
 

 

 

 

 
ING. KAMILA BEŇOVÁ 
 
 
Vzdělání 

Od - do  

1980 - 1984 VŠB Ostrava, ekonomika a management 

1976 - 1980 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 

 
Doplňující vzdělání 

Od - do  

2011 Manažerské účetnictví - nástroj finančního řízení, Top Vision, s. r. o., Ostrava 

2010 - 2011 Insolvenční zákon, Verlag Dashöfer, Praha, Hradec Králové 

2005 - 2008 Role podnikatele, VŠP Ostrava 

1995 - 2012 Daňové aktuality - Komora daňových poradců, Brno  

 
Profesní praxe 

Od - do  Zaměstnavatel Pracovní pozice 

2010 - dosud Ostravská univerzita Pedagog externí - výuka předmětu 
Podniková ekonomika, základy 
managementu  

2010 - dosud Bankovní institut vysoká škola, a. s., 
Praha  

Pedagog externí - výuka předmětu 
účetnictví a Podnikové finance  

2001 - dosud Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava. Pedagog - odborný asistent 

1994 - dosud Osoba samostatně výdělečně činná Vedení účetnictví 

1990 - 1994 Vkus VDI Frýdek-Místek Ekonomický náměstek 

1984 - 1990 Obnova Ostrava Vedoucí ekonomiky práce, vedoucí 
finanční účtárny 

 
Lektorská specializace 

Téma Popis 

Manažerské účetnictví a controlling Management accounting a controlling 
v podnikové praxi 

Kvantitativní metody v podnikání Užití matematických metod při řízení podniku 

Informační management Informace jako rozhodující zdroj podnikání, 
faktor soutěžení, racionalizační základna jednání. 
Techniky zpracování, zprostředkování a ukládání 
informací a poznatky s tím související (metodika 
informační činnosti). Využití informačních  
a komunikačních technologií a jejich potenciál 

Podnikové finance Finance v každodenní firemní praxi 

 
 
 
Lektorská praxe 

Zadavatel Cílová skupina Témata 

GES spol. s r. o., OSTRAVA Účetní, střední management Účetnictví 

EDUCA Ostrava Účetní, střední management Účetnictví 
Institut Rozvoje Podnikání,  
s. r. o., Ostrava 

Účetní, střední management Účetnictví 

Petr Otáhal, a. s.  TOP management, střední Manažerské účetnictví 



 

 
Frýdek-Místek management 

 
Další andragogická a publikační činnost 

Tvorba výukových opor pro Podnikové finance VŠP Ostrava v rozsahu cca 100 stran 

Tvorba výukových opor pro vnitropodnikové účetnictví VŠP Ostrava v rozsahu cca 100 stran  

Tvorba výukových opor - sylabů pro modul Správce VŠP Ostrava v rozsahu cca 30 stran 

Tvorba výukových opor - sylabů pro oceňování podniku VŠP Ostrava v rozsahu cca 30 stran 

Tvorba výukových opor pro Finanční účetnictví VŠP Ostrava v rozsahu cca 120 stran 

 
 

 


