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Životopis 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení:   Savina Finardi 
Datum narození:   12. 4. 1984 
Místo narození:   Brno 
Bydliště: Praha 5, Smíchov 
E-mail:     savina.finardi@vse.cz 

Vzdělání  

10/2008 – 09/2013 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a 
účetnictví, doktorský studijní obor Finance 

09/2006 – 05/2008 Akademie Sting, navazující magisterský studijní program, 
obor Podniková ekonomika a management, studijní 
zaměření – zdaňování, absolvovala s vyznamenáním 

09/2003 – 05/2006 Akademie Sting, bakalářský studijní program, obor 
Zdaňování, absolvovala s vyznamenáním 

Aktivity 

04/2004 – 06/2007 členka Studentské komory Rady vysokých škol 

• 04/2005 – 06/2007 místopředsedkyně SK RVŠ 

• 04/2005 – 06/2007 členka předsednictva Rady 
vysokých škol 

• 01/2007 – 06/2007 tisková mluvčí SK RVŠ 

• 2006 členka pracovní skupiny MŠMT ČR pro sociální 
a ubytovací stipendia 

2007 – 2019  členka nezávislé námitkové komise pro Národní 
srovnávací zkoušky (společnost SCIO) 

03/2007 – 05/2007 členka účelových hodnotících pracovních skupin 
Akreditační komise MŠMT ČR 

03/2009 – 02/2014 studentská tajemnice rektora, VŠE v Praze 
2009 – 2010 členka expertního týmu pro přípravu věcného záměru 

zákona o finanční pomoci studentům a spoluautorka 
reformy vedoucí k odstranění diskriminační věkové 
hranice 26 let v českém právním řádu 

2009 – dosud  obvodní koordinátorka soutěže Matematický a 
Přírodovědný klokan pro Prahu 10 

2019 – dosud členka Komise kulturní a obnovy památek MČ Praha 5 
2020 – dosud  členka pracovní skupiny Financování projektů, finance, 

investice a správa majetku Strategie rozvoje 2030+ MČ 
Praha 5 

Pedagogická činnost 

11/2013 – dosud odborná asistentka na katedře veřejných financí Fakulty 
financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze  
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02/2009 – dosud externí vyučující na Unicorn University (dříve Unicorn 
College) 

10/2018 – dosud  externí vyučující na Fakultě informačních technologií, 
České vysoké učení technické v Praze 

Výuka 

https://insis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=59572;zalozka=3 

Publikační činnost 

https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php?au=Finardi,%20Savina 

Jazykové znalosti 

Angličtina aktivně 

Zájmy 

Ráda sportuji, když to jde – hlavně volejbal, tenis a běh. Pasivně sleduji řadu sportů (zejména 
hokej včetně analýz), ráda chodím na koncerty a poslouchám muziku. Když čtu, tak literaturu 
faktu. Od října 2020 jsem předsedkyní spolku AC Škwárák, který byl založen za účelem 
sportovního a společenského vyžití sousedů v rámci komunity Na Hřebenkách a veřejného 
hřiště U Nesypky/U Plátenice (https://www.facebook.com/skvaaraak). Mám moc ráda 
zvířata, sama mám dvě černé kočky.  

Sociální sítě 

https://www.facebook.com/savina.finardi/ 

https://www.instagram.com/savina_finardi/ 

https://twitter.com/savinafinardi  
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