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ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍSSSLLLOOOVVVOOODDDĚĚĚKKKAAANNNAAA
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan fakulty
Měřit úspěšnost fakulty či
vysoké
školy
není
nikterak
jednoduchá
záležitost a jistě se jen těžko dá vyjádřit nějakým
jednoduchým ukazatelem. Nicméně soudě dle
rekordního počtu zájemců o studium na fakultě,
trvale velmi dobré možnosti uplatnění
absolventů či publikačních a vědeckovýzkumných výstupů akademických pracovníků
fakulty lze konstatovat, že fakulta dosáhla v roce
2007 v hlavních oblastech své činnosti velmi
dobrých výsledků.
Středem pozornosti fakulty byla samozřejmě
pedagogická oblast. Rok 2007 byl ve znamení
pokračující implementace systému ECTS v
bakalářských a navazujících magisterských
studijních programech.
Fakulta v uplynulém roce dále pokročila
v rozvíjení studijních oborů. Poprvé byly otevřeny
dva obory (hlavní specializace) navazujícího
magisterského
studijního
programu
Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance a
oceňování podniku. V rámci projektu JPD byla
dokončena příprava kombinované formy
bakalářského studia oboru Zdanění a daňová
politika a fakulta předložila akreditační komisi
MŠMT žádost o její akreditaci. Fakulta rovněž
podala žádost o akreditaci bakalářského
studijního oboru Učitelství praktického vyučování
v ekonomickém vzdělávání, který by měl doplnit
již
akreditovaný
obor
navazujícího
magisterského studijního programu Učitelství
ekonomických předmětů pro střední školy.
Tímto krokem fakulta směřuje k tomu, aby
vrátila tomuto tradičnímu oboru bývalou prestiž
a umožnila zájemcům o tento obor zaměřit se
na něj již od prvního ročníku bakalářského
studia.

v účelné míře sjednotil podmínky pro studenty
všech studijních plánů.
Stále důležitější oblastí, která bude mít nejen
pro prestiž, ale i pro rozvoj fakulty ve všech
směrech stále větší význam, je věda a výzkum.
Je třeba ocenit, že fakulta si nadále udržela své
přední postavení v oblasti vědecké a publikační
činnosti nejen mezi fakultami v rámci VŠE, ale i
ekonomickými fakultami v ČR.
Výstupy vědeckého bádání byly na fakultě
spojeny především s řešením výzkumného
záměru MŠMT Rozvoj účetní a finanční teorie a
její aplikace v praxi z interdisciplinárního
hlediska, o jehož velmi pozitivní hodnocení za
rok 2007 se zasloužil především hlavní řešitel
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
V oblasti vědy a výzkumu je třeba dále
vyzdvihnout i četné granty od Grantové agentury,
které se pracovníkům fakulty podařilo v rostoucí
konkurenci získat.
V roce 2007 Akademický senát fakulty a
následně i Akademický senát VŠE schválil nový
volební a jednací řád Akademického senátu
fakulty. Ten navázal na Statut fakulty, který byl
schválen na konci roku 2006. Fakulta tak má
dvě základní normy upravující režim její činnosti
vnitřně provázané, které stanovují jasná pravidla
a postupy pro standardní i mimořádné situace
v životě fakulty.
Jak jsem uvedl již v úvodu, rok 2007 byl pro
Fakultu financí a účetnictví rokem úspěšným.
Fakulta si dokázala nejen udržet své místo mezi
nejvýznamnějšími ekonomickými fakultami u
nás, ale v mnohých směrech ho dále posílit.
Všem, kteří se o to zasloužili – akademickým a
ostatním pracovníkům fakulty, studentům, ale i
externím spolupracovníkům fakulty, bych za to
chtěl poděkovat.

Rok 2007 byl rovněž třetím, posledním rokem
projektu,
v jehož
rámci
byl
společně
s univerzitami v Banské Bystrici, Lublani a
Rotterdamu připraven společný mezinárodní
Joint Degree program Finance and Accounting
for Common Europe. Fakulta obdržela pro tento
program akreditaci od MŠMT a mohla tak
přijmout ke studiu první studenty.
Studijní a pedagogickou oblast na straně
studentů i učitelů významně ovlivnil i nový
studijní a zkušební řád, který byl schválen
Akademickým senátem VŠE s účinností od
akademického roku 2007/2008. Jeho hlavním
přínosem je to, že umožňuje fakultám
zjednodušit administrativní zajištění studia a
studentům dává větší flexibilitu při plnění
studijních povinností. Je ho přínosem je i to, že
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ČÁST PRVNÍ

ORGANIZACE A SLOŽENÍ FAKULTY

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY
ORGANIZACE FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ

AAAKKKAAADDDEEEM
M
MIIIČČČTTTÍÍÍPPPRRRAAACCCOOOVVVNNNÍÍÍCCCIIIFFFAAAKKKUUULLLTTTYYY

Počet akademických pracovníků na fakultě

Kvalifikační struktura
akademických pracovníků fakulty

Fakulta disponuje stabilním kádrem zkušených
akademických pracovníků. V průběhu roku 2007
ukončili svůj pracovní poměr na fakultě 2
akademičtí pracovníci z důvodu odchodu do
důchodu a naopak na fakultu nastoupilo 9
nových pracovníků zejména z řad mladých
interních doktorandů. K 31. 12. 2007 tak
fakulta
zaměstnávala
celkem
88,6
akademických pracovníků (přepočtených dle
výše pracovního úvazku).

Kvalifikační struktura akademických
pracovníků na katedrách

Seznam všech pracovníků fakulty v roce 2007 je
uveden v Příloze 1.

KVF

Kvalifikační struktura

KMÚ

6,43

4

1,5

4,57

1

2

KMTP

15,03

8

3

KFOP

2

4,1

3,15

KFÚA

KBP

7,88

1,5

2

KDEP 0,5

3

2,75

2,75

4

3,5

0%

50%
Prof.

100%

Doc.

OA + A

Věková struktura
Přestože věkový průměr zejména u profesorů a
docentů zůstává i nadále relativně vysoký, ve
srovnání s předchozím rokem došlo ve všech
kategoriích ke snížení průměrného věku
přibližně o jeden rok.

Profesor

Docent

Odborný
asistent

2006

Asistent

Vědecký
pracovník

2007

VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ (přepočtený počet pracovníků)
Kategorie

věk

Profesor
Docent
Odborný asistent
Asistent
Vědecký pracovník

do 30 let

od 30 do 40 let

od 40 do 50 let

od 50 do 60 let

nad 60 let

0
0
1,5
6,3
0

0
1
10,4
1
1,5

4
8,5
13,8
0
1

4,7
9
9,8
0
0

7
6,8
1,8
0
0,5
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42,5

47,2

28,6

29,3

44,7

45,7

52,7

53,9

57,7

Průměrný věk dle jednotlivých kagorií
akademických pracovníků
58,2

V roce 2007 byli jmenováni na fakultě pro obor
Finance dva noví profesoři – prof. Ing. Eva
Ducháčková, CSc. z katedry bankovnictví a
pojišťovnictví a prof. Ing. Vratislav Izák, CSc. z
katedry veřejných financí. Na MŠMT byl již
předložen i návrh na jmenování profesorem doc.
Ing. Petra Marka, CSc. z katedry financí a
oceňování podniku. Na základě úspěšného
habilitačního řízení byl rektorem jmenován
docentem pro obor Finance doc. Ing. Václav
Urbánek, CSc.

Odborný
asistent a
sistent
41,66

Vědecký
pracovník
3

Základ fakulty tvoří i nadále akademičtí
pracovníci v hlavním pracovním poměru na VŠE,
které při zabezpečení výuky doplňují přední
odborníci z praxe spolupracujících s fakultou na
základě částečného pracovního úvazku či dohod
o provedení práce.

V důsledku trvalé péče o kvalifikační růst má
fakulta relativně vysokým podíl profesorů a
docentů (přibližně 46%), dokonce ve srovnání
s loňským rokem došlo v tomto směru
k nepatrnému zlepšení. Situace na jednotlivých
katedrách je však velmi rozdílná.

Docent
25,35

Profesor
15,65
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCEEEFFFAAAKKKUUULLLTTTYYYAAASSSLLLOOOŽŽŽEEENNNÍÍÍJJJEEEJJJÍÍÍCCCHHHOOORRRGGGÁÁÁNNNŮŮŮ
VĚDECKÁ RADA
Interní členové
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

DĚKAN

AKADEMICKÝ SENÁT

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

předseda senátu

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Ing. Václav Černý, Ph.D.

katedra měnové teorie a politiky

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

vedoucí katedry didaktiky ek. předmětů

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A
DOKTORSKÉ STUDIUM

děkan Fakulty financí a účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

katedra manažerského účetnictví

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

rektor Vysoké školy ekonomické

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
katedra měnové teorie a politiky

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
katedra finančního účetnictví

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
vedoucí katedry manažerského účetnictví

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
katedra veřejných financí
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra měnové teorie a politiky

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Učitelská kurie
doc. Ing. Petr Marek, CSc.

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ A
PEDAGOGICKOU ČINNOST

doc. Ing. Marie Míková, CSc.
PRODĚKANKA PRO ZAHRANIČNÍ
VZTAHY

Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

místopředseda senátu

Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
tajemnice senátu

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
Studentská kurie
Ing. Jan Molín
místopředseda senátu

Ing. Nadir Baigarin
Bc. Jaromír Chaloupka
Bc. Alexander Novák
Ing. David Prušvic

vedoucí katedry financí a oceňování
podniku

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

vedoucí katedry finančního účetnictví a
auditingu

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

TAJEMNICE FAKULTY
JUDr. Eva Vachulková

proděkanka pro studijní a ped. činnost

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a dokt.
studium

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
PEDAGOGICKÁ RADA

katedra finančního účetnictví a auditingu

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

vedoucí katedry měnové teorie a politiky

prof. Ing. Josef Valach, CSc.

katedra financí a oceňování podniku

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí katedry veřejných financí

Externí členové
Ing. Hana Černochová
doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

vedoucí katedry financí, EF VŠB - TU Ostrava

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
ředitel BDO CS s.r.o.

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
Hospodářská fakulta TU v Liberci

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
vedoucí katedry rozp. politiky a
managementu veř. sektoru, VSFS

Ing. Otakar Hora, CSc.

KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

partner v oblasti auditu, KPMG

Ing. Milena Horčicová, CSc.

ředitelka odboru Finanční politiky, MFČR

KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.

vedoucí katedry podnikových financií, EU
Bratislava

doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

vedoucí katedry financí a kapitálových trhů
FSV UK

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

generální ředitel KD Life

Ing. Petr Zahradník, MSc.
manažer EU Office, Česká spořitelna a.s.

CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMIII A
EKONOMETRII

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
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ČÁST DRUHÁ

STUDIJNÍ PROGRAMY

OBORY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM A ANGLICKÉ PROGRAMY
POČTY A STRUKTURA STUDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ A DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŘÁDNÉ STUDIUM

OOOBBBOOORRRYYYBBBAAAKKKAAALLLÁÁÁŘŘŘSSSKKKÉÉÉHHHOOOAAAM
M
M
MAAAGGGIIISSSTTTEEERRRSSSKKKÉÉÉHHHOOOSSSTTTUUUDDDIIIJJJNNNÍÍÍHHHOOOPPPRRROOOGGGRRRAAAM
MUUU
Proděkanka pro studijní a
pedagogickou činnost
doc. Ing. Marie Míková, CSc.

Obory bakalářského studijního programu
V rámci bakalářského studijního programu
Finance a účetnictví probíhala výuka na fakultě
v letním
semestru
akademického
roku
2006/2007 a zimním semestru 2007/2008 v
rámci čtyř bakalářských oborů:
¾ Bankovnictví a pojišťovnictví (současně
dobíhala výuka i v oboru Pojišťovnictví, který
byl od ak. roku 2005/2006 přeakreditován
na Bankovnictví a pojišťovnictví),
¾ Finance,
¾ Účetnictví a finanční řízení podniku,
¾ Zdanění a daňová politika (část studentů
dokončovala tento obor ještě pod dřívějším
názvem Finance - daně a finanční kontrola).
Všechny
obory
bakalářského
studijního
programu jsou uskutečňovány v prezenční formě
a v českém jazyce.
Obsahovou náplň každého oboru garantují
příslušné katedry, jejich spolupráci koordinuje
garant oboru jmenovaný děkanem fakulty.
Na podzim roku 2007 předložila fakulta
Akreditační komisi návrh na akreditaci nového
Učitelství
bakalářského studijního oboru
praktického
vyučování
v
ekonomickém
vzdělávání, jehož otevření pro první studenty se

předpokládá – v případě získání akreditace – od
akademického roku 2008/2009.

Obory magisterského studijního programu
Fakulta v rámci dvouletého navazujícího
magisterského studijního programu Finance a
účetnictví ke svým čtyřem hlavním specializacím
(oborům):
¾
¾
¾
¾

Finance,
Účetnictví a finanční řízení podniku,
Učitelství ekonomických předmětů
střední školy a
Zdanění a daňová politika,

otevřela poprvé od akademického
2007/2008 dvě nové hlavní specializace
¾
¾

pro

roku

Bankovnictví a pojišťovnictví,
Finance a oceňování podniku.

Vedlejší specializace
V rámci magisterského studijního programu
fakulta nabízela sedm vedlejších specializací:
¾ Controlling,
¾ Oceňování podniku a jeho majetku,
¾ Peněžní ekonomie a bankovnictví
¾ Účetnictví a finanční řízení podniku,
¾ Učitelství
odborných
ekonomických
předmětů,
¾ Veřejné finance,
¾ Zdanění a daňová politika.

