktorském studiu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na FFÚ VŠE v Praze.
• 2006–dosud školitel doktorandů v doktorském studijním programu „Účetnictví a finanční řízení podniku.
• 2000–dosud příprava 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.
• 1994–dosud 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:

• 2008–2010–GAČR „Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných
společnostech“, registrační číslo 402/08/0748 jako hlavní řešitel
• 2012–2014–GAČR „IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na
konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky“, registrační číslo P403/12/1901, jako hlavní řešitel
• 1998–1999 GAČR „Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky a mezinárodních účetních standardů,
určení priorit jejich řešení“jako člen řešitelského kolektivu
• 2001–2003 GAČR „Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role v celosvětové harmonizaci“ jako člen
řešitelského kolektivu
• 2010–2012 GAČR „Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU s důrazem na
přeshraniční fúze“ jako člen řešitelského kolektivu
• V letech 2000–2006 koordinátor a překladatelem podstatné části Mezinárodních standardů účetního
výkaznictví a člen redakční rady pro jejich překlady. Od roku 2004 zástupce ČR v Review Committee pro
překlady IFRS v EU.
• V letech 2005–2007 podíl na projektu implementace XBRL v České republice–součást 6. rámcového
projektu EU pro financování rozvoje informační společnosti v EU.
• V letech 2005–2007 podíl na překladu Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) pro
Nejvyšší kontrolní úřad ČR a člen redakční rady pro správnost překladu těchto standardů jmenované
prezidentem NKÚ.
• V letech 2005–2012 zapojení do Výzkumného záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze s názvem
„Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska–spoluřešitel
v podskupině „Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy“ a vedoucí samostatné
podskupiny „Informatizace účetnictví“.
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Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

• 1994–dosud člen Evropské účetní asociace (EAA–European Accounting Association);
• 2004 člen Executive Committee EAA a generální tajemník 27. výročního kongresu EAA v Praze;
• 2005–2011 zvolen členem EAA Board of Representatives–národním koordinátorem Evropské účetní
asociace (EAA) pro ČR;
• 2000–2007 člen Redakční rady pro překlady IFRS do češtiny International Accounting Standards Committee
Foundation);
• 2004–2007 člen výboru pro korekturu překladů IFRS pro Evropskou unii (EU Review Committee);
• 2005–2007 koordinátor projektu EU pro implementaci XBRL v ČR (součást 6. rámcového programu EU pro
rozvoj informační společnosti);
• 2005–dosud člen Americké účetní asociace (AAA–American Accounting Association)
• 2005–2007 člen Redakční rady pro překlady IPSAS do češtiny (International Federation of Accountants)

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1991–1993 člen Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze;
1991–2001 člen Akademického senátu VŠE v Praze;
1998–2001 člen Ekonomické komise akademického senátu VŠE v Praze;
1998–2001 tajemník akademického senátu VŠE v Praze
2002–2014 člen Poradní skupiny rektora VŠE v Praze pro finance a rozpočet;
1993–dosud auditor–člen Komory auditorů ČR,
1994–dosud zkušební komisař a člen zkouškových komisí KA ČR, garant za dílčí zkoušku auditorů z ICT pro
auditory;
2004–2014 člen Výboru pro kontinuální vzdělávání Komory auditorů ČR;
2004–dosud zástupce FFÚ VŠE v Praze v Národní účetní radě;
2010–2014 předseda Výboru pro vnější vztahy a předseda redakční rady časopisu „Auditor“ vydávaného
Komorou auditorů ČR
2010–2014 první viceprezident Komory auditorů ČR
2007–dosud předseda ediční rady časopisu „Acta Oeconomica Pragensia“ vydávaného VŠE v Praze
2016–dosud člen výboru pro audit ČSOB a předseda výboru pro audit ČSOB Pojišťovna
2017–člen dozorčí rady a předseda výboru pro audit ČSOB Slovakia

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích
•
•
•
•
•

2008–dosud člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze
2010–dosud člen Komise pro koncepce a rozvoj účetnictví a auditu Ministra financí ČR
2014–dosud člen vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
2015–dosud člen vědecké rady Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě
2017–člen Rady pro vnitřní hodnocení kvality VŠE v Praze

Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:

