
Vzdělání a akademické hodnosti

Jazykové znalosti Čeština

Angličtina

Němčina

Plynně

Technická univerzita v Liberci (CZ)
Habilitace v oboru Podniková ekonomika a management,
habilitační práce na téma „Oceňování podniku 
a standardy hodnoty“

VŠE v Praze (CZ)
Ph.D. v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku 

VŠE v Praze (CZ)
Magisterský program, obor Hospodářská politika

MBA in International Business (Itálie + USA)
MIB School of Management, Terst, Itálie
Crummer Graduate School of Business, 
Rollins College, Orlando, USA

University of Applied Sciences Aachen (Německo)
Faculty of Business, studijní pobyt Erasmus
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Akademická pracovní zkušenost v rámci VŠE 

VŠE v Praze

Fakulta financí a účetnictví, katedra financí a oceňování podniku (interní zaměstnanec, úvazek na dobu neurčitou)

Institut oceňování majetku – znalecký ústav

Fakulta mezinárodních vztahů (externě)

Fakulta podnikohospodářská (externě)

Aktivity v rámci doktorského studia (výběr)

Členství v komisi pro státní doktorskou zkoušku
Jmenován na VŠE v Praze pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku.

Dvě úspěšně dokončené vedené doktorské disertace na VŠE 

Pravidelné oponentury doktorských disertací i habilitačních prací, členství v komisích 
(VŠE, VUT, Mendelova univerzita, VŠFS) 

Projekty

 

2014 – 2015 

2015 – 2017 

2019 – 2020

2021 – dosud

Teorie očekávání v oceňování podniku (IGA, 104014, úspěšně ukončeno)

Oceňování zdravotnických přístrojů (IGA, 104026, úspěšně ukončeno)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice (IG104029, úspěšně ukončeno)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice 2.0 (IG104029) 

Garant:

Řešitel:

Výuka a garantované kurzy (výběr)

Oceňování podniku I

Oceňování podniku II

Oceňování podniku (v němčině)

Oceňování podniku (v angličtině)

Finance podniku (v angličtině)

Diplomový seminář

Speciální seminář

Oceňování podniku s důrazem na oceňování NHM (pro IOM)

Business Valuation (pro ISBM)

Podnikové finance – mírně pokročilí (anglicky)

Finanční řízení koncernu
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Od 2005 - dosud



2007 – dosud

2011 – 2012 

2016 – 2020

2017 – 2019

2020

Člen rozšířeného kolegia rektora a ediční komise

Vedoucí Institutu účetnictví a finančního řízení podniku (dnes Katedra financí a účetnictví)

Akademická rada (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)

Akademický senát (ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.)

Rada studijního programu (N-EMCZ Ekonomika a management)

Manažerská pracovní zkušenost v rámci 
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

 

2014 – 2015

2012 – 2014

2004 – 2018

2007 – 2009

2010 – 2012

2020

Ocenění společností nekótovaných na burze: moderní metody a trendy (FŘ/07/02, úspěšně ukončeno)

Charakteristiky finančních systémů ekonomik centrální Evropy a dopady na oceňování podniků 
(IGA/2012/01, úspěšně ukončeno)

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. a Fachhochschule Münster. Název projektu: „Europa im Wandel“, 
spolupráce univerzit spolu s fondem „Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfond“

Specifika a postupy value based managementu v podnicích automobilového průmyslu 
(FŘ/07/01, úspěšně ukončeno)

Hodnocení finanční výkonnosti a oceňování podniku – behaviorální analytický přístup versus tradiční 
neoklasická metodologie (IGA, úspěšně ukončeno)

Digital Joint Teaching and Research Proposal: Joint Online Teaching and research Project in the Area 
of Covid-19 Anti-Crisis Management (BTHA – Dig, projekt realizován ve spolupráci s Universitat 
Regensburg)

Akademická pracovní zkušenost v rámci 
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Na ŠKODA AUTO Vysoké škole o.p.s. jsem zavedl a garantuji obor magisterského studia (po změně právní úpravy nyní 
označováno jako studijní specializace) pod názvem Finance v mezinárodním podnikání.