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Obor

Garant

Garantující katedry

Bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Finance

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Účetnictví a finanční řízení podniku

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra měnové teorie a politiky
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra financí a oceňování podniku
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí
katedra financí a oceňování podniku
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedra manažerského účetnictví
katedra veřejných financí

Zdanění a daňová politika
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
HLAVNÍ SPECIALIZACE MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Finance

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Účetnictví a finanční řízení podniku

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Učitelství ek. předmětů pro střední školy
Zdanění a daňová politika

Ing. Alena Králová, Ph.D.
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Finance a oceňování podniku
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Teorie vyučování ek. předmětů
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Controlling
prof. Ing. Bohumil Kál, CSc.
Oceňování podniku a jeho majetku
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.,
Peněžní ekonomie a bankovnictví
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Účetnictví a finanční řízení podniku
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Učitelství odborných ek. předmětů
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
Veřejné finance
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Zdanění a daňová politika
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007

katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra financí a oceňování podniku
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí
katedra financí a oceňování podniku
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedra manažerského účetnictví
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedra veřejných financí
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra měnové teorie a politiky
katedra financí a oceňování podniku
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedra manažerského účetnictví
katedra financí a oceňování podniku
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra měnové teorie a politiky
katedra manažerského účetnictví
katedra didaktiky ekonomických předmětů
katedra veřejných financí
katedra veřejných financí
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Charakter doktorského studijního programu
na fakultě
Studijní program Finance a účetnictví ve
studijních oborech Finance a Účetnictví a
finanční řízení podniku probíhá v českém a
anglickém jazyce, ve studijním oboru Teorie
vyučování ekonomických předmětů probíhá
výuka pouze v českém jazyce. Všechny tři obory
jsou uskutečňovány v prezenční a kombinované
formě. Zásadní odlišnost mezi prezenční a
kombinovanou formou je zejména ve vyšší míře
zapojení prezenčních studentů doktorského
studia do pedagogického procesu.

Obory doktorského studijního programu
Obor Finance je zaměřen na rozšíření a
prohloubení znalostí absolventů magisterského
stupně studia, kteří budou působit v oblasti
univerzitního vzdělávání, výzkumné či analytické
činnosti, resp. ve finanční sféře. Hlavní důraz je
kladen na zvládnutí moderních kvantitativních
metod výzkumu, na absolvování pokročilých
kurzů hlavních finančních předmětů, řešení
specializovaných výzkumných
úkolů a na
prezentaci jejich výsledků na odborných
konferencích a seminářích s budoucím využitím
v praktickém působení ve výše uvedených
sférách. Obor má velmi dobré renomé
ve finanční oblasti, o jehož zachování fakulta
usiluje nejen soustavnou aktualizací informací
předávaných studentům a volbou témat
disertačních prací, ale i na základě spolupráce
s renomovanými odborníky ve finanční sféře.
Studium v oboru Účetnictví a finanční řízení
podniku je zaměřeno na speciální prohloubení
vědomostního
základu
absolventa
magisterského studijního programu. Toto
prohloubení je orientováno především k osvojení
metod vědeckovýzkumné práce v oboru a
posílení znalostní báze v oblasti teorie. Hlavní
důraz se klade na běžnou práci kvantitativními

metodami výzkumu, na absolvování vyšších
kursů hlavních předmětů vědního oboru a jejich
doplnění z volitelných předmětů tak, aby student
bez problémů dovršil zpracování disertační
práce.
Absolventi
zaujímají
jak
místa
akademických pracovníků na vysokých školách,
tak také vědeckých pracovníků v ekonomickém
výzkumu; v neposlední řadě jsou příslušníky
vrcholového
managementu
ve
velkých
společnostech a organizacích státní správy.
Obor Teorie vyučování ekonomických předmětů
zabezpečuje
vědeckou
přípravu
učitelů
ekonomických předmětů v systému jejich
dalšího vzdělávání. Jako forma vědecké výchovy
je určen pro zájemce, kteří ve své dosavadní
činnosti projevili hluboký zájem o problematiku
vzdělávání a výchovy v ekonomických vědách.
Cílem je umožnit další profesní osobnostní růst a
zajistit u části učitelů také vědeckou kvalifikaci v
návaznosti
na
pregraduální
vzdělávání.
Absolventi doktorského studia se podílejí na
vědecké práci zejména v oblasti tvorby učebnic,
v oblasti organizace a řízení pedagogických
procesů, školního managementu, ekonomiky
vzdělávání atd. Uplatnění najdou i v oblasti
zajišťování celoživotního vzdělávání učitelů
středních škol.

Navazující magisterský program v angličtině
Fakulta financí a účetnictví v akademickém roce
2007/08 zahájila výuku společného studijního
programu (Joint Degree Study Program)
„Finance and Accounting for Common Europe“.
Studijní program byl akreditován jako dvouletý
navazující magisterský program v angličtině.
Tento program byl vytvořen ve spolupráci 4
partnerských univerzit (VŠE Praha, Rotterdam
Business School, University of Ljubljana a
Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica) s
podporou tříletého projektu (2005 - 2008)
Evropské komise v rámci programu Erasmus.

OBORY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Obor

Garant

Finance

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.

Účetnictví a finanční řízení
podniku

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

Teorie vyučování
ekonomických předmětů

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007

Garantující katedry
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra financí a oceňování podniku
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedra manažerského účetnictví
katedra financí a oceňování podniku
katedra didaktiky ekonomických předmětů
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Počty studentů v jednotlivých programech
K 31. říjnu 2007 studovalo na Fakultě financí a
účetnictví
v bakalářských,
pětiletých
magisterských,
dvouletých
navazujících
magisterských
a
doktorských
studijních
programech celkem 2901 studentů, což
představuje ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku nárůst o téměř 18%.
Podíly
studentů
v jednotlivých
studijních
programech zůstaly praktický shodné jako
v loňském roce. Největší podíl připadal na
studenty v bakalářském studijním programu
(více než 69 %), podíl studentů v magisterských
studijních programech činil celkem 25%, ve
srovnání s loňským rokem došlo pouze ke
změně proporce ve prospěch studentů
v dvouletém
navazujícím
magisterském
programu na úkor programu pětiletého, protože
do tohoto programu již nejsou noví studenti
přijímáni. Nejmenší podíl studentů je zapsán
v doktorském studijním programu (necelých
6%), který má výběrový charakter a omezený
počet studentů je dán i potřebou mnohem
individuálnějších práce se studenty doktorského
programu.

Podíly českých a zahraničních studentů
I v roce 2007 bylo v jednotlivých českých
studijních programech významné zastoupení
studentů ze zahraničí. Jejich podíl na celkovém
počtu studentů fakulty představoval necelých
17% a ve srovnání s rokem předchozím došlo
jen k nepatrnému snížení (o jeden procentní
bod).
Z hlediska jednotlivých programů je patrné, že
vyšší
podíl
zahraničních
studentů
je
v bakalářském
studijním
programu
než
v navazujícím magisterském programu (údaje za
pětiletý magisterský program jsou již ovlivněny
celkově nízkým počtem studentů v tomto
programu).

Struktura studentů dle jednotlivých
programů
100%

162

159

Doktorský studijní
program

253

80%

658

400

Magisterský
pětiletý studijní
program

60%
40%

Navazující
magisterský
studijní program

2011

1810

20%

Bakalářský
studijní program

0%

2006

2007

Podíl českých a zahraničních
studentů v jednotlivých studijních
programech
Doktorský
studijní
program

146

Magisterský
pětiletý
studijní
program

16

18

52

Navazující
magisterský
studijní
program

578

80

Bakalářský
studijní
program

1642

369

češi

cizinci

Podíl českých a zahraničních
studentů na fakultě
100%

452

483

80%

Cizinci

60%
40%

2028

2418
Češi

20%
0%
2006

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007

2007
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Počty uchazečů
Celkový počet uchazečů přihlášených ke studiu
v akademickém roce 2007/2008 do oborů v
bakalářském studijním programu se ve srovnání
s předchozím rokem zvýšil téměř o pětinu (což v
absolutním vyjádření představovalo o více než
pět set uchazečů více) a dosáhnul tak nejvyššího
počtu v celé historii fakulty.

Bodové limity pro přijetí korespondovaly s
počtem uchazečů a počty přijímaných studentů
na jednotlivé obory. Z tohoto důvodu byl nejvyšší
bodový limit na oboru Bankovnictví a
pojišťovnictví, kde byl počet uchazečů vzhledem
k počtu přijatých nejvyšší. U tohoto oboru došlo
rovněž – vzhledem k velkému nárůstu počtu
uchazečů – k výraznému nárůstu bodového
limitu. U obou hlavních oborů fakulty – Finance a
Účetnictví a finanční řízení podniku – zůstaly
bodové limity prakticky na shodné úrovni jako v
předchozím roce. K významnějšímu poklesu
bodového limitu došlo pouze u oboru Zdanění a
daňová politika, který se dostal až na minimální
počet bodů potřebný ke složení přijímací
zkoušky.

Počty přijatých studentů
Fakulta přijala ke studiu celkem 1287 studentů,
což představuje 36% z celkového počtu
přihlášených uchazečů. Počet přijatých studentů
byl vyšší než kolik činily plánované počty
přijímaných studentů na jednotlivé obory,
protože každoročně určitá část z přijatých
studentů ke studiu nenastoupí. Z hlediska
jednotlivých oborů byly výsledky velmi rozdílné,
zatímco u oboru Bankovnictví a pojišťovnictví byl
přijat ke studiu každý čtvrtý uchazeč, na obor
Zdanění a daňová politika neuspěl pouze jeden z
deseti. Na oba hlavní obory byla z počtu
přihlášených uchazečů přijata přibližně třetina.

Struktura přijatých studentů

3548

2982

3429

1989

2154

1872

2776

2007

Bankovnictví a
pojišťovnictví

Finance

208

1200

1151

1106

1034

1297

Počty uchazečů do jednotlivých
oborů ve srovnání s předchozím
rokem

283

Bodové limity

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

251

Studenti byli přijímáni do bakalářského
studijního programu na obory Finance, Účetnictví
a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová
politika a Bankovnictví a pojišťovnictví. Ve
srovnání s předchozím rokem došlo k výraznému
nárůstu zájmu o obor Bankovnictví a
pojišťovnictví, který zřejmě ubral i některé
zájemce o obor Finance. Nejvyšší počet
uchazečů tak na prvém místě uvedlo obor
Účetnictví a finanční řízení podniku. Nejmenší
počet zájemců byl shodně jako v předchozím
roce o obor Zdanění a daňová politika.

Vývoj počtu uchazečů o studium na
FFÚ

Účetnictví a
Zdanění a
finanční řízení daňová politika
podniku

2006

2007

BODOVÉ LIMITY PRO PŘIJETÍ
Bodový limit

Obor

rok 2006

rok 2007

115
160
146
130

160
158
142
100

Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Účetnictví a fin. řízení podniku
Zdanění a daňová politika

POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ
Počet přijatých

Obor
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Účetnictví a fin. řízení podniku
Zdanění a daňová politika

celkem

v%z
přihlášených

264
419
415
189

25,5
37,9
34,6
90,9

Struktura přijatých studentů z hlediska
podílu mužů a žen
448

507

muži

658

780

ženy

2006

2007

Struktura přijatých studentů z hlediska podílu
mužů a žen zůstala shodná jako v loňském roce.
Převažují studentky – ženy, které představují tři
pětiny z přijatých studentů.
Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007
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Obsah přijímacího řízení do magisterského
programu
Největší část studentů přijatých do navazujícího
studijního programu představují absolventi
bakalářského studijního programu Fakulty
financí a účetnictví, kteří jsou – pokud řádně
ukončí studium bakalářského studijního
programu do osmého semestru – přijímáni bez
přijímacích zkoušek. Ostatní uchazeči konají
přijímací zkoušky z ekonomie a odborného
předmětu dle hlavní specializace, do které se
hlásí. Přijímací řízení ke studiu pro akademický
rok 2007/2008 proběhlo v srpnu 2007.

Počty uchazečů do navazujícího
magisterského programu

Bankovnictví a pojišťovnictví

0
15

53

Finance

Finance a oceňování podniku

48

0
26

36

Účetnictví a finanční řízení podniku

Učitelství ek. předmětů pro SŠ

36

5
0

18

V roce 2007 byly poprvé otevřeny dvě nové
hlavní
specializace
–
Bankovnictví
a
pojišťovnictví a Finance a oceňování podniku.

POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE DOSTAVILI K PŘ. ZKOUŠCE DO

Počty uchazečů

NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

Počty uchazečů se ve srovnání s předchozím
rokem významně nezměnily. Za zmínku stojí
poměrně vysoký počet uchazečů, kteří se
přihlásili na nově otevíranou hlavní specializaci
Finance a oceňování podniku.

Obor

Přijímací zkoušky na doktorský studijní
program
Přijímací řízení je shodné pro prezenční i
kombinovanou formu studia. Přijímací zkouška
se skládá ze dvou částí:
¾ zkoušky z odborného předmětu,
¾ zkoušky z anglického jazyka.

7
24
13
15
0
5

NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

Prospělo

Obor
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a fin. řízení podniku
Učitelství ek. předmětů pro SŠ
Zdanění a daňová politika

POČTY

PŘIJATÝCH STUDENTŮ
MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

ekonomie

odborný
předmět

1
14
10
6
0
4

5
20
8
2
0
5

DO

NAVAZUJÍCÍHO

Přijato

Obor
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a fin. řízení podniku
Učitelství ek. předmětů pro SŠ
Zdanění a daňová politika

celkem

v % z počtu
dostavených

1
13
8
2
0
4

14,3
54,2
61,5
13,3
0
80,0

19

Počty studentů přijatých do doktorského
studijního programu

1

Fakulta na základě výsledků přijímacího řízení
přijala ke studiu celkem 35 studentů, což je o 4
méně než v roce předchozím.

15
48
26
36
0
13

POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SLOŽILI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO

Současně s přihláškou musí uchazeč odevzdat
vědeckou esej na vyhlášené téma.
Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech,
první se konal v květnu, náhradní termín potom
v září 2007.

dostavilo se

Finance

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007

2006

Účetnictví a finanční
řízení podniku

2007

1

Na základě výsledků u přijímacích zkoušek bylo
přijato celkem 28 studentů, což představuje
44% z počtu uchazečů, kteří se dostavili k
přijímacím zkouškám.

přihláše
ných

16

Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím
zkouškám do navazujícího studijního programu,
jich úspěšně složilo obě části zkoušky 44%
(zkoušku z ekonomie složilo 55% a zkoušku z
odborného předmětu 63% uchazečů).

Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a fin. řízení podniku
Učitelství ek. předmětů pro SŠ
Zdanění a daňová politika

19

Počty přijatých

13

Počet

18

Jako každoročně se k přijímacím zkouškám
dostavilo relativně málo uchazečů z těch, kteří
se ke studiu přihlásili. Zatímco v předchozím
roce to byla pouhá polovina, v roce 2007 to bylo
ještě méně, a to pouze 46% z přihlášených.