• 1985 dvouměsíční studijní pobyt na katedře účetnictví Moskevského ekonomicko-statistického institutu;
• 1989 dvoutýdenní studijní pobyt na katedře účetnictví Hochschulle für Ekonomie Berlin;
• 1991 dvouměsíční letní škola na Wirtschaftsuniversität Wien na základě stipendia rakouského ministerstva
školství–ukončena zkouškou a diplomem;
• 1994 měsíční studijní pobyt University of Stirling, Skotsko v rámci výměnného programu Tempus/Phare
ukončen zkouškou a diplomem;
• 2006 přednáškový pobyt na Žitomirské státní technologické univerzitě–přednáška „Účetní systém ČR a jeho
právní regulace“.
• 2010 přednáškový pobyt na Státní ekonomické univerzitě v Oděse v MBA programu
• 2014 výuka kurzu finančního účetnictví v Moskvě v ruštině v rámci studijního programu „Ekonomika
a management“ FPH

Jazykové znalosti:

• anglicky, německy, rusky

V Praze 19. ledna 2018
____________________________
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
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STRUČNÉ PROGRAMOVÉ CÍLE
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
kandidát na děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
na funkční období od 1.4.2018
1. ÚVODEM
•

Fakulta financí a účetnictví je respektovanou fakultou s úzce a zřetelně vymezenou
specializací svých oborů, za kterou stojí dlouhá historie kateder a jejích
akademických pracovníků sahající až k založení VŠE v Praze v roce 1953. Na fakultě
pracuje v současnosti řada špičkových pracovníků a externích spolupracovníků,
jejichž odborný věhlas přesahuje národní rozměr ČR, kteří zabezpečující vedoucí
postavení fakulty v oblasti její specializace a také věhlas absolventů fakulty a
poptávku po nich v praxi. Fakulta je stabilizovaným pracovištěm jak z hlediska počtu
studentů, akademických i administrativních pracovníků i financování a je schopna
plnit velmi dobře své úkoly jak v oblasti výuky, tak vědecké a publikační činnosti a
mezinárodní spolupráce.

•

Z tohoto hlediska nevidím potřebu zásadních změn v rozsahu prováděných činností
(počtu studentů, oborů, zaměstnanců apod.) ani zásadní problémy v jejich
zabezpečení, financování, či organizační struktuře fakulty. Prvořadým úkolem je
tedy spíše kvalitativní rozvoj a využití konkurenčních výhod, kterými fakulta
disponuje tak, aby se dále zvyšovala její prestiž nejen v národním měřítku ČR, ale
i z mezinárodního hlediska. Cesta k tomuto cíli vede, podle mého názoru, přes
realizaci úkolů uvedených v následujících bodech:

2. PEDAGOGIKA A STUDIUM
•

Základním úkolem je získání institucionální akreditace pro VŠE, které je FFÚ
součástí. Součástí tohoto procesu je také získání akreditací pro obory, které nejsou
do institucionální akreditace zahrnuty (vzdělávání v ekonomických předmětech).
Důležité bude také formální zvládnutí přechodu ze studijních oborů na studijní
programy tak, aby byla zachována kontinuita studia stávajících studentů v oborech
akreditovaných podle původního akreditačního systému.

•

Důležitým úkolem FFÚ bude také spolupráce se zbývajícími částmi VŠE v Praze na
získání akreditace AACSB, v jehož procesu se VŠE nachází.

•

Fakulta musí nadále využít konkurenční výhody profesních akreditací, které již
získala (CFA, ACCA, ICAEW, KA ČR) a zajistit jejich reakreditace, případně rozšíření.

•

Za hlavní nástroje pro dosažení předchozích tří cílů považuji zejména úroveň
systému vnitřního hodnocení kvality a jeho dokumentace, úroveň vnitřního
„akreditačního“ procesu na fakultě, a kvalitu informačních nástrojů pro jejich
podporu, které bude nutno v příštím funkčním období inovovat.
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•

Z hlediska obsahu výuky považuji za trvalý úkol kvalitativní změny ve struktuře
a obsahu výuky, zejména v oblasti inovací jednotlivých předmětů, zajištění odborné
literatury k jejich studiu, vznik nových předmětů v souvislosti s vývojem jednotlivých
odborných disciplín a rozšíření výuky odborných předmětů v cizím jazyce.

