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1981 – 1984
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+420 602 618 182
otakar@schlossberger.cz
www.schlossberger.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze, habilitační řízení na Fakultě financí a účetnictví;
s účinností od 1. 7. 2016 jmenován docentem v oboru Finance
Vysoká škola ekonomická v Praze, studium doktorského studia v oboru Finance, získání
titulu Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, složení rigorózní zkoušky, obor Finanční
právo, získání doktorátu JUDr.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda, získání titulu Mgr.
Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Finance a úvěr, získání titulu Ing.
Gymnázium Ostrava 3

vysokoškolský pedagog – docent, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT
děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní
vedoucí katedry financí Vysoké školy finanční a správní
externí odborný asistent a od 1. 7. 2016 docent katedry Bankovnictví a pojišťovnictví VŠE
Praha, vedení semináře Platební operace ČR
předseda představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo; (do 13. 7. 2008 –
Vinohradská vzájemná družstevní záložna)
právník společnosti AKCENTA (Praha)
odborný asistent Bankovního institutu Vysoká škola (Praha), semináře Bankovní právo,
Základy práva a Platební styk, od roku 2003 vedoucí katedry finančních obchodů, od roku
2006 prorektor pro magisterské studium
Finanční arbitr České republiky (zvolen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
v prosinci 2002 jako historicky první finanční arbitr v České republice na období pěti let
s účinností od 1. ledna 2003)
RaiffeisenBank CZ, centrála Praha, ředitel odboru Platební služby (tuzemský a zahraniční
platební styk)
Česká spořitelna, centrála Praha, sekretariát generálního ředitele, bankovní expert
Česká spořitelna, centrála Praha, vedoucí oddělení metodiky platebního styku
a produktového účetnictví
Komerční banka, centrála, ředitel úseku bankovních služeb (pozice B-1). Řízení
a odpovědnost za 249 pracovníků. Zástupce banky v mezinárodní organizaci S.W.I.F.T.
Komerční banka, centrála Praha, ředitel odboru platebních operací (tuzemský
a zahraniční platební styk)
Komerční banka, centrála, provozní odbor, disponent, později vedoucí oddělení
platebního styku a náměstek ředitele odboru bankovní služby
SBČS, HÚ pro ČSR, provozní odbor, disponent
SBČS, HÚ pro ČSR, ekonom, inspektor – analytik
SBČS, pobočka Bruntál, inspektor – úvěrový ekonom
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Odborné aktivity
2017 – dosud
2016 – dosud
2016 – dosud
2013 – dosud
2014 – dosud
2004 – dosud
2007 – dosud
2012 – 2021
2012 – 2018
2008 – 2012
2008 – 2011
1995 – 2000
1998 – 2000
1998 – 2002

člen vědecké rady VŠFS
expert JIC (Jihomoravské inovační centrum)
hodnotitel Technologické agentury České republiky (TAČR)
člen oponentní skupiny TAČR
člen redakční rady časopisu Bankovnictví
člen Finanční akademie Zlaté koruny
OSVČ, lektorská činnost; činnost ekonomických a finančních poradců
člen Výboru pro audit, EQUA Bank
člen rozkladové komise ministra financí ČR v oblasti AML
člen a později (od 6/2009) předseda předsednictva sdružení SOS Dětské vesničky, člen
Kinderdorf Interanational
člen legislativně-právní komise při Asociaci družstevních záložen
člen a od roku 1998 předseda dozorčí rady společnosti Komerční pojišťovna
člen dozorčí rady společnosti Komerční banka Bratislava
předseda Komise pro platební styk a platební instrumenty České bankovní asociace

Vybrané publikace
2019
2015
2014
2013
2012
2007
2005
2005
2000
1998
1997

Teorie a praxe platebních služeb. Praha: EUPRESS (v realizaci)
Znáte svého klienta III? Editor. Sborník. Praha: EUPRESS
Anti Money Laundering. Vedoucí autor. Praha: EUPRESS
Znáte svého klienta? Vedoucí autor. Praha: EUPRESS
Platební služby. Praha: Management Press
Platební styk. Vedoucí autor. Praha: Bankovní institut vysoká škola
Elektronické platební prostředky. Praha: Bankovní institut vysoká škola
Platební styk. Vedoucí autor. Praha: Bankovní institut vysoká škola
Platební styk. Vedoucí autor. Praha: Bankovní institut vysoká škola
Platební styk. Spoluautor. Praha: Bankovní institut vysoká škola
Platební styk II. Praha: Bankovní institut vysoká škola

Jazykové znalosti
čeština, slovenština
angličtina
ruština
němčina

rodný jazyk
komunikativní
komunikativní
pasivně

Ostatní znalosti
řidičský průkaz
IT

skupina A, B
každodenní uživatel běžných kancelářských aplikací, internetu, univerzitních
informačních systémů a databází, Ipadu

Řada odborných statí zejména v zahraničních a tuzemských ekonomických, právních, vědeckých nebo odborných
časopisech.
Miluji cestování a moderní život, rád se účastním různých kulturně-společenských akcí. Už 47 let hraji loutkové
divadlo pro děti. Aktivně se věnuji fitness, plavání, jízdě na kole a squashi.
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