Zdanění a daňová politika

Teorie vyučování
ekonomických
předmětů

12

AAABBBSSSOOOLLLVVVEEENNNTTTIIISSSTTTUUUDDDIIIJJJNNNÍÍÍCCCHHHPPPRRROOOGGGRRRAAAM
M
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Počty absolventů

Počty absolventů bakalářského
studijního programu

Během roku 2007 úspěšně ukončilo studium na
Fakultě financí a účetnictví celkem 606
studentů, z toho 337 studentů v bakalářském
studijním
programu,
259
studentů
v
magisterském studijním programu a 10
studentů v doktorském studijním programu.
Ve srovnání s rokem předchozím to představuje
nepatrný nárůst - o 28 studentů (+4,8%). Ten byl
způsoben
vyšším
počtem
absolventů
bakalářského studijního programu (+ 86),
naopak počet absolventů magisterského
studijního programu se meziročně o 54 snížil.

130

99

146

117

37

28

24

7

Poj išťovnictv í

Finance

Účetnictv í a
finanční řízení
podniku

2006

Zdanění a daňová
politika

2007

Průměrná délka studia
U průměrné délky studia došlo k mírnému
prodloužení u bakalářského studijního programu
(na 6,70 semestru), naopak u magisterského
studijního programu došlo k určitému zkrácení
na 4,78 semestru.

Obhajoby disertačních prací
Úspěšné ukončení
programu vyžaduje
doktorské zkoušky
disertační práce.

doktorského studijního
složení státní odborné
a následně obhajobu

V roce 2007 bylo v rámci třech oborů
doktorského studijního programu Finance a
účetnictví, které jsou na fakultě akreditovány,
obhájeno celkem 10 disertačních prací, z toho 7
na oboru Finance, 1 na oboru Účetnictví a
finanční řízení podniku a 2 na oboru Teorie
vyučování ekonomických předmětů.

Prům ěrná délka studia (počet
sem estrů)
6,7

6,5

Bakalářský studij ní program

4,78

Magisterský studij ní program

2006

2007

Počty absolventů magisterského
studijního programu
154

156

147

92
3
Finance

Promoce

5,9

Slavnostní zakončení studia na všech studijních
programech
probíhalo
na
slavnostních
promocích.

Účetnictví a finanční
řízení podniku

2006

20

Zdanění a daňov á
politika

2007

OBHÁJENÉ DISERTAČNÍ PRÁCE NA OBORU FINANCE
Autor
Ing. Michaela Foltysová
Ing. Martin Řehák
Ing. Otakar Schlossberger
Ing. Roman Binter
Ing. Petr Hájek
Ing. Van Quang Tran
Dipl.-Kfm. David Frederik
Schmutzler

Téma práce
Zmena daňových mixov v OECD krajinách vplyvom meniacich sa
podmienok globalizujúceho sa sveta
Finanční řešení důsledků katastrof
Změny v platebním instrumentariu EU po zavedení eura a jejich
makroekonomické a mikroekonomické dopady
Platnost Hypotézy očekávání v ČR: Analýza krátkého konce
termínové struktury PRIBOR
Možnosti využití netradičních kvantitativních metod při předpovídání
finančních krizí
Testování slabé formy hypotézy efektivního trhu na českém
akciovém trhu lineárními a nelineárními metodami
Instruments for Private Higher Education Financing

Školitel
prof. Kubátová
prof. Daňhel
doc. Marková
prof. Kodera
doc. Koderová
prof. Musílek
doc. Urbánek

OBHÁJENÉ DISERTAČNÍ PRÁCE NA OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
Ing. Tomáš Buus

Oceňování koncernů

prof. Mařík

OBHÁJENÉ DISERTAČNÍ PRÁCE NA OBORU TEORIE VYUČOVÁNÍ EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Ing. Liběna Jarolímková
Ing. Marie Kučerová

Analýza systému celoživotního vzdělávání průvodců v oblasti
cestovního ruchu v České republice
Rozvoj morálního usuzování v ekonomickém vzdělávání

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007
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Kurzy celoživotního vzdělávání
V rámci celoživotního vzdělávání, které probíhá
dle zákona o vysokých školách, zrealizovaly
katedry fakulty v roce 2007 pro širokou
odbornou veřejnost následující kurzy:
¾

Peněžní ekonomie a bankovnictví (KBP) cílem tohoto dvousemestrálního kurzu je
zprostředkovat pracovníkům bankovní sféry
a klientům bank aktuální teoretickopraktické poznatky, které jsou nezbytné pro
každého moderního bankéře či dobrého
klienta banky, ale i toho, kdo se zabývá
vytvářením podmínek pro fungování
finančního trhu a jeho regulací.

¾

Aktuální problémy pojišťovnictví (KBP) cílem kurzu je zprostředkovat pracovníkům
odvětví pojišťovnictví a finanční sféry s
neekonomickým vzděláním, pro absolventy
VŠE v minulých letech a i pro další odborníky
aktuální teoreticko-praktické poznatky,
které zvýší jejich odbornou úroveň.

¾

Využití účetních informací v řízení podniku
(KMÚ) - kurz je určen zejména pro pracovníky
na střední a vrcholové úrovni podnikového
vedení, kteří využívají účetní informace buď
jako primární uživatelé (ekonomičtí ředitelé,
finanční ředitelé), nebo jako uživatelé
odpovědní za řízení podniků a jejich vnitřních
struktur (generální ředitelé, odborní ředitelé,
ředitelé a ekonomové závodů) a nebo jsou
odpovědní za tvorbu systémů manažerského
řízení včetně jejich informační podpory (hlavní
účetní, účetní a controlleři).
Základními cíli kurzu je prohloubit znalosti
jeho účastníků v oblasti hodnotového řízení
podniků a zvýšit úroveň a kvalitu komunikace
mezi pracovníky, kteří odpovídají za funkčnost
a kvalitu účetních a navazujících informací, a
ostatními manažery – potenciálními uživateli
těchto informací.
Prostředkem dosažení těchto cílů je seznámit
posluchače s funkcemi, předmětem a
metodou účetnictví, jakož i se strukturou
informací, kterou poskytuje svým uživatelům.

¾

¾

Finanční management podniku (KFOP) –
kurz je určen podnikovým manažerům na
všech úrovních, pracovníkům finančních,
plánovacích, controllingových a obchodních
oddělení podniků, pracovníkům bank zvláště
v analytickém a úvěrovém oddělení a všem
ostatním, kteří si chtějí rozšířit své znalosti z
oblasti financí podniku.
Mezinárodně uznávané účetní standardy
(KFÚA) - kurz představuje podrobné a
ucelené studium problematiky mezinárodně
uznávaných účetních standardů. Obsah
kurzu je zaměřen zejména na Mezinárodní
standardy účetního výkaznictví (IFRS), jejich

Prof. Ochrana předává osvědčení o úspěšném absolvování
kurzu celoživotního vzdělávání

porovnání s US GAAP a na praktické
příklady implementace těchto standardů v
podmínkách českých firem.
¾

Finanční účetnictví pro pokročilé (KFÚA) kurz je sestaven z jednotlivých seminářů,
které formou výkladu i praktických příkladů
seznamují účastníky s vybranými aktuálními
problémy českého finančního účetnictví.
Kurz poskytuje účastníkům hlubší poznatky
z daných oblastí, jejich vzájemné souvislosti,
a to včetně porovnání s řešeními
přijímanými v Mezinárodních standardech
účetního výkaznictví.

¾

Metody hodnocení efektivnosti veřejných
výdajů
v resortu
obrany
(KVF)
jednosemestrální
kurz
vhodný
pro
pracovníky, kteří se zabývají řízením
obranných zdrojů, sledováním efektivnosti
výdajů na obranu, rozhodovací činností
v oblasti
alokace
obranných
zdrojů,
ekonomickým ohodnocováním obranných
projektů a veřejných zakázek, strategickým
plánováním, řízením logistiky a akviziční
činností apod.

Mimořádné studium
Mimořádné studium je určeno především k
doplnění znalostí a vědomostí absolventů
středních a vysokých škol. Studium trvá jeden
nebo dva semestry a je realizováno za úplatu (v
závislosti na počtu zapsaných předmětů). Po
úspěšném absolutoriu získá účastník studia
osvědčení, v rámci mimořádného studia ovšem
nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání.
Účastníci mimořádného studia nejsou studenty
VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské
výhody.
V roce 2007 studovalo v mimořádném studiu 27
studentů (13 studentů v letním semestru
2006/2007 a 14 studentů v zimním semestru
2007/2008). Oproti roku 2006 (20 studentů)
stoupnul zájem o tuto formu studia o 35 %.
Velkému zájmu se těšily zejména předměty
katedry finančního účetnictví a auditingu (6
studentů), katedry veřejných financí (6 studentů)
a katedry bankovnictví a pojišťovnictví (6
studentů).
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ČÁST TŘETÍ

VĚDECKOVÝZUKUMNÁ ČINNOST A
ZAHRANIČNÍ VZTAHY

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST – SPECIFICKÝ VÝZKUM, INTERNÍ GRANTY A VĚDECKÉ KONFERENCE
VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST – VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
PUBLIKAČNÍ ČINNOST NA FAKULTĚ
STUDENTSKÉ AKTIVITY NA FAKULTĚ
ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
ZAHRANIČNÍ VZTAHY FAKULTY
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Proděkan pro vědu a výzkum:
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Zaměření výzkumu na fakultě
Vědecko-výzkumná činnost Fakulty financí a
účetnictví v roce 2007 navázala na dosavadní
prestižní postavení fakulty v oblasti domácího
finančně-účetního výzkumu a zaměřila se na
propojení pedagogické činnosti s vědou a
výzkumem, širokou spolupráci s finanční, účetní,
bankovní a investiční praxí, práci s velkým
počtem výzkumně orientovaných studentů
doktorského studia a na dlouhodobou a stabilní
poradenskou a expertizní spolupráci s vládními a
soukromými institucemi.

Specifický výzkum
V rámci specifického výzkumu bylo vytvořeno
sedm
společných
výzkumných
týmů
akademických pracovníků a studentů, které se
zabývaly vždy určitým vědeckým tématem.
Výsledkem specifického výzkumu byla zejména
obhajoba 10 disertačních prací, dále odborné
semináře a celá řada publikací v podobě článků
do odborných časopisů a vystoupení na
mezinárodních vědeckých konferencí. Dvacet
pět příspěvků bylo uveřejněno ve sborníku z VIII.
konference studentů doktorského studia Fakulty
financí a účetnictví VŠE, která se konala dne 25.
května 2007.

Výzkumný záměr
Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla rovněž
soustředěna na řešení výzkumného záměru
Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace
v praxi z interdisciplinárního hlediska“, jehož
odpovědným řešitelem je doc. Ing. Petr Marek,
CSc. (podrobněji v samostatné části).

Interní granty poskytnuté Interní grantovou
agenturou VŠE
Na fakultě se v období od 17. července 2006 do
30. září 2007 řešily dva projekty na základě
podpory Interní grantové agentury VŠE. Tyto
granty byly úspěšně ukončeny závěrečnou
obhajobou dne 15. listopadu 2007.

VĚDECKÉ TÝMY A JEJICH ZAMĚŘENÍ V RÁMCI
SPECIFICKÉHO VÝZKUMU
Analýza stavu českého finančního trhu
tým 5 akademických pracovníků, 3 doktorandů a 1
studenta magisterského studia pod vedením doc. RNDr.
Jarmily Radové, Ph.D.
Analýza vlivu kapitálové struktury na hodnotu podniku
tým 5 akademických pracovníků a 8 doktorandů pod
vedením prof. Ing. Miloše Maříka, CSc.
Dopad harmonizace účetních standardů do české účetní
legislativy
tým 15 akademických pracovníků a 5 doktorandů pod
vedením doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D.
Měnová politika České republiky a konvergenční proces
k Evropské měnové unii
tým 11 akademických pracovníků a 6 doktorandů pod
vedením prof. Ing. Zbyňka Revendy, CSc.
Tvorba a využití manažersky orientovaných informačních
systémů
tým 6 akademických pracovníků a 3 doktorandů pod
vedením prof. Ing. Bohumila Krále, CSc.
Reforma veřejných financí v České republice
tým 13 akademických pracovníků, 5 doktorandů a 2
studentů magisterského studia pod vedením doc. Ing.
Aleny Vančurové, Ph.D.
Zkvalitňování přípravy učitelů odborných předmětů pro
střední školy ve vazbě na změny v obsahu ekonomických
předmětů,
tým 4 akademických pracovníků a 2 doktorandů pod
vedením doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc.

GRANTY OD IGA VŠE
Název grantu
Řešitel

reg. číslo

Období červenec 2006 - září 2007
Vybrané problémy v rámci oceňování podniku
Ing. Lucie Jahodová
1/06
Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi
podnikatelských subjektů v ČR
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
2/06

Období červenec 2007 - září 2008
Vyhodnocení a analýza generátorů hodnoty
Ing. Lucie Jahodová
1/07
Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti
jejich aplikace v ČR
Ing. David Procházka
2/07
Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze
účetní legislativy a auditu
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
3/07
Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle
mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
4/07

VĚDECKÉ KONFERENCE NA FAKULTĚ
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

Na období od 16. července 2007 do 27. září
2008 získala fakulta čtyři nové granty.

Praha 13. – 14. 4. 2007 katedra veřejných financí
Koncepce a praxe řízení výkonnosti

Pořádání vědeckých konferencí

Praha 20. – 21. 9. 2007 katedra manažerského účetnictví
7. ročník pedagogické konference na téma „Účetní
výkaznictví“

Fakulta financí a účetnictví VŠE pokračovala
v organizaci
vědeckých
konferencí
jak
s mezinárodní účastí, tak i bez mezinárodní
účasti.

Praha 1. 12. 2007

katedra finančního
auditingu

účetnictví

a

8. ročník konference studentů doktorského studia na
Fakultě financí a účetnictví
Praha, 25. 5. 2007

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007
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Granty od Grantové agentury České republiky

GRANTY OD GAČRU UKONČENÉ V ROCE 2007

Paralelně s výzkumnými aktivitami v rámci
specifického výzkumu a výzkumného záměru
FFÚ se na většině fakultních pracovištích
rozvíjela vědecká a výzkumná činnost
financovaná z grantů získaných od Grantové
agentury České republiky.

Název grantu

V roce 2007 bylo úspěšně ukončeno řešení pěti
projektů, dále pokračovalo řešení čtyř projektů a
nově byly zahájeny dva nové výzkumné projekty.

Prodloužení akreditace
Na základě žádosti v srpnu 2007 obdržela
fakulta od Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy Rozhodnutí o prodloužení platnosti
akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke
jmenování profesorem v oboru Finance na dobu
platnosti do 22. listopadu 2015 a v oboru
Účetnictví a finanční řízení na dobu platnosti do
22. listopadu 2011.