Projekty

Garant:

Řešitel:

Výuka a garantované kurzy (výběr, kurzy přednášeny v češtině, angličtině a němčině)

Diplomový seminář - Finanční analýza a řízení I

Diplomový seminář - Finanční analýza a řízení II

Finance I

Finance II

Finanční řízení podniku I

Finanční řízení podniku II

Entrepreneurship

Valuation/Unternehmensbewertung

Finanční analýza podniku

Bankovnictví a pojišťovnictví (v angličtině)

Corporate Finance (MBA)
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Od 2007 – ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.   



Univerzita Karlova – Lékařská fakulta (Externí přednášející)

Institut oceňování majetku při VŠE v Praze, tvorba a oponentury znaleckých 
posudků, výuka v rámci specializačních kurzů postgraduálního studia znalců a 
odhadců.

Člen redakční rady časopisu DentalCare

Jmenován ministryní spravedlnosti ČR znalcem pro obor ekonomika, specializace 
na oceňování podniků a cenných papírů

Rozsáhlá praktická i přednášková a publikační činnost v oblasti tvorby a revize 
znaleckých posudků (opakované vyzvané přednášky pro Českou komoru odhadců 
majetku, Justiční akademii ČR, Justiční akadémii Slovenskej republiky, Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže).

Podílení se na výuce soudců, asistentů soudců, justičních čekatelů, státních 
zástupců, příslušníků Policie ČR, přednášky na téma revize a rekonciliace znaleckých 
posudků z oboru ekonomika a dále v oblasti finančního auditu a oceňování majetku.

Pravidelná účast v komisích pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových 
a bakalářských prací

- na základě rozhodnutí č.j. 107/VaV/2017 děkanem fakulty až do odvolání 
jmenován školitelem doktorského studijního programu Ekonomika a management, 
obor Řízení a ekonomika podniku

 - smluvně zajišťuje pro Fakultu podnikatelskou VUT odborné konzultace v oboru 
oceňování podniků v rámci projektu TL 02000434 Rodinné podniky: generátory 
hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, spolufinancovaného z 
prostředků TAČR, spočívající zejména v konzultacích k metodice stanovování hodnoty 
podniků

Přednášková a odborná činnost v ČR (výběr)

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ekonomická komise IGA Ministerstva zdravotnictví ČR

VUT Brno, Fakulta podnikatelská

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

2010

2005 až dosud

Justiční akademie ČR (Externí přednášející) Tvorba e-learningu; 
Název projektu: Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice 
Reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0008096 (Evropská unie, Evropský sociální 
fond, Operační program Zaměstnanost

2015 až dosud

2017 až dosud

Člen Poradního sboru ministra spravedlnosti pro ekonomiku

Člen Poradního sboru ministra spravedlnosti pro forenzní obory

2020 až dosud

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; Člen rozkladové komise pro oblast ochrany 
hospodářské soutěže; Přednášková činnost pro odborné pracovníky úřadu

Justiční akademie Slovenské republiky (Externí přednášející)

2021 až dosud

2011 až 2012

Člen redakční rady časopisu Český finanční a účetní časopis2016 až dosud
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Přednášková a odborná činnost v zahraničí (výběr)

V minulosti opakovaně výuka a zvané přednášky na
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Manažerská pracovní zkušenost v rámci 
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

University of Zagreb, Faculty of Business and Economics, Záhřeb, Chorvatsko, Visiting professor 
(od 2017, aktuálně jmenován na období 2019 až 2024, zohledněno v rámci akreditace AACSB)

Nanking University of Aeronautics and Astronautics, Nanking, Čína, Visiting professor – léto 2019
Mimosemestrální kurz na téma: Entrepreneurship and Financial Planning

HTW Dresden, University of Applied Sciences, Fachbeirat, 2015 - dosud
Člen vědeckého poradního sboru děkana pro strategické otázky zavádění a reakreditace studijních programů 

FH Münster
Spolková republika, Německo

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Spolková republika, Německo

Seinäjoki University of Applied Sciences
Finská republika 

Escola Universita Del Maresme
Španělské království

VIVES University of Applied Sciences
Kortrijk, Belgie  

Universit Bretagne Occidentale
Quimper, Francie

Cena rektora za nejlepší publikaci studenta doktorského studia 2007 (VŠE v Praze)

Cena rektora za nejlepší publikaci 2007 (VŠE v Praze)

2007

První místo v soutěži o nejlepší publikaci roku 2011 na Fakultě podnikohospodářské VŠE

2011

Získaná akademická ocenění