•

Vzhledem k demografickému propadu počtu absolventů středních škol, ve kterém
se nacházíme, nepředpokládám zvyšování počtu přijatých studentů, ale spíše
optimalizaci jejich vnitřní struktury z hlediska poměru mezi bakalářským
a navazujícím magisterským studiem tak, aby se maximalizoval pozitivní dopad na
kvalitu přijímaných studentů a rovněž na rozpočet fakulty.

•

Trvalým úkolem je cílená propagace fakulty nejen obecně na veřejnosti, ale zejména
cíleně přímo na středních školách vysíláním zástupců fakulty na přednášky,
pořádáním akcí a propagačními materiály.

3. VĚDECKO‐VÝZKUMNÁ ČINNOST
•

Pokračovat v podpoře kvalitního výzkumu na katedrách a z něj vyplývající publikační
činnosti akademických pracovníků fakulty. V této oblasti je nezbytné reagovat na
změny vnějších hodnotících kritérií a zaměřit se zejména na excelentní publikační
výstupy a na mezinárodní výzkumné projekty.

•

Podporovat doktorské studium cíleným vyhledáváním potenciálních uchazečů
a propagací doktorského studia, a to i pro zahraniční studenty studující placené
doktorské programy vyučované v angličtině. K rozvoji doktorského studia a jeho
synergickému efektu s oblastí výzkumu a publikační činnosti může dobře sloužit
podpora interních grantových projektů, zapojení doktorandů do nich a jejich
publikační činnost v rámci jejich řešení.

•

Fakulta musí podporovat a dále rozvíjet vydávání stávajících vlastních
recenzovaných časopisů (EFAJ, ČFÚČ a Oceňování) a zejména prosadit zařazení EFAJ
do SCOPUSu. Stejná podpora platí i pro vědecké konference pořádané na fakultě
(ACFA a TPAVF) a publikování jejich sborníků.

4. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
•

Za zásadní úspěch uplynulého funkčního období v oblasti internacionalizace
považuji:
o Zvýšení počtu studentů vyjíždějících ke studiu na partnerské zahraniční
univerzity v rámci programu ERASMUS+ nebo „freemover“ z celkového
počtu 75 v roce 2014 na 121 v roce 2017.
o Akreditaci a zahájení studia v placeném magisterském studijním programu
Master in Finance and Accounting (MIFA) vyučovaném v angličtině (v roce
2015) a dále pak podpis smlouvy o „double degree“ studiu pro tento studijní
program s Univerzitou v Lovani (v roce 2017).

•

V obou výše uvedených oblastech musí fakulta pokračovat v podpoře a jejich rozvoji
tak, aby se nejen dále zvýšil počet vyjíždějících studentů fakulty, ale abychom zvýšili
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také počet zahraničních studentů navštěvujících kurzy vyučované fakultou
a v případě programu MIFA, abychom udrželi počet a kvalitu studentů a rozšířili
nabídku předmětů, které mohou studovat a možnosti jejich umístění na praxe
a stáže v zahraničí a případně také počet univerzit, se kterými bude možné
realizovat „double degree“ studium.
•

Zásadním úkolem do budoucnosti, jehož plnění v současnosti stále nepovažuji za
dostatečné, je rozvoj mobility akademických pracovníků, který je zejména v oblasti
středně a dlouhodobých výjezdů našich učitelů a hostování zahraničních pracovníků
na naší fakultě pod průměrem VŠE v Praze.

5. ORGANIZACE, ROZVOJ A PROPAGACE FAKULTY
•

Trvalým a dlouhodobým úkolem jehož plnění považuji za zásadní a budu jej
podporovat, je personální rozvoj fakulty ve všech směrech. Zejména se jedná
o věkovou a kvalifikační strukturu akademických pracovníků, ale i o osobní rozvoj
všech pracovníků fakulty bez ohledu na jejich funkční zařazení (i sekretářky, studijní
referentky fakulty apod.). Z tohoto hlediska považuji za důležité zavedení funkčního
systému řízení kvality a výkonu jednotlivých pracovníků, které bude nezbytným
předpokladem také pro získání všech typů akreditací.

•

Pro podporu rozvojových aktivit považuji za zásadní úspěšnou realizaci a ukončení
již probíhajícího projektu OP VVV „Kvalita“, který přinese fakultě v letech 2017-2022
celkem 23 mil. Kč. Mezi další využitelné projekty patří projekt OP VVV „Mobilita“
(1,6 mil. Kč v letech 2018-2019), interní rozvojové projekty a další externí projekty,
o které se chceme ucházet.