Řešitel

reg. číslo

Nonlinear Dynamical Economic Systems: Theory and
Application
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.

402/03/H057

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

402/05/0893

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

402/05/2163

doc. PhDr. František Ochrana,
2005402/05/2644
2007
DrSc.
Analýza objemu trhu „public procurement“ v tranzitivních
ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém
měření efektivnosti
Ing. Jan Pavel, Ph.D.

402/05/P009

Název grantu

V roce 2007 bylo zahájeno habilitační řízení Ing.
Jiřiny Bokšové, Ph.D., Ing. Karla Brůny, Ph.D.,
Ing. Dany Dvořákové, Ph.D., Ing. Barbory
Slintákové, Ph.D., Ing. Ireny Stejskalové, Ph.D.,
Ing. Jitky Veselé, Ph.D. a Ing. Leoše Vítka, Ph.D.

20052007

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a
zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných zakázek

Během roku 2007 se konaly celkem tři zasedání
vědecké rady fakulty. Na těchto zasedáních se
uskutečnily v rámci profesorského řízení v roce
2007 tři přednášky. Všichni tři kandidáti – doc.
Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. Ing. Vratislav
Izák, CSc. i doc. Ing. Petra Marka, CSc. úspěšně
prošli hlasováním na vědecké radě fakulty i
vědecké radě VŠE. První dva jmenovaní
kandidáti byli již jmenování profesory pro obor
Finance; návrh na jmenování doc. Marka
profesorem pro obor Účetnictví a finanční řízení
byl předán na Ministerstvo školství mládeže a
tělovýchovy.

V rámci habilitačního řízení se uskutečnila
přednáška doc. Ing. Václava Urbánka, CSc., na
jejímž základě byl již jmenován docentem pro
obor Finance.

20052007

Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice

GRANTY OD GAČRU ŘEŠENÉ V ROCE 2007

Habilitační řízení

2003 2007

Analýza globálních trendů ve světovém a českém
komerčním pojišťovnictví

Jmenovací řízení

V roce 2007 bylo zahájeno řízení ke jmenování
profesorem doc. Ing. Aleně Vančurové, Ph.D.

doba
řešení

Řešitel

reg. číslo

20052007

doba
řešení

Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu
EU
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.,

402/06/0700

20062008

402/06/0187

20062008

402/06/0890

20062008

Udržitelnost veřejných financí
prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Kreditní riziko a kreditní deriváty
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a
nemonetární činitelé
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

402/06/1723

20062008

GRANTY OD GAČRU ZAHÁJENÉ V ROCE 2007
Název grantu
Řešitel

reg. číslo

doba
řešení

Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

402/07/0823

20072008

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci
Corporate Governance
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

402/07/0153

20072009

JMENOVACÍ ŘÍZENÍ A TÉMA PROFESORSKÉ PŘEDNÁŠKY
doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Řízení rizik pojišťovacích institucí v kontextu pravidel
Solvency II
doc. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Celkové náklady na pracovní sílu – nové versus staré státy
EU
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Vliv teorie zastoupení na teorii podnikových financí

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
Návratnost investice do terciárního vzdělání
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MĚĚĚRRR
Odpovědný řešitel
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Internetová adresa:
http://nb.vse.cz/kfop/avz.htm
Fakulta financí a účetnictví VŠE
získala na dobu řešení od roku 2005 do roku
2011 institucionální podporu MŠMT ČR na
výzkumný záměr Rozvoj účetní a finanční teorie
a její aplikace v praxi z interdisciplinárního
hlediska (reg. č. MSM6138439903). Cíl projektu
spočívá
v propojení
jednotlivých
úrovní
vědeckého výzkumu od základního výzkumu
založeného na převážně modelovém řešení
nákladů zastoupení přes stanovení výchozích
teoretických postulátů a tvorbu finanční a účetní
metodiky,
k
aplikovanému
výzkumu
spočívajícímu ve třech oblastech: v práci na
národních i mezinárodních účetních a
oceňovacích standardech, v empirických studiích
týkajících se vývoje finančních a účetních veličin
v ČR a v dalších zemích, ve zpracování modelů
informačního řízení a finanční rozhodování v
podnikové sféře.

Řešitelský tým
Řešitelský tým sestává ze 43 členů ze 4 kateder:
z katedry financí a oceňování podniku (10
členů), katedry finančního účetnictví a auditingu
(24 členů), katedry manažerského účetnictví (8
členů) a katedry měnové teorie a politiky (1
člen). Organizačně je řešitelský tým rozdělen na
4 pracovní skupiny a v jejich rámci dále na 9
pracovních podskupin:
1. skupina: Základní výzkum (vedoucí: doc. Ing.
Petr Marek, CSc.),
2. skupina: Finanční účetnictví (vedoucí: prof.
Ing. Libuše Müllerová, CSc.),
¾
¾
¾
¾
¾

mezinárodní harmonizace účetnictví a české
účetní standardy (vedoucí: prof. Ing. Libuše
Müllerová, CSc.),
audit (vedoucí: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.),
fúze a akvizice (vedoucí: prof. Ing. Hana
Vomáčková, CSc.),
účetnictví neziskových organizací (vedoucí: doc.
Ing. Štěpánka Nováková, CSc.),
informatizace v účetnictví (vedoucí: doc. Ing.
Ladislav Mejzlík, Ph.D.),

3. skupina: Manažerské účetnictví (vedoucí: prof.
Ing. Bohumil Král, CSc.),
4. skupina: Finance a oceňování podniku
(vedoucí: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.),
¾
¾
¾
¾

dlouhodobý finanční management (vedoucí: prof.
Ing. Josef Valach, CSc.),
krátkodobý finanční management (vedoucí: doc.
Ing. Petr Marek, CSc.),
finanční analýza a plánování (vedoucí: Ing.
Jaroslava Holečková, Ph.D.),
oceňování podniku a jeho majetku (vedoucí: prof.
Ing. Miloš Mařík, CSc.).

Publikační výstupy
V roce 2007 byly výsledky výzkumu zveřejněny
ve 2 článcích v časopise s impact faktorem, v 53
článcích v časopisech s oponentním řízením, v
17 knižních publikacích, ve 101 příspěvcích ve
sbornících z mezinárodních konferencí, v 70
článcích v časopisech bez oponentního řízení a v
25 publikacích jiného druhu.

Účast na vědeckých konferencích
Členové řešitelského týmu se zúčastnili 30.
kongresu Evropské účetní asociace v Lisabonu, a
dále mezinárodních konferencí v Austrálii, ve
Finsku, ve Francii, na Islandu, v Itálii, v Japonsku,
v Kostarice, v Litvě, v Malajsii, v Mexiku, v
Německu, v Polsku, na Slovensku, ve Spojených
arabských emirátech, v Turecku, na Ukrajině, v
USA. a ve Velké Británii.

Vydávání odborných časopisů
V rámci výzkumného záměru pokračovalo
vydávání dvou vědeckých časopisů:
Český finanční a účetní časopis je vydáván s
čtvrtletní periodicitou v českém jazyce v
kombinované tištěné a elektronické podobě.
Hlavní cíl časopisu spočívá v seznámení české
odborné veřejnosti s dosaženými výsledky
výzkumného záměru. Současně časopisu přijímá
příspěvky i od autorů mimo řešitelský tým.
Všechny příspěvky podléhají oponentnímu řízení.
Celý obsah jednotlivých čísel je volně ke stažení
na <http://cfuc.vse.cz>.
European Financial and Accounting Journal je
vydáván s čtvrtletní periodicitou v anglickém
jazyce v kombinované tištěné a elektronické
podobě. Dlouhodobý cíl časopisu spočívá v
získání impact faktoru v horizontu 5 až 10 let.
Všechny příspěvky podléhají anonymnímu
oponentnímu řízení. V mezinárodní redakční
radě jsou zástupci z univerzit v Estonsku, ve
Francii, v Maďarsku, v Německu, v Polsku, v
Rakousku, na Slovensku a ve Velké Británii.
Přijaté příspěvky jsou volně ke stažení na
<http://www.efaj.eu>. Odkazy na časopis lze
nalézt na zahraničních webech spolupracujících
institucí.

Oponentní řízení
Oponentura výsledků za rok 2007 proběhla dne
14. 2. 2008 (oponenti: doc. Březinová, Svaz
účetních; prof. Královič, Ekonomická univerzita v
Bratislavě; doc. Zralý, ČVUT). Oponentní rada
ocenila dosavadní výsledky a doporučila
pokračovat v řešení výzkumného záměru podle
schváleného projektu.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007

18

PPPUUUBBBLLLIIIKKKAAAČČČNNNÍÍÍČČČIIINNNNNNOOOSSSTTTNNNAAAFFFAAAKKKUUULLLTTTĚĚĚ

Publikace vydané v roce 2007
Integrální součástí vědecko-výzkumné činnosti
fakulty je publikační činnost akademických
pracovníků. Všechny povinné celoškolské a
fakultní kurzy, zajišťované katedrami jsou
zabezpečeny vlastními učebnicemi učitelů
kateder, event. jejich speciálními publikacemi.
Tyto učebnice a publikace jsou rovněž hojně
využívány nejen ostatními ekonomickými
fakultami v ČR, ale i na Slovensku. V roce 2007
bylo
akademickými
pracovníky
fakulty
publikováno celkem 24 knižních publikací a 15
učebnic, 7 článků v časopisech s pozitivním
impakt faktorem, 85 recenzovaných článků, 124
nerecenzovaných článků a 304 ostatních
příspěvků. Základním cílem fakulty však není
kvantitativní přístup k publikační činnosti, ale
v centru pozornosti zejména stojí kvalitativní
úroveň vydaných publikací.

Soutěž o cenu rektora VŠE
Z tohoto hlediska je třeba vyzvednout úspěch
fakulty i v 8. ročníku soutěže o cenu rektora VŠE,
kde ocenění získali tři zástupci z Fakulty financí
a účetnictví – Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. Ing.
Karel Janda, Ph.D. a Ing. Tomáš Krabec.

Autoři z fakulty během roku 2007 vydali celou řadu
knižních a časopiseckých publikací

časopisu Prague Economic Papers vyhlásily
v roce 2007 první ročník soutěže o nejlepší
odborný článek mladého českého ekonoma
napsaný v anglickém jazyce. Ocenění za druhé
místo (první místo nebylo uděleno) získal
student doktorského studia Fakulty financí a
účetnictví Ing. Václav Žďárek.

Cena děkana
S cílem podpořit vysokou kvalitu knižních
publikací a recenzovaných článků vyhlásil v roce
2007 děkan fakulty 8. ročník soutěže o nejlepší
knižní publikaci, o nejlepší článek v časopise
s oponentním řízením a o nejlepší publikační
činnost studentů doktorského studia na fakultě.
Hodnotící komise fakulty složená ze všech
profesorů fakulty udělila ocenění publikacím
doc. Ing. Vladimíra Zelenky, Ph.D., Ing. Karla
Brůny, Ph.D., a Ing. Tomáše Krabce.

Cena prorektorky a ČS a.s.
Prorektorka pro vědu a výzkum VŠE a Česká
spořitelna, a.s., ve spolupráci s redakční radou
PUBLIKACE AUTORŮ Z FFÚ OCENĚNÉ V SOUTĚŽI REKTORA VŠE
Autor
název publikace
Kategorie nejlepší článek s oponentním řízením – 1. místo
Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Disinflationary Monetary Strategy and Instability
of the Forward Yield Curve: The Case of the
Czech Republic 1999-2005

ISSN
Post-Communist Economies,
roč. 2006, č. 4, str. 459-478

1463-1377

Prague Economic Papers,
roč. 16, č. 2, str. 115-129

1210-0455

Kategorie nejlepší článek s oponentním řízením – 1. místo
Doc. Ing. Karel Janda, Ph.D.

Optimal Debt Contracts in Emerging Markets
with Multiple Investors

Kategorie vědecká publikační činnost studentů doktorského studia – 2. místo
Ing. Tomáš Krabec

Operabilita pojmu tržní hodnoty v intencích
standardizace oceňování

Politická ekonomie, roč LV, č.
0032-3233
2, str. 263-274

Soutěž o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce
Ing. Václav Žďárek

Real and Nominal Convergence and the New EU
Member States - Actual State and Implication

PUBLIKACE AUTORŮ Z FFÚ OCENĚNÉ V SOUTĚŽI DĚKANA FFÚ
Autor
Kategorie knižní publikace

název publikace

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Goodwill. Principy vykazování v podniku

ISBN/ISSN
Praha : Ekopress, listopad
2006, s. 232

80-86929-22-1

Post-Communist
Economies , roč. 2006, č.
4, str. 459-478

1463-1377

Politická ekonomie, roč
LV, č. 2, str. 263-274

0032-3233

Kategorie nejlepší článek s oponentním řízením
Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Disinflationary Monetary Strategy and
Instability of the Forvard Yield Curve: The Case
of the Czech Republic, 1999-2005

Kategorie vědecká publikační činnost studentů doktorského studia
Ing. Tomáš Krabec

Operabilita pojmu tržní hodnoty v intencích
standardizace oceňování

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007

19

SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTSSSKKKÉÉÉAAAKKKTTTIIIVVVIIITTTYYYNNNAAAFFFAAAKKKUUULLLTTTĚĚĚ

Excelentní studentské odborné práce
Cílem soutěže ESOP - Excelentní studentské
odborné práce - je podpora tvůrčí aktivity
studentů formou výběru, ocenění a prezentace
vynikajících prací (seminárních, bakalářských a
diplomových) vznikajících během výuky.
V roce 2007 získalo cenu rektora 7 studentů
fakulty za excelentní diplomovou práci, tři
studenti za excelentní bakalářskou práci a jeden
za excelentní seminární práci.

