Ústav oceňování majetku
při Ekonomické fakultě
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
pořádá

čtyřsemestrální kurz

„Oceňování podniku“
Doba a forma studia
Dvouletý (tj. čtyřsemestrální) kurz, který bude probíhat v letech 2006-2008, (cca 312 hod. přímé výuky)
je organizován Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání.
Určení kurzu:
Kurz je určen pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce. Kurz splňuje podmínky
požadované odborné a jiné zvláštní způsobilosti dle § 27 odst.1 a 2 zákona č.455/1991 Sb. (živnostenský
zákon) ve znění zákona č.167/2004 Sb. pro získání oprávnění pro provozování koncesované živnosti.
Absolvování kurzu však nezakládá právní nárok na jmenování soudním znalcem.
Předběžná náplň kurzu:
Výuka bude probíhat v následujících tématických blocích s možností vykonání písemné zkoušky již po
ukončení daného bloku přednášek:
Úvod ke kurzu, Práva a povinnosti znalců, Právní aspekty oceňování podniku, Finance podniku,
Diagnostika podniku, Finanční analýza, Finanční plánování, Podnikové účetnictví, Účetní a daňové aspekty
podnikových transformací, Finanční matematika, Oceňování podniků, Metody oceňování podniku, Kapitálový trh
a oceňování podniku.
Závěr kurzu:
Obhajoba závěrečné práce a Závěrečná zkouška.
Vstupní podmínky:
Vysokoškolské vzdělání (dosažení min. titulu Bc.).
Lektoři:
Přední odborníci v této oblasti z VŠB-TU Ostrava, jiných vysokých škol ČR a praxe.
Předběžné termíny a místo konání:
Kurz bude zahájen 22.9.2006 v prostorách VŠB-TU v Ostravě. Ukončení výuky bude v červnu 2008.
Závěrečná zkouška: červen – září 2008.
Výuka bude probíhat v Pá. odpol. v So. dopol. každých 14 dní tj. 6 výukových hodin za den
Pá: 15:00 - 16:30, 16:45 - 18:15, 18:30 - 20:00; So: 08:00 - 09:30, 10:00 - 11:30, 12:00 - 13:30
Cena kurzu:
Tento kurz je pořádán v rámci řešení projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,
Opatření 3.2, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu a proto účast
je zdarma.
Organizační informace:

EkF VŠB TUO, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava1
Oddělení celoživotního vzdělávání, 596992221, 596992472, 596992234

Odborné informace:

Ing. Jiří Slavík
tel.: +420 596992247, e-mail:
www.ekf.vsb.cz/uom/

jiri.slavik@vsb.cz

Přihláška ke studiu:
V případě Vašeho zájmu zašlete přihlášku s uvedením základních osobních údajů, vzdělání,praxe a kontaktu na
adresu:
Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava
Oddělení celoživotního vzdělávání
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1
nebo na e-mail:
pavlina.mihoucova@vsb.cz