•

Rezervy, na jejichž odstranění se chci v nadcházejícím funkčním období zaměřit jsou
v oblasti vztahů fakulty s praxí a zejména pak s absolventy. Stávající „ad hoc“ řešení
je nezbytné systemizovat například formou pravidelných setkání a exaktním
vyhodnocováním a sběrem informací, názorů, či požadavků partnerských organizací
a absolventů.

•

Za důležité považuji oblast obecné propagace fakulty formou vydávání vydání
ucelené řady propagačních materiálů jak v češtině, tak i v angličtině. Přestože se
v minulém funkčním období podařilo zvýšit úroveň webových českých stránek
fakulty, vytvořit funkční stránky fakulty v angličtině a rovněž vytvořit oficiální
stránky fakulty na Facebooku, existují ještě rezervy v dalších moderních
informačních kanálech (LinkedIn, Twitter apod.), a ve využívání těch stávajících.

•

V roce 2018 bude muset fakulta provést redesign všech webů provozovaných
fakultou a jejími útvary (katedry, instituty), což je také příležitostí k revizi jejich
struktury a obsahu.

•

Důležitým předpokladem pro realizaci vytčených cílů je zabezpečení takové výše
finančních prostředků, které to budou fakultě umožňovat. Fakultě se v uplynulém
účetním období dařilo trvale každý rok zvyšovat svůj celkový rozpočet z 49 mil. Kč
v roce 2014 na 56 mil. Kč v roce 2017 a udržet celkový počet zaměstnanců přes
razantní celkový pokles počtu studentů celé VŠE v Praze. Za zásadní úkol do příštího
funkčního období považuji udržet stabilitu financování fakulty a zaměřit se na
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zvýšení podílu mimorozpočtového financování (doplňková činnost, placené
programy, sponzorské dary a spolupráce s praxí).
•

V neposlední řadě považuji za důležité postavení fakulty v rámci VŠE jako celku a její
schopnost ovlivňovat její vnitřní pravidla fungování, řízení a financování. Kromě
systému podílu fakulty na rozhodování prostřednictvím standardních orgánů
(kolegium rektorky, Rada pro vnitřní hodnocení kvality, Vědecká rada apod.) chci
nadále využívat své dlouholeté členství v poradní skupině rektorky pro rozpočet
a financování VŠE, kde budu usilovat o zdokonalení vnitřního systému rozdělování
finančních prostředků na jednotlivé organizační části VŠE (včetně obslužných
pracovišť).

6. ZÁVĚR
•

Tyto stručné programové cíle představují heslovité shrnutí hlavních záměrů, na
jejichž realizaci se chci zaměřit ve svém druhém funkčním období. Toto shrnutí
neobsahuje argumenty, zdůvodnění ani způsoby jejich realizace, se kterými rád
seznámím podrobněji všechny zájemce jednak ve své prezentaci před volbou
děkana FFÚ a zejména v následující debatě, ve které rád odpovím i na případné
dotazy.

•

Veřejná prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE se v souladu
s harmonogramem volby děkana FFÚ vyhlášeným Akademickým senátem FFÚ
uskuteční ve čtvrtek 15. února 2018 od 10:00 hodin v Akademické klubu VŠE
v Praze ve 3. patře budovy Italská a k účastí na ní Vás tímto co nejsrdečněji zvu.

V Praze 19. ledna 2018
____________________________
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
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ČESTNÉ

PROHLÁŠENÍ

Ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky prohlašuji, že
jsem v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu,
držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,
c) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany
Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem
předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany
Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro
řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce
v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od
1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
d) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem c) na úseku politického řízení
Sboru národní bezpečnosti,
e) příslušníkem Lidových milicí,
f) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po
25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
g) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu
sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole
ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné
bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických
republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na
těchto školách.
Dále tímto prohlašuji, že souhlasím s tím, aby Vysoká škola ekonomická v Praze požádala
Ministerstvo vnitra České republiky o vydání osvědčení podle § 6, odst. 1 zákona
č. 451/1991 Sb.
V Praze dne 19. ledna 2018

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
…………………………………………..
jméno a příjmení

1. května 1961
………......................……………………..
datum narození

Hyacintová 10/3222, 106 00 Praha 10
……………………………………………
bydliště

………......................……………………..
vlastnoruční podpis