Zahraniční mobility studentů
V roce 2007 studovalo na zahraničních
partnerských
univerzitách
v semestrálních
výměnných programech celkem 14 studentů,
z nichž v LS akademického roku 2006/07 (jaro
2007) studovalo v zahraničí 6 studentů.
Výběrové řízení pro studium v zahraničí na
akademického rok 2007/08 proběhlo začátkem
roku 2007, z fakulty se přihlásilo 46 studentů a
bylo vybráno 20 studentů, z toho 17 do
výměnných programů, 3 na CEMS program.
Na základě výsledků výše uvedeného výběru v
ZS akademického roku 2007/08 (podzim 2007)
z vybraných 20 studentů studovalo v zahraničí
8 studentů. Zbývajících 12 vybraných bude
studovat v příštím semestru (jaro 2008).
Studenti v rámci výměnných semestrálních
pobytů mají možnost studovat na řadě
prestižních univerzit po celém světě, v roce 2007
navštívili studenti fakulty následující partnerské
univerzity:
Universita Commerciale ´Luigi Bocconi ´di
Milano – Itálie,
Turku School of Economics – Finsko,
Helsinki School of Economics – Finsko,
Memorial University of Newfoundland –
Kanada,
Corvinus University of Budapest –
Maďarsko,
Tilburg University – Nizozemí,
Stockholm School of Economics – Švédsko,
The University of North Carolina – USA,
HEC Paris Grande École – Francie,
EDHEC Business School Lille – Nice –
Francie.
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Vyhlášení výsledků ESOP proběhlo na slavnostním setkání
s rektorem VŠE

CENY

REKTORA
ZA
EXCELENTNÍ
BAKALÁŘSKOU A SEMINÁRNÍ PRÁCI

DIPLOMOVOU,

Kategorie Excelentní diplomová práce
Tomáš Podškubka
Initial Public Offerings - teorie, empirie a praxe
Lenka Malá
Daňová odpisová politika v České republice a v zemích
Evropské unie
Lukáš Eisenwort
Vliv volebního cyklu a vládního uskupení na daně z příjmů
Filip Sinecký
Analýza trhu burzovně obchodovaných fondů
Lenka Berková
Cílování inflace v České republice a v Polsku a jeho
hodnocení pomocí ztrátové funkce centrální banky
Tatiana Kosová
Analýza modelov inštitucionálneho usporiadania finančného
dohľadu vo vybraných krajinách
Milena Macháčková
Využití informací z účetní závěrky ve finanční analýze

Kategorie Excelentní bakalářská práce
Pavlína Cahová
Bankovní klient jako spotřebitel a jeho ochrana v českém
(evropském) právním systému
Kateřina Masná
Licencování bank a autorizační povinnosti bank v rámci
regulace a dohledu bank
Martina Petrášová
Kombinace finančních produktů při řešení bytové potřeby
v rámci jedné finanční skupiny

Kategorie Excelentní seminární práce
Petr Vaňkát
Stanovení nákladů na vlastní kapitál - model CAPM
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Proděkanka pro zahraniční vztahy
Ing. Jaroslava Holečková, CSc.

Spolupráce s mezinárodními vzdělávacími
organizacemi
Vzhledem k dlouhodobému zájmu fakulty
rozvíjet mezinárodní spolupráci při realizaci
studijních programů, pokračovala fakulta ve
spolupráci s významnými mezinárodními
organizacemi
v oblasti
rozvoje
internacionalizace vysokoškolského vzdělávání:
¾
¾
¾
¾
¾

European
Commission
Education,
Audiovisual and Culture Executive Agency,
European University Association,
Academic Cooperation Association,
European Association for International
Education,
European
Association
of
Erasmus
Coordinators (ERACON).

Spolupráce s
organizacemi

mezinárodními

Hostující profesor P. M. Collin při výuce na VŠE

PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CEST
do 1
týdne

do 1
měsíce

nad 1
měsíc

celkem

stř. a vých. Evropa
západní Evropa
USA
ostatní
Celkem

46
55
0
8
109

0
6
1
8
15

0
1
1
0
2

46
62
2
16
126

Teritoriální rozložení zahraničních cest
akademických pracovníků

odbornými

Fakulta se aktivně podílí na činnosti
mezinárodních organizací v oblasti zahraniční
odborné spolupráce ve financích a účetnictví.
Zástupci fakulty byli i v roce 2007 zapojeni ve
výkonných orgánech, účastnili se seminářů a
konferencí těchto organizací:

Délka pracovní cesty

Teritorium

stř. a vých.
Evropa
46

European Institute for Advanced Studies in
Management (EIASM) - ve dvou jeho
asociacích:
o European Accounting Association (EAA) a
o European Finance Association (EFA),
¾ International Institute of Public Finance
(IIPF),
¾ Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern
Europe(NISPAcee).

HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI NA FAKULTĚ

Zahraniční cesty

¾

Během roku 2007 se uskutečnilo celkem 126
zahraničních cest, převážně na mezinárodní
vědecké a odborné konference a semináře,
z toho 21 cest doktorandů na studium, stáže a
konference do zahraničí.

ostatní
16

USA
2

Jméno

západní
Evropa
62

Domovská univerzita
Ident a název předmětu

Termín

Jazyk

P.M. Collin

21. - 24.
březen

FJ

Tomas Balco

PWC Alma-Ata
Kazachstan
1VF451 Taxation in EU

2. - 11.
květen

AJ

PCG Associates Dallas,
USA
1BP570Commercial Bank Management

8. - 12.
říjen

AJ

Waymond
Rodgers

1. - 7.
listopad

AJ

Jean Moulin Lyon, IAE

1MU503 Strategic Management

Paul C. Geczi

University of California

Hostující profesoři

1MU580 Applied Management Accounting

V roce 2007 působilo na fakultě 7 hostujících
profesorů ze zahraničí (jejich počet se tak více
než zdvojnásobil oproti roku předchozímu), kteří
na základě spolupráce s fakultou realizovali
intenzívní odborné kurzy v cizím jazyce pro
studenty navazujícího magisterského studijního
programu.

Brigitte Oger

Université Paris 1 14. - 16.
listopad
Pantheon - Sorbonne
1MU502 Financial Analysis and Management

Pierre
Geraudel

FJ

Université Paris 1 Pantheon - Sorbonne
1MU503 Strategic Management

28. - 30.
listopad

FJ

Joakim
Westerholm

3. - 11.
listopad

AJ

University of Sydney

1FP580 Mergers, Acquisition and Target valuation
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ČÁST ČTVRTÁ

ČINNOST KATEDER A DALŠÍCH
FAKULTNÍCH PRACOVIŠŤ

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU
KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY
KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ
CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMII A EKONOMETRII

KKKAAATTTEEEDDDRRRAAABBBAAANNNKKKOOOVVVNNNIIICCCTTTVVVÍÍÍAAAPPPOOOJJJIIIŠŠŠŤŤŤOOOVVVNNNIIICCCTTTVVVÍÍÍ
Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Internetová adresa:
http://nb.vse.cz/kbp/

Profil katedry
Odborná specializace katedry v pedagogické
činnosti je zaměřena na tři základní linie:
bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy.

Složení katedry
Na katedře v roce 2007 působili 4 profesoři
(prof. Ducháčková byla jmenována v průběhu
roku), 5 docentů, u jednoho z nich probíhá
profesorské řízení, 3 odborní asistenti s
vědeckou hodností Ph.D., z čehož 2 mají
zahájené habilitační řízení, 5 interních
doktorandů a 4 externí učitelé-odborníci z praxe.

Prezident Klaus jmenuje doc. Ducháčkovou jmenována
profesorkou pro obor Finance

Katedra se podílí též na výuce zahraničních
studentů, kteří studují na VŠE v různých
programech výukou 6 kurzů v angličtině.
V zimním
semestru
akademického
roku
2007/08 byl pod vedením zahraničního lektora
vyučován intenzivní kurz Commercial Bank
Management.
Katedra společně s katedrou měnové teorie a
politiky garantuje vedlejší specializaci „Peněžní
ekonomie a bankovnictví“, na kterou se v roce
2007 přihlásilo 36 studentů.

Členové katedry jsou aktivně zapojeni do
vědeckých rad i na jiných VŠ, jsou členy
redakčních rad odborných časopisů, byli v roce
2007 členy organizačních a programových
výborů několika konferencí, spolupracovali a
spolupracují s řadou významných institucí jako
ČNB, ČAP, atd.

Společně s katedrou statistiky akreditovala
vedlejší specializaci „Pojistné inženýrství“, která
byla poprvé otevřena v zimním semestru ak.
roku 2007/08 a přihlásilo se na ni 9 studentů.

Pedagogická činnost

Vědecko výzkumná činnost katedry

Katedra zabezpečovala v roce 2007 výuku
garantovaných předmětů, ve všech oblastech
odborného zaměření, tedy ve sféře komerčního
bankovnictví, finančních trhů a burz, investičních
analýz, životního a majetkového pojištění,
finanční
a
pojistné
matematiky
a
matematických metod využívaných ve finanční
ekonomii a na všech třech stupních studia –
bakalářském, magisterském i doktorském.

Integrální součástí práce katedry je vědecko výzkumná činnost zaměřená na řízení rizik
komerčních bank, investičních bank a
pojišťoven,
na
oceňování
bankovních,
investičních a pojistných produktů a na
problematiku regulace finančních trhů. Členové
katedry byli zapojeni v roce 2007 do tří
grantových projektů, které jsou zaměřeny na
výše zmíněné oblasti. Výsledky zkoumání byly
začleněny do výuky studentů i posluchačů kurzů
celoživotního vzdělávání, prezentovány na řadě
našich i zahraničních konferencí i publikovány
formou 35 odborných článků v renomovaných
našich i zahraničních časopisech či ve sbornících
z konferencí.

K zabezpečení výuky členové katedry v roce
2007 vydali 2 zcela nové knižní publikace a
v jednom případě další vydání již používané
učebnice.
Členové
katedry
inovovali
přednášky
jednotlivých kurzů jednak po obsahové a jednak
po formální stránce. Obsahová stránka byla
pravidelně doplňována o nejnovější poznatky
ekonomické teorie a praxe v souladu se
schvalovanými a navrhovanými relevantními
právními normami. V roce 2007 byly na
magisterském stupni studia nově vyučovány
předměty katedry akreditované v systému ECTS.
Katedra garantuje dříve akreditovaný bakalářský
obor Pojišťovnictví, který je ve spolupráci
s katedrou Měnové teorie a politiky již vyučován
v rozšířené podobě jako bakalářský obor
Bankovnictví a pojišťovnictví. Shodný obor byl
akreditován i v rámci magisterského studijního
programu a byl poprvé otevřen pro akademický
rok 2007/08.
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Zahraniční vztahy
Členové
katedry
spolupracují
s řadou
zahraničních subjektů komerční i akademické
sféry. Ve spolupráci s Austrian Science and
Research Liaison Office je řešen projekt týkající
se řízení rizik.

Spolupráce s praxí a celoživotní vzdělávání
Katedra se též podílí na organizování
postgraduálních a specializovaných kurzů pro
bankovní a finanční odbornou veřejnost.
V roce 2007 se konal již 15. běh
dvousemestrálního
kurzu
celoživotního
vzdělávání „Peněžní ekonomie a bankovnictví“ a
7. běh kurzu „Aktuální problémy pojišťovnictví“.
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Vedoucí katedry:
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
Internetová adresa:
http://nb.vse.cz/cefif/

Profil katedry

Katedra zajišťuje studium oboru učitelství již od
počátku existence VŠE v roce 1953. Jeho předností
je, že umožňuje kvalifikovaně sloučit exaktní
ekonomické studium s humanisticky zaměřeným
studiem pedagogiky a psychologie a získat tak
zároveň dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a
současně pedagogickou.
Příslušnost katedry k Fakultě financí a účetnictví
oboru zajišťuje kvalitní odborné zázemí (účetnictví
je klíčovým vyučovacím předmětem na OA).
Odbornou úroveň pracoviště dále potvrzuje
skutečnost, že katedře byla, jako jedinému
pracovišti v ČR, schválena akreditace doktorského
studijního programu a akreditace habilitačního
řízení v oboru Teorie vyučování ekonomických
předmětů.

Složení katedry

Na katedře působilo v roce 2007 na plný či
částečný
úvazek
jedenáct
akademických
pracovníků: 1 profesor, 4 docenti, 3 odborní
asistenti s vědeckou hodností CSc. a Ph.D. a 3
asistenti. Pracovníci katedry jsou členy vědecké
rady PedF UK a České pedagogické společnosti.

Pedagogická práce

Katedra nabízí studium učitelství čtyřmi způsoby:
¾ hlavní
specializace
–
v
navazujícím
magisterském studiu
¾ vedlejší specializace v rámci magisterského
studia – souběžně s prezenčním studiem
¾ doplňující pedagogické studium – pro inženýry
ekonomy z praxe
¾ rozšiřující studium - pro učitele předmětu
Písemná a elektronická komunikace
Katedra připravila k akreditaci a od září 2008
předpokládá otevření nového studijního oboru v
bakalářském studijním programu Učitelství
praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání.
V rámci doktorského studia byly v roce 2007
úspěšně obhájeny dvě doktorské práce, další
interní doktorandka v letním semestru ukončila
studijní pobyt v Anglii na University of Warwick,
Coventry.

Vědeckovýzkumná činnost

Katedra se v r. 2007 zapojila do přípravy několika
výzkumných projektů:
¾ spolupráce katedry na grantovém projektu MŠ
Slovenské republiky - Zavedení předmětu
"Výchova k podnikání" do studijního programu
Učitelství technických profesních předmětů II.
stupeň na MTF STU v Trnavě,
¾ rozvojový projekt VŠE na roky 2007 a 2008
"Příprava multimediálních pomůcek na FFÚ",
¾ FRVŠ "Přeměna DPS učitelů ekonomických
předmětů na bakalářské studium",
¾ grant Hl. m. Prahy "Rekvalifikace a
specializace učitelů středních škol v oblasti
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Slavnostní setkání s řediteli obchodních akademií, na kterém
jim byl děkanem udělen čestný titul Fakultní cvičná škola

¾

výuky předmětu písemná a elektronická
komunikace na území hl. m. Prahy",
projekt
kurzu
"Učitelství
písemné
a
elektronické komunikace" pro celoživotní
vzdělávání.

Zahraniční vztahy

V roce 2007 katedra pokračovala ve spolupráci
s katedrou pedagogiky národohospodářské fakulty
EU v Bratislavě. Počátkem roku se členové katedry
zúčastnili odborné konference u slovenských
kolegů "Ekonomické vzdelávanie a regionálny trh
práce" a v květnu 2007 je na oplátku pozvala na
odbornou konferenci s tématem "Analýza
kompetencí učitelů odborných ekonomických
předmětů".
Členové katedry se zúčastnili dalších osmi
zahraničních i domácích konferencích, z nichž
nejvýznamnější byla Summer Global Conference on
Business and Finance - konference pořádaná v San
Jose, Costa Rica, The Institute for Business and
Finance Research (s příspěvkem se zúčastnila Ing.
Alena Králová, Ph.D.). Z domácích konferencí byly
významné konference Ttnet NÚOV "Příprava
kvalifikačního standardu pro učitele odborných
předmětů a odborného výcviku" nebo "Trendy v
přípravě pedagogických pracovníků " MU v Brně.

