
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Náměstek ministra financí PhDr.  Tomáš Vyhnánek  

Tomáš Vyhnánek se narodil v Českých Budějovicích a studium na Institutu 

ekonomických studí UK Praha, F SV ukončil v roce 2005. 

 23.11.2015 byl jmenován náměstkem ministra financí pro řízení sekce 

Finanční řízení a audit, poté co zvítězil ve výběrovém řízení na tuto pozici.  

Do sekce Finanční řízení a audit spadá legislativa i výkon auditu a kontroly, 

zejména Auditní orgán, který audituje finanční prostředky EU. Dále do sekce 

náleží problematika státní pokladny, controllingu a účetnictví veřejného 

sektoru, je také gestorem řízení projektu centrálního nákupu státu a 

otevřených dat.  

Má pracovní zkušenosti jak z veřejného sektoru, kde zastával řídící pozice na 

Úřadu vlády a Ministerstvu zdravotnictví, tak ze soukromé sféry. Jako 

manažer ve společnostech Deloitte a ČSOB Advisory se věnoval 

problematice auditu a analýz hospodaření státu a jeho organizačních složek. 

 

Cyklus přednášek:      Setkání se zajímavými lidmi a odborníky z praxe 

 
Akce z iniciativy třídy 2C (Jakuba Slavíka) 
 

   Přednášející:                PhDr. Tomáš Vyhnánek  
 Náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit 

Ministerstvo financí ČR 
 
Téma: "Jak utratit 1 200 miliard za jediný rok aneb státní rozpočet v kostce" 
 
Přednáška formou workshopu se zaměří na otázky státního rozpočtu, co jsou příjmy 
státu, co výdaje, kolik se za co utratí, jak rozumět mediálním zprávám a jaký je rozdíl 
mezi vybranými a utracenými penězi a jejich vyúčtováním. 
 
Den:              pondělí 30.1. 2017 
Čas:              13:00 – 14:00 hodin 
Místo:             učebna F1, G Přípotoční 
 



Nahlédnutí do CV 

Pracovní zkušenosti začal Tomáš sbírat už během studia na IES, kdy spolu s ostatními studenty 

založil firmu e-Merit, která se specializovala na analýzy a případové studie významných 

transformačních projektů. Hlavním projektem tohoto studentského komerčního think-tanku byla 

studie Vzestup a pád IPB (2002). 

 Během bakalářských studií též pracoval v Kanceláři předsedy Senátu PČR. Na magisterském 

studiu si vybral obor Hospodářská politika poté, co úspěšně získal bakalářský titul z Ekonomie na 

IES a z Politologie a mezinárodních vztahů na IPS FSV UK. 

Z rozhovoru publikovaném na webu IES F SV UK Praha 

http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/341 

Kromě ekonomie jste studoval na Karlově univerzitě i politologii a mezinárodní vztahy. Jak 

byste srovnal tyto obory? Uplatnil jste znalosti z politologie i při studiu ekonomie? 

Jednoznačně ano – ekonomii chápu jako sociální vědu, je ostatně součástí Fakulty sociálních věd. 

Proto bylo pro mě důležité studovat vedle matematiky též filozofii, neboť velká část významných 

matematiků byli též filozofy, politickými filozofy případně estetiky. Tudíž jejich matematické 

teorie, které se učíme na IES, nespadly z nebe, ale měly často nějaký svůj příběh. Příběh, který byl 

zasazený do konkrétní hospodářské a politické situace. Není náhodou, že mnozí významní 

matematici se profilovali v době velkých změn – úpadek athénské demokracie nebo v časech eroze 

feudálního státu a nástupu osvícenství. 

Jak relaxujete?  

Již deset let učím každý čtvrtek na IES Seminář k aktualitám, což je řekněme relaxační populárně-

naučný studijní doplněk k náročným předmětům prvního a druhého ročníku bakalářského studia. Po 

semináři se zpravidla se studenty odebírám do baru Tučňák v Nekázance, kde pokračujeme v 

diskusi nad vybranými ekonomickými otázkami. Vzhledem k „nízkému inteligenčnímu deficitu,“ 

abych si pomohl citací, studentů IES, pro mě představuje toto čtvrteční posezení vynikající relax. 

Co všechno spadá do kompetence náměstka sekce Finanční řízení a audit na Ministerstvu 

financí,? Jaký je běžný den takového náměstka? 

Jsou to zejména dva velké kontrolní odbory, které čítají stovky lidí: Auditní orgán pro kontrolu tzv. 

evropských peněz a odbor Kontrola pro kontrolu tzv. českých peněz. Trochu zjednodušeně. Pak 

mám v gesci legislativu a metodiku v oblasti finanční kontroly, to znamená auditory, účetnictví, 

finanční kontrolu a přezkum hospodaření. 

Máte zkušenosti s prací ve veřejném sektoru, ale i ve velké soukromé firmě. V čem je podle 

Vás největší rozdíl v práci pro státní správu a v soukromé sféře? 

Největší rozdíl je podle mě v těch mýtech a předsudcích, které se k rozdílům mezi korporátem a 

státem vážou. Podle mě je rozdíl mezi velkou a malou korporací, ale ty velké korporace fungují 

podobně jako stát. Takže hlavní objektivní rozdíl zůstává z mého pohledu v tom, že korporát je na 

příjmu státního rozpočtu a stát na jeho výdaji. 