Publikační činnost

Během roku 2007 publikovali členové katedry čtyři
studijní texty a dvacet odborných statí.

Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí je realizována zajišťováním
výuky DPS, výukou některých pracovníků na OA a
VOŠ, pravidelnou účastí členů katedry na
konferencích a seminářích pořádaných např.
Národním ústavem odborného vzdělávání, Radou
Asociace obchodních akademií či Českou
pedagogickou společností. Katedra se podílí rovněž
na přípravě a organizaci republikového a
regionálních veletrhů fiktivních firem.
Katedra dlouhodobě spolupracuje s vybranými
obchodními
akademiemi
při
zajišťování
pedagogické praxe studentů oboru učitelství. V
červnu 2007 se konalo slavnostní setkání
představitelů šesti těchto škol s děkanem fakulty
a zástupci katedry, kde jako ocenění dlouholeté
spolupráce s katedrou didaktiky předal děkan
ředitelům jmenovací dekrety s udělením práva
užívat čestné označení "Fakultní cvičná škola
Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha".
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Vedoucí katedry:
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Internetová adresa:
http://nb.vse.cz/kfop/

Pofil katedry
První odbornou specializací katedry je finanční
management podnikatelských subjektů v úzké
návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na
makroekonomické úrovni na finanční prostředí
podniku tvořené zejména daněmi, peněžním a
kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhou
odbornou specializací katedry je oceňování
podniku a jeho majetku.

Složení katedry
Na katedře působí 2 profesoři, 2 docenti, 8
odborných asistentů, z toho pět s vědeckou
hodností CSc. nebo Ph.D. a 2 dokončují doktorské
studium, 8 interních doktorandů, 4 externí
spolupracovníci s významnou praxí. Katedra má
dále 15 externích doktorandů.

Pedagogická práce
Nosnými předměty katedry v oblasti finančního
řízení jsou celoškolský předmět Finance podniku a
fakultní předměty Finanční analýza, Investiční
rozhodování
a
dlouhodobé
financování,
Dividendová politika, Finanční řízení koncernu.
Nosnými předměty v druhé odborné oblasti
katedry, tj. oceňování, jsou předměty Oceňování
podniku I a II, Oceňování nemovitostí, Oceňování
nehmotného majetku, Praktika z oceňování
podniku a Počítačová podpora oceňování.
Důležitou součástí výuky katedry je vedlejší
specializace Oceňování podniku a jeho majetku a
v tomto roce nově otevřená hlavní specializaci
magisterského studia Finance a oceňování
podniku.
V zimním semestru byl nově otevřen předmět
Oceňování podniku v němčině

oceňování podniku a získala nový grant Vymezení a
analýza generátorů hodnoty.
Katedra rovněž v roce 2007 začala pořádat
pravidelná
kolokvia
k vybraným
otázkám
oceňování podniku a jeho majetku (výsledky jsou
obsaženy ve sborníku z těchto kolokvií).

Publikační činnost
Členové katedry vyvíjeli v roce 2007 poměrně
rozsáhlou publikační činnost. Vydali 11
knih,
15
recenzovaných
a
16
nerecenzovaných článků, 8 příspěvků na
zahraničních a 3 na domácích konferencích,
sborník odborných statí z kolokvií, 1 disertační
práce, 3 recenze a 1 oponentský posudek.

Zahraniční vztahy
Zahraniční vztahy se odvíjely především účastí na
zahraničních konferencích. Celkem měli členové
katedry
8
příspěvků
na
mezinárodních
konferencích, z toho nejdůležitější konference byly:
The 2007 Summer Global Conference on Business
and Finance (San José), Economic integration,
competition and cooperation (Opatija), Global
Challenges for Competitiveness: Business and
Government Perspective (Pula), 7th International
Conference on Business (Honolulu), Manažment
hodnoty podniku 2007 (Bratislava), Znalecká
činnosť v znalostnej ekonomike (Žilina). Součástí
zahraničních vztahů byl i intenzivní kurz vyučovaný
v
angličtině
australským
profesorem
J.
Westerholmem k problematice fúzí a akvizic.
Pokračovala
spolupráce
s EU
v Bratislavě,
Slovenskou asociací znalců, Žilinskou univerzitou a
FHS Regensburg.
V roce 2007 opět probíhala výuka v angličtině pro
zahraniční studenty, a to v rámci programu
International
Business
(předmět
Financial
Analysis), a byly dokončeny přípravy podílu katedry
na programu Finance and Accounting for Common
Europe, kde katedra otevírá předmět Corporate
Finance.

Vědeckovýzkumná činnost katedry

Spolupráce s praxí

Většina členů katedry je zapojena do řešení
výzkumného záměru MŠMT. V současné době se
výzkumné úsilí zaměřuje na dvě hlavní oblasti, a to
finanční management podniku a oceňování
podniků a jejich majetku.

První oblast spolupráce s praxí je zaměřena na
oceňování majetku, kdy se katedra spolu
s Institutem oceňování majetku podílí na
zpracování znaleckých posudků pro Policii a soudy
ČR i pro další klienty. Dále spolupracujeme s ČNB,
Ministerstvem
spravedlnosti
(členství
v rozkladových komisích, spolupráce na různých
materiálech a právních předpisech). Poměrně
úzkou spolupráci má katedra i s Českou komorou
odhadců
majetku
a
dalšími
znaleckými
organizacemi.
Katedra
také
významně
spolupracuje s důležitými českými podniky, českou
asociací Treasury, s GAČR. Řada učitelů katedry se
podílí na výuce pro Svaz účetních a Komoru
auditorů ČR.

V roce 2007 pracovala řada členů katedry na
vědeckém grantu GAČR Teoretické aspekty
oceňování podniku v ČR (vede prof. Mařík) a
úspěšně jej zakončila.
Doktorandi katedry se rovněž intenzivně zapojují do
výzkumné práce, a to jednak v rámci hlavních
výzkumných úkolů katedry, jednak v rámci grantů
IGA VŠE. Na podzim 2007 obhájila Ing. Jahodová
grant IGA na téma Vybrané problémy v rámci

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007
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Vedoucí katedry:
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Internetová adresa:
http://kfua.vse.cz/

Profil katedry
Katedra finančního účetnictví a auditingu má
bohatou a dlouhou historii své existence v rámci
VŠE. Spolu s katedrami manažerského
účetnictví a financí a oceňování podniku
zabezpečuje výukou naplnění profilu absolventa
studijního oboru „Účetnictví a finanční řízení
podniku“.

Složení katedry
Katedra patřila a stále patří k početně největším
katedrám školy a v současnosti na ní pracuje
přes 30 stálých učitelů (4 profesoři, 8 docentů,
16 odborných asistentů a 3 interní doktorandi), s
katedrou spolupracuje i celá řada externích
spolupracovníků.
Katedra dbá o odborný a kvalifikační růst svých
pracovníků, což se projevilo v průběhu roku
2007 úspěšným ukončením doktorského studia
u jednoho pracovníka katedry a účastí dvou
pracovnic katedry v rozvojovém programu pro
zvyšování kvalifikace a zahájením jejich
habilitačního řízení vědeckou radou fakulty. Ing.
Pelák je zapojen do projektu „Corporate Chair“
na podporu tvorby nových kurzů a podporu
kvalifikačního růstu mladých pracovníků.

Pedagogická práce
K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti
patří garance za bakalářské, navazující
magisterské, inženýrské a doktorské studium
oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku, dále
zabezpečení výuky celoškolsky povinného kurzu
základů finančního účetnictví– Účetnictví I., který
byl reakreditován pro systém ECTS. V průběhu
roku 2007 zahájila katedra jednání o
přizpůsobení základního kurzu specifikům
jednotlivých fakult, v rámci kterého byl otevřen
kurz
základů
účetnictví
pro
Fakultu
podnikohospodářskou.
Kromě
celoškolsky
orientovaného kurzu je katedra garantem řady
specializovaných kurzů jak pro Fakultu financí a
účetnictví, tak zejména pro studenty vlastní
specializace (celkem se jedná o více než 35
kurzů a odborných seminářů).

Vědecko výzkumná činnost a mezinárodní
spolupráce
K nejvýznamnějšímu
vědecko-výzkumným
činnostem v průběhu roku 2007 patřilo zapojení
většiny členů katedry do řešení Výzkumného
záměru MŠMT „Rozvoj finanční a účetní teorie a
její aplikace z interdisciplinárního hlediska“.
V rámci řešení tohoto výzkumného záměru
pracovala katedry na řadě dílčích témat
zaměřených
na
několik
odborně
Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007

Katedra finančního účetnictví a auditingu patří k
největším katedrám v rámci VŠE

specializovaných
oblastí
(mezinárodní
harmonizace účetnictví, audit, fúze a akvizice,
účetnictví
neziskových
organizací
a
informatizace v účetnictví). Výsledky řešení
výzkumného záměru se projevily ve významném
zvýšení publikační činnosti členů katedry a ve
vyšší míře prezentace výsledků výzkumné
činnosti
na
tuzemských
i zahraničních
konferencích. V roce 2007 byla katedra
organizátorem dvou konferencí (tuzemská
pedagogická
konference
a
mezinárodní
konference pořádaná ve spolupráci s katedrou
účtovníctva Ekonomické univerzity v Bratislavě).
Mezi významné úspěchy katedry patřilo úspěšné
řešení dvou rozvojových programů, získání
nových rozvojových programů pro rok 2008 a
zejména úspěšné získání tříletého vědeckého
grantu GAČR na roky 2008 – 2010.
Členové katedry finančního účetnictví a
auditingu
dlouhodobě
aktivně
vystupují
v Evropské účetní asociaci (EAA). Tato aktivita se
projevuje nejen prezentací příspěvků na
výročních konferencích EAA (v roce 2007
v Lisabonu), ale také účastí v řídicích orgánech
asociace (doc. Žárová je členka Management
Committee, doc. Mejzlík byl zvolen národním
koordinátorem pro ČR a je členem Board of
Representative). Dva členové katedry jsou
členem Americké účetní asociace (AAA) a jeden
člen katedry je členem Asociace mezinárodních
účetních (AIA).

Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí
Katedra připravila i v roce 2007 pro odborníky
z praxe dva tradiční kurzy celoživotního
vzdělávání, kterých se v minulosti účastnilo
s pozitivním ohlasem již více než 300 účastníků.
Kromě toho připravuje rovněž zakázkové kurzy
pro podniky a pracovníci katedry se podílí na
poradenské, konzultační a znalecké činnosti.
Sedm pracovníků katedry pracuje jako aktivní
auditoři a je zapojeno do činnosti Komory
auditorů ČR v jejích řídicích orgánech. Mezi
významné úspěchy roku 2007 patří zvolení tří
pracovníků katedry (prof. Müllerová, doc. Mejzlík,
a doc. Zelenka) do Rady Komory auditorů ČR,
která je nejvyšším řídicím orgánem komory a
z toho zvolení prof. Müllerové viceprezidentskou
KAČR. Pracovníci katedry se rovněž významně
podílí na zajištění vzdělávacích systémů Komory
auditorů ČR a Svazu účetních. Tři pracovníci
katedry zastupují fakultu v Národní účetní radě.
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Vedoucí katedry:
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Inernetová adresa:
http://kmu.vse.cz/

Profil Katedry
Základním rysem katedry je její silná vazba na
reálné problémy podniků a jejich řízení. Proto se
snaží
odborně
rozvíjet
hlavně
spoluprací
s významnými odborníky z praxe, z nichž řada působí
na katedře formou dílčích úvazků.
Cílem katedry je poskytnout studentům vědomosti,
jak v roli tvůrce informačního systému koncipovat,
resp. v
roli manažera
využít, informace
manažerského účetnictví a jak propojit tyto průřezy
se znalostí fin. řízení ekonomických subjektů.

Složení katedry
Na aktivitách katedry se v roce 2007 podílelo
14 akademických pracovníků – 2 profesoři, 1
docent, 8 odborných asistentů a 3 interní doktorandi.

Katedra uspořádala v září 2007 další ročník mezinárodní
konference Koncepce a praxe řízení výkonnosti

meto
d a nástrojů manažerského účetnictví může přispět
k ochraně vlastníků obchodních společností před
zneužitím ze strany managementu, a vytvořit systém
hodnotových nástrojů a kritérií, který by měl přispívat
k vyšší kvalitě corporate governance; zejména bude
kladen
důraz
na
způsoby,
jak
zabránit
nezodpovědnému,
resp.
nekalému
jednání
managementu a v případě, že k takovému jednání
dojde, tak zajistit rychlé a účinné odhalení.

Zahraniční vztahy
V rámci rozvoje zahraničních vztahů se členové
katedry

Členové katedry jsou zastoupeni v nejvyšším
výkonném orgánu (Radě) a ve Výboru pro odborné
zkoušky a vzdělávání Komory auditorů a v Radě a
Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních,
rovněž v redakčních radách časopisů Účetnictví a
Verlag Dashofer.

¾

Pedagogická práce

¾

Základní obsahová náplň pedagogické činnosti
katedry je strukturována do tří kurzů, které jsou
„osou“ vědomostního základu, který katedra
poskytuje Manažerské účetnictví I, Manažerské
účetnictví II a Strategicky orientované manažerské
účetnictví.

¾

Na tuto základní osu pak navazují předměty, které
výše uvedené průřezy jednak rozvíjejí z hlediska
způsobu zajištění, jednak je konkretizují pro různé
typy podnikatelských subjektů.
Katedra zajišťuje svou výuku v drtivé většině
vlastními učebními pomůckami, které se využívají ve
výuce nejen na VŠE, ale i na dalších ekonomických
fakultách v ČR a na Slovensku. V roce 2007 vydali v
ASPI autoři Fibírová, Šoljaková a Wagner učebnici
Nákladové a manažerské účetnictví, která završila
dlouhodobou práci na zajištění základních kurzů
katedry knižními učebními pomůckami.

Vědecko výzkumná činnost a mezinárodní
spolupráce
V rámci řešení výzkumného záměru fakulty pořádala
katedra v září 2007 ve spolupráci se společnostmi
Controller-Institut a Point Consulting mezinárodní
konferenci „Koncepce a praxe řízení výkonnosti“,
jejímiž účastníky byli mimo jiné ředitel Advanced
Performance Institut p. Bernard Marr a ředitelka
Osterreichische
Controller
Institut
p.
Rita
Niedermayr-Kruse, celkem se konference zúčastnilo
cca 120 přednášejících a účastníků.
V období let 2007 – 2009 bude GAČR financován
projekt Význam a úloha manažerského účetnictví
v rámci Corporate Governance. Cílem projektu je
ověřit hypotézu, zda účinný systém moderních
Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007

¾

podíleli na zpracování učebních pomůcek, výuce
a přípravě zkoušky z manažerského účetnictví
v rámci certifikace a vzdělávání Svazu účetních,
který byl zpracován pod obsahovou garancí
britské Asociace autorizovaných účetních
(ACCA);
spolupracovali na pedagogických aktivitách
Francouzsko-českého institutu při VŠE v Praze;
prezentovali výsledky své vědecké práce
zejména na výročních kongresech Evropské
asociace účetních (EAA),
v rámci
výměnných
pobytů
hostujících
profesorů, působili na
Univerzitě v Paříži
(Sorbonne-Pahtheon) a Universitě v Lyonu.

Celoživotní vzdělávání
Katedra otevřela v závěru roku 2007 již 6. běh
dvousemestrálního kurzu celoživotního vzdělávání
„Využití účetních informací v řízení podniku“.

Spolupráce s praxí
Členové katedry si jsou vědomi, že pokud chtějí
výrazněji ovlivnit vývoj účetní profese, musí své
vědecké i pedagogické aktivity realizovat ve
spolupráci s reprezentanty progresivní podnikové
praxe a v úzkém kontaktu s vládními a profesními
institucemi. Katedra v tomto směru
¾ obsahově garantovala a zajišťovala výuku kurzů
Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví na
Pražské mezinárodní manažerské škole při VŠE,
¾ se významně podílela na vzdělávání před vstupem
do profese a na přípravě zkouškových zadání na
Komoře auditorů České republiky,
¾ se podílela na obsahové garanci a výuce
mezinárodně certifkovaných controllerů, kterou
organizačně zajišťuje společnost Controller
Institut – Contrast Consulting,
¾ se aktivně zapojila formou připomínkového
řízení
do
tvorby
legislativních
norem,
vytvářejících právní rámec pro rozvoj profese,
(zejm. zákona o účetnictví, zákona o auditorech
a vyhlášky MF ČR, která upravuje zkušební řád
auditorů).
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Vedoucí katedry:
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Internetová adresa:
http://kmtp.vse.cz/

Profil katedry
Katedra měnové teorie a politiky je obsahově
zaměřena na oblast peněžní teorie a centrálního
bankovnictví, a to jak v domácí ekonomice, tak v
mezinárodní sféře. Zabezpečuje i výuku
některých předmětů orientujících se na
problematiku mezinárodních měnových institucí
a finančních trhů.

Složení katedry
V roce 2007 na katedře na plný úvazek působili
tři profesoři, čtyři docenti a dva odborní asistenti.
Dva profesoři jsou členy mezinárodních asociací
(European Financial Association a Society for
Computational Economics) a reprezentují tak
katedru, resp. fakultu a školu na příslušných
mezinárodních konferencích. Na katedře rovněž
vyučují externisté z České národní banky a
komerčních bank, a to především u volitelných
předmětů či speciálních seminářů.

Pedagogická činnost
Zaměření katedry měnové teorie a politiky se
výrazně projevuje především ve výuce, kterou
katedra zajišťuje na všech třech stupních studia
na VŠE.
Na bakalářském stupni katedra zabezpečuje
výuku
celoškolsky
povinných
předmětů
„Finanční teorie, politika a instituce“ ve
studijním plánu E a „Peníze, banky a finanční
trhy” v dobíhajících studijních plánech. Předměty
jsou zaměřeny na výklad základů problematiky a
obsahují témata jako např. emise peněz
v ekonomice, úroková míra, cenné papíry,
činnost centrální banky a obchodních bank,
měnové kursy, platební bilance aj., to vše
s praktickým zaměřením na Českou republiku a
Evropskou unii. Studenti i v uplynulém roce
hodnotily předměty jako velmi náročné a
současně
oceňovali
vysokou
odbornost
přednášejících.
Z fakultních povinných předmětů katedra ve
všech studijních plánech zabezpečuje dva
předměty. Hlavním cílem předmětu „Měnová
politika“ je vysvětlení významu peněz a centrální
banky v tržní ekonomice. Studenti získávají
komplexní znalosti o činnosti centrální banky
z praktického i teoretického pohledu. Jde
především o transmisní mechanismy měnové

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007
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politiky a regulaci a dohled bank. Studenti jsou
také seznámeni s hlavními teoretickými přístupy
k fungování peněz v ekonomice. Druhý předmět,
„Mezinárodní finance“, obsahuje témata spojená
s problematikou měnového kursu, platební
bilance, devizového trhu a devizových operací,
rezerv, pozice a rizika.
Na magisterském stupni studia mají ve všech
studijních plánech prioritu oborově povinné
předměty „Mezinárodní monetární ekonomie”,
„Monetární makroanalýza” a „Burzovní obchody“
(resp. „Teorie portfolia“). Například první z těchto
předmětů je zaměřen na řešení složitějších
otázek měnové teorie a politiky centrální banky
v malé otevřené ekonomice. Předmět se opírá o
empirické poznatky.
Katedra měnové teorie a politiky společně s
katedrou
bankovnictví
a
pojišťovnictví
zabezpečuje vedlejší specializaci „Peněžní
ekonomie a bankovnictví”. O tuto specializaci je
(vzhledem k dobrým možnostem uplatnění se
v praxi) velký zájem z řad studentů na VŠE.
Na doktorském stupni studia katedra
zabezpečuje
oborově
povinný
předmět
„Monetární ekonomie – empirické modely”.
Předmět je zaměřen na vztah měnové a fiskální
politiky, autonomii měnové politiky v malé
ekonomice, modely měnového kursu, nabídky
peněz a poptávky po penězích, a problémy
spojené s úrokovou mírou, inflací a rovnováhou
na peněžním trhu. Součástí předmětu je rovněž
problematika konvergenčního procesu v oblasti
inflace a reálného důchodu v domácí a
zahraniční měně. Jako volitelný dále katedra
vyučuje „Matematické metody ve financích“.
Všechny povinné předměty a většina volitelných
předmětů
jsou
zabezpečené
literaturou,
nejčastěji v podobě knižních publikací. Tyto
publikace studenti často používají jako zdroje při
studiu i dalších předmětů na Vysoké škole
ekonomické.
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Vedoucí katedry:
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Internetová adresa:
http://kvf.vse.cz/

Profil katedry
Katedra jak v oblasti pedagogické tak i
výzkumné má široký záběr. Zabývá se fiskální
teorií a politikou, problematikou veřejných
výdajů a výdajových programů, financováním
neziskových odvětví a v neposlední řadě
zdaněním a daňovou teorií a politikou.

Složení katedry
V roce 2007 na katedře pracovali 3 profesoři, 3
docenti a 7 odborných asistentů.

Pedagogická činnost
Katedra garantuje bakalářský a navazující
magisterský studijní program Zdanění a daňová
politika a zajišťuje výuku ve specializačních
předmětech tohoto oboru. Současně se podílí na
profilaci studentů oboru Finance jako jedna
z garantujících kateder.
Mezi klíčové předměty garantované a vyučované
učiteli katedry na bakalářském stupni patří
Finanční
teorie,
politika
a
instituce
(spolugarance), Veřejné finance II, Daně a
sociální zabezpečení, Zdanění spotřeby a
Zdanění příjmů.

Katedra uspořádala v roce 2007 již 12 ročník mezinárodní vědecké
konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

Členové katedry řešili 3 projekty GAČR a řadu
dalších včetně dvou mezinárodních. Podíleli se
také na oborových projektech, jejichž zadavateli
byla především ministerstva.
Řada členů katedry je členem International
Institute of Public Finance a znovu připravili 3
příspěvky pro výroční kongres této instituce.

Zahraniční vztahy
Katedra má dlouholeté úzké vztahy s řadou
universit, zejména: Visoka upravna škola
v Lublani a Univerzita Mateje Bela v Bánské
Bystrici.

Celoživotní vzdělávání
Velkou pozornost učitelé katedry věnují i
postgraduálnímu vzdělávání, a tak i v roce 2007
pořádali dva kurzy především pro vedoucí
pracovníky státní správy.

Na magisterském stupni studia jsou to
především předměty Teorie a praxe rozpočtové
politiky, Daňová teorie a politika, Zdanění
spotřeby II, Zdanění příjmů II, Finance územní
samosprávy.

Publikační činnost

Na doktorském studiu
předmět Veřejné finance.

Zejména pro studenty oboru Zdanění a daňová
politika katedra pravidelně pořádá setkání se
studenty a rovněž besedy s významnými
osobnostmi (v roce 2007 to byla mimo jiné
tehdejší náměstkyně ministra financí JUDr. Dana
Trezziová).

katedra

garantuje

Katedra veřejných financí vypisuje předměty
v anglickém jazyce. V roce 2007 byl vypsán
intenzivní kurz International Taxation a kurz
Fiscal Policy.

Vědeckovýzkumná činnost a mezinárodní
spolupráce
V rámci vědeckovýzkumné činnosti má důležité
místo
každoroční
pořádání
mezinárodní
konference Teoretické a praktické aspekty
veřejných financí. V roce 2007 se konala už po
dvanácté, a to s inovovaným programem
zahrnujícím panelové diskuse.

Členové katedry v roce 2007 publikovali více než
60 článků a dvacet monografií.

Spolupráce s praxí

Učitelé katedry jsou členy poradních sborů
ústředních správních orgánů, spolupracují
s Komorou daňových poradců ČR, Ministerstvem
financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Nejvyšším kontrolním úřadem.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007
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Řešitel-koordinátor:
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera,
CSc.
Internetová adresa:
http://czvdee.utia.cas.cz

Vývoj řešitelského týmu Centra
dynamickou ekonomii a ekonometrii

pro

Organizace účastnící se projektu zůstávají stejné
jako při jeho založení, tj. Fakulta financí a
účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,
Fakulta sociálních věd University Karlovy v Praze,
Ústav teorie informace a automatizace
Akademie věd české republiky a Ekonomická
fakulta Západočeské university v Plzni. Rovněž
kolektiv řešitelů skládající se z kmenových
pracovníků, zůstává
až na drobné změny
v podstatě stejný.

Pedagogická činnost
V rámci Centra pokračují dva doktorandské
semináře. Seminář „Nelineární dynamika
ekonomických systémů“ probíhá na pracovišti
UTIA AV ČR a „Seminář řízení finančních rizik a
oceňování finančních derivátů se koná na
Fakultě financí a účetnictví. Účastní se jich
doktorandové z Fakulty financí a účetnictví,
Fakulty sociálních věd. a Fakulty matematickofyzikální Oba semináře jsou navštěvovány nejen
studenty, ale i odborníky z oblasti praxe.

Vědecké aktivity pracoviště na Fakultě financí
a účetnictví
Výzkumný tým na pracovišti Vysoké školy
ekonomické pracoval ve složení Jan Kodera,
Martin Mandel, Jiří Málek, Tran Van Quang,
Roman Binter, dále doktorandové Vladimír
Dobiáš, Miroslava Jindrová, Jan Pígl. Zaměřili se
na následující oblasti dynamické ekonomie a
ekonometrie. Anomáliím rozšířeného modelu ISLM se věnovali J. Málek a J. Kodera.

přílivem přímých zahraničních investic. Cílem
bylo analyzovat jednotlivé fáze vývoje tranzitivní
ekonomiky s důrazem na indikátory vnější
rovnováhy.
Výsledky
budou
publikovány
v zahraničním impaktovaném časopisu Eastern
European Economics (v tisku). Na tento výzkum
navázala analýza vztahu míry investic a míry
úspor ve vyspělých, chudých a tranzitivních
ekonomikách (analyzováno 160 zemí) pomocí
průřezové a panelové regrese. Výsledky výzkumu
budou publikovány v Politické ekonomii (Brada,
J., Mandel, M a Tomšík, V., 2008).
M. Jindrová se zabývala modely měnových kursů
a jevem „Exchange rate disconnect“. J. Pígl se
zabývá problematikou derivátů na počasí a
pokusil se aplikovat teorii na časové řady teplot
naměřených v Praze. Výsledky obou témat byly
publikovány na zahraniční konferenci a
v časopisu Acta Oeconomica Pragensia. R.
Binter zahájil spolupráci s Centrem pro analýzu
časových řad na London School of Economics a
Max Planckovým institutem v Drážďanech. Zde
se zaměřuje na modelování nelineárních
časových řad a vyhodnocování předpovědí
nelineárních modelů. Vznikly dvě studie, které
jsou připraveny k publikaci v roce 2008.

Zahraniční spolupráce
V oblasti zahraniční spolupráce se nepodařilo
naplnit všechny cíle. Spolupráce s Center for
Nonlinear Economic Dynamics, University of
Udine. (Prof. Alfredo Medio), Center of Economic
Dynamics, University of Amsterdam (C.
Hommes) a University of Bielefeld (P.Flaschel)
se nerozvíjí podle našich očekávání. Slibnější
výsledky přinesla účast na konferenci
EURO2007 Praha, kde Centrum mělo svoji
sekci.

Dílčí
výsledky
byly
publikovány
na
mezinárodních
konferencích.
Publikace
v časopise je plánována na rok 2008. J. Málek
rovněž řešil problémy konstrukce výnosové
křivky. Výsledky byly publikovány v časopise
Politická ekonomie.
J. Kodera spolu s Tran van Quangem pracoval
na analýze modifikovaného Kaldorova modelu
rozšířeného o cenovou dynamiku s adaptivním
očekáváním. Řešení Kaldorova modelu byla
podrobena zevrubné numerické analýze, která
prokázala deterministický chaos pro dané
hodnoty parametrů.
M. Mandel spolu s V. Tomšíkem (není členem
Centra) dokončili analýzu vnější a vnitřní
rovnováhy v tranzitivní ekonomice s vysokým
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok 2007
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Tajemnice fakulty:
JUDr. Eva Vachulková
Vzhledem k tomu, že Fakulta financí a účetnictví
není
samostatnou
právnickou
osobou,
nezpracovává samostatnou účetní uzávěrku.
Fakulta jako integrální součást VŠE hospodaří
s prostředky, které jí byly svěřeny na krytí
nákladů fakulty v rámci dotace na hlavní
činnost, dále jako dotace na vědu a výzkum,
dotace na rozvojové programy, s prostředky na
stipendia doktorandů a cizinců a dále
s prostředky mimo příspěvek na fakulty, které
tvoří stipendijní fond, ediční činnost a část
poplatků za přijímací řízení.
Pro hlavní činnost byl jako závazný stanoven
pouze limit mzdových prostředků, zatímco
pojistné a ostatní neinvestiční náklady lze
kompenzovat. Také čerpání dotace na vědu a
výzkum vycházelo z obdobného principu, při
čemž do ostatních nákladů, které bylo možné
vzájemně kompenzovat byly zahrnuty náklady
na materiál, sklady, zahraniční styky a služby.
Limit byl – kromě mzdových prostředků a s ním
souvisejícího pojistného - navíc stanoven pro
stipendia, a to jak ve specifickém výzkumu, tak
pro dílčí rozpočty jednotlivých zakázek
přidělených v rámci IGA. Limit na mzdové
prostředky byl jak v hlavní činnosti, tak ve vědě a
výzkumu dodržen na 100%, a rovněž tak i
celkový příděl na ostatní neinvestiční náklady.

Materiální vybavení fakulty
V souvislosti s novou dislokaci navazující
na uvedení Rajské budovy do provozu v r. 2006,
se podařilo v uplynulém období dovybavit nově
získané i původní prostory fakulty, a to jak
kancelářským
nábytkem,
tak
výpočetní
technikou. Je možné konstatovat, že z hlediska
vybavení fakulty byly vytvořeny vyhovující
podmínky pro práci pedagogických pracovníků i
studentů, což se podařilo jak díky prostředkům,
které na vybavení vyčlenila škola, tak i díky
grantům,
účelovým
prostředkům,
fondu
vzdělávací politiky a doplňkové činnosti,
vynaložených v rámci dodatkových finančních
zdrojů fakulty.
Pokud jde o vybavení audovizuální a
reprografickou technikou, byly v roce 2007
vyměněny dva opotřebované rozmnožovací
stroje a obě zasedací místnosti byly vybaveny
dataprojekteory, navíc v zasedací místnosti
v nové budově bylo zabudováno stálé zařízení
pro využívání výpočetní techniky v rámci
pevného zapojení do stávající sítě.

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2007

NÁKLADY

NA HLAVNÍ ČINNOST HRAZENÉ Z DOTACE NA
STUDENTA (BEZ NÁKLADŮ NA VĚDU A VÝZKUM)

Položka
Mzdové náklady
Soc. a zdrav.pojištění
Materiál
Sklady
Tuzemské cestovné
Zahraniční cestovné
Repre-fond

Rozpočet
32868000
11175000

Služby

Skutečnost
32867958
11395483
278582
48195
12773
19274
26188
89547

ONEIV mezisoučet
Náklady CELKEM

695000
44738000

474559
44738000

Struktura nákladů na hlavní čiínnost
Sociální a
zdravotní
pojištění
25%
Mzdové
náklady
74%

NÁKLADY

Ostatní
neinvestičn
í výdaje
1%

NA VĚDU A VÝZKUM VČETNĚ VÝZKUMNÉHO

ZÁMĚRU

Položka
Mzdové náklady
Soc. a
zdrav.pojištění
Materiál
Sklady
Tuzemské cestovné
Zahr. cestovné
Služby
ONEIV mezisoučet
Stipendia
Režie
Náklady CELKEM

Rozpočet
9759000

Skutečnost
9759011

3408000

3406298

2405000
343000
2000000
17915000

543189
169460
19584
1451309
222725
2406267
343000
2000000
17914854

Struktura nákladů na vědu a výzkum
včetně výzkumného záměru a IGA
Sociální a
zdravotní
pojištění
19%
Mzdové
náklady
55%

Ostatní
neinvestiční
výdaje
13%
Stipendia
2%
Režie
11%
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Výzkumný záměr
V rozpočtovaných položkách ve výzkumném
záměru fakulty, bylo dosaženo 100% plnění jako
celku, přičemž položky „Osobní náklady“ a
„Režie“ byly dodrženy přesně dle navýšeného
rozpočtu a ostatní položky pak ve svém úhrnu.

Grantové prostředky z GAČR
Dále fakulta v r. 2007 obhospodařovala
prostředky na 11 grantech přidělených GAČR.
Celkem bylo fakultě přiděleno v rámci této
činnost 7,511 tis. Kč (+ 23 tis. Kč v rámci
zúčtování
fondu
účelových
prostředků
z loňského roku). Z toho byly plně vyčerpány
prostředky na 9 grantech, u dalších tří došlo
k přesunu do fondu účelových prostředků, dle
platné metodiky, v celkové výši 79 tis. Kč. U
všech tří grantů, kde došlo k přesunům do
příštího roku se jednalo o prostředky na
zahraniční cestovné, dílem proto, že zahraniční
akce, jejichž konání řešitelé předpokládali v r.
2007 se budou konat až v r.2008, v jednom
případě pak šlo o závažné rodinné důvody, pro
které pracovnice nemohla plánovanou cestu
uskutečnit.

Rozvojové projekty MŠMT
Samostatně
evidovanou
položkou
jsou
rozvojové projekty, na něž byly přiděleny
prostředky od MŠMT. Náklady na
pět
„domácích“ projektů přidělených fakultě činily v
uplynulém roce 2,161 tis. Kč a byly čerpány ve
100% ní shodě se schválenými rozpočty pro
jednotlivé zakázky.
Dalším projektem, dotovaným z prostředků
MŠMT v rámci Fondu rozvoje Vysokých škol je
„zahraniční“ projekt Erasmus, na kterém byly
vykázány náklady ve výši 244 tis. Kč.

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR – INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA
Druh nákladů

Rozpočet
kompenzo
vatelné
položky

Mzdy a platy
Povinné zákonné
odvody
Nákup materiálu,
drobného majetku a
zásob, nákup služeb
Cestovní náhrady
Náklady mezinárodní
spolupráce
Náklady zveřejnění
výsledků a zajištění
práv k nim
ONEIV - mezisoučet
Doplňkové režijní
náklady
Celkem

Skutečnost

limitované
položky
8001000

8001014

2791000

2791000

200000

166000

437000

465000

33000

39000

100000

100000

770000

769.986
2000000

2000000
13562000

Struktura nákladů v rámci
výzkumného záměru

8001

Mzdy a platy

2791

Povinné zákonné odvody

Nákup materiálu, drobného
majetku a zásob, nákup služeb

Cestovní náhrady

Náklady mezinárodní spolupráce

Náklady zveřejnění výsledků a
zajištění práv k nim

Doplňkové režijní náklady

166

465

39

100

2000

Další granty a projekty
Kromě výše uvedených grantů byl fakultě
přidělen grant MŠMT, ze kterého byly v r. 2007
financovány náklady ve výši 1,303 tis. Kč. Dále
fakulta získala zahraniční grant financovaný
Open Society, kde náklady dosáhly
ve
sledovaném období 62 tis. Kč.
V rámci struktury, v níž je zpracována konečná
závěrka jednotlivých středisek i celé fakulty, jsou
vykázány náklady na nevýdělečné konference,
projekty JPD, projekt Jean Monet a náklady
hrazené z darů. Celková výše nákladů v rámci
těchto účelových prostředků, činila celkem
2,411 tis. Kč.
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GRANTY A PROJEKTY
Druh grantu nebo projektu
Grantová agentura ČR
Rozvojové projekty MŠMT
Erasmus
Grant MŠMT
Open Society
JPD, Jean Monet, dary
CELKEM

Výše nákladů
v roce 2007
7534000
2161000
244000
1303000
62000
2411000
13715000
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Stipendijní fond
Pro výplatu prospěchových a mimořádných
stipendií
studentů prezenčního studia byly
fakultě vyčleněny prostředky ze stipendijního
fondu, a to ve výši 1,644 tis Kč. Vzhledem
k tomu, že výše prostředků z tohoto fondu pro
fakultu byla známá až po schválení rozpočtu
školy, potažmo fakulty, došlo k jejímu čerpání
pouze na 88 %, to je 1,440 tis. Kč a o zbývající
částku 204 tis. Kč bude navýšen stipendijní
fond fakulty pro rok 2008.

NÁKLADY HRAZENÉ Z FONDŮ
Druh
nákladů

Stipendijní
fond

Stipendia
Mzdy
Zákonné
soc.poj.
Materiál a
sklady
Cestovné
Služby
CELKEM

Příspěvek
na
stipendia
doktorandů

1440600

1440600

3497500

3497500

Zahraniční
Fond
rozvoj
– vzdělávací
pomocná
politiky
dotace

1504500

CELKEM

118900

6442600
118900

41615

41615

18252

364624

382876

185906
12229
1720887

124841
649980

185906
137070
7308967

Další fondy
Kromě výše uvedeného stipendijního fondu
hospodařila fakulta s dalšími příspěvky a fondy:
příspěvek na stipendia doktorandů ve výši
3,497 tis. Kč,
¾ zahraniční rozvoj – pomocná dotace
(související
se
studiem
zahraničních
studentů na fakultě) ve výši 1,721 tis. Kč,
¾ Fond vzdělávací politiky výši 650 tis. Kč.

Struktura nákladů fakulty

¾

Doplňková činnost
Mimorozpočtovým zdrojem prostředků na
fakultě
byla
tzv.
„doplňková
činnost
nevýdělečná“, pod níž byly evidovány - v rámci
jednotlivých zakázek - prostředky určené pro
konference, dotace na publikační činnost,
prostředky získané z poplatků za přijímací řízení
na bakalářské i magisterské studium, jakož i
prostředky získané od studentů doktorského
studia – samoplátců. Celková částka nákladů
vynaložených
v rámci
takto
získaných
prostředků činila 2,880 tis. Kč.

44738

Hlavní činnost

17915

Věda a výzkum z hl. činnosti

Granty GAČR + ostatní granty

7455

Příspěvky a fondy vč. stipendijního
fondu

7309

Doplňková činnost ekonomická

3078

Doplňková činnost nevýdělečná

2880

Účelové prostředky

Rozvoj ové proj ekty MŠMT

3776
2405

„Doplňková činnost ekonomická“ představuje na
fakultě významnou součást jejího hospodaření.
Jedná se o dodatkový zdroj, získaný „prodejem
služeb fakulty“, umožňující navýšení prostředků
fakulty vynakládaných na cestovné, na
materiální vybavení fakulty i na posílení
mzdových prostředků pro pracovníky v této
formě činnosti zapojených. V r. 2007 bylo v
rámci doplňkové činnosti na FFÚ evidováno 20
zakázek, z nichž 11 bylo ukončeno s celkovým
hospodářským výsledkem ve výši cca 46 tis Kč.
Ostatní pokračují i v r. 2008. Tržby z doplňkové
činnosti v r. 2007 činily Kč 3,565 tis., časové
rozlišení z roku 2006 bylo1,994 tis., náklady
v rámci doplňkové činnosti
za rok 2007
vykázaly Kč 3,078 tis. Časové rozlišení pro rok
2008 činí 2,067 tis. Kč.
Srážka z výnosů
doplňkové činnosti ve prospěch VŠE činila
celkem 357 tis. Kč (10 % z dosažených tržeb).

Celková struktura nákladů fakulty
Z výše uvedeného vyplývá, že celkové vynaložené
náklady na fakultě v roce 2007 činily v úhrnu
89,3 mil. Kč.
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Děkanát

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D - děkan
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan pro vědu
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční
vztahy
doc. Ing. Marie Míková, CSc. – proděkanka pro pedagogiku
JUDr. Eva Vachulková – tajemnice fakulty
Darina Hájková – sekretářka fakulty
Ing. Eva Dufková – tajemnice výzkumného záměru
Hana Kokešová – referentka pro vědu a doktorské studium
Radka Barešová – studijní referentka
Helena Čížková – studijní referentka
Hana Rasochová – studijní referentka
Jana Stehlíková – studijní referentka

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.
doc. Ing. Karel Janda, Ph.D., Dr.MA.
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Ing. Stanislava Půlpánová, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc.
Ing. Jitka Veselá – Kulhánková, Ph.D.
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Jarmila Vepřeková – sekretářka katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. – vedoucí katedry
PhDr. Bohumil Zejda, CSc.
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
Ing. Alena Králová, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
Ing. Marie Kučerová, Ph.D.
Ing. Renata Židlická
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Jarmila Petrůvová – sekretářka katedry

Katedra financí a oceňování podniku

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – vedoucí katedry
Ing. Tomáš Buus
doc. Ing. František Ducheček, CSc.
doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Ing. Jan Jurečka, CSc.
Ing. PhDr. Josef Kutílek, M.B.A.
Ing. Ladislav Machoň
doc. Ing. Petr Marek, CSc.
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A.
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Ing. Barbora Rýdlová
Ing. Anna Staňková, CSc.
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Zorka Kocourková – sekretářka katedry

Katedra finančního účetnictví a auditingu

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – vedoucí katedry
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Ing. Zdenka Cardová
Ing. Václav Černý, Ph.D.
Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Michal Hora
Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D.
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prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
Ing. Jaroslava Janhubová
prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
doc. Ing. Vladimír Králíček,CSc.
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D.
Ing. Jaroslava Marhounová, Ph.D.
doc. Ing. Marie Míková, CSc.
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Ing. Jiří Rauš
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Ing. Hana Takáčová
Ing. Libor Vašek
prof. Ing. Hana Vomáčková ,CSc.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
Mgr. Darina Kubová – sekretářka katedry

Katedra manažerského účetnictví

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – vedoucí katedry
Ing. Miroslav Brabec
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
Ing. Ondřej Matyáš
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Dagmar Tvrzová – sekretářka katedry

Katedra měnové teorie a politiky

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. – vedoucí katedry
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Ing. Vladimír Dobiáš
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
doc. Ing. Jana Marková, CSc.
prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Patricie Ženíšková – sekretářka katedry

Katedra veřejných financí

doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. – vedoucí katedry
doc. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Ing. Lenka Láchová, CSc.
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.
Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Marie Halimová – sekretářka katedry

Centrum pro monetární makrodynamiku
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. - vedoucí
Ing. Roman Binter
Ing. Tran Van Quang)
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Obor: Finance
Příjmení
Balý
Bartóková
Baštincová
Beštová roz. Píhrtová
Biško
Blaheta
Blahová
Borovský
Chaloupka
Chlumský
Cieslarová
Ďuďa
Ďurovec
Gregor
Gromadová
Hadravová
Halás
Hrušová
Jankovcová
Jiříčková
Jop
Karásková
Kelnerová
Koďousek
Křivák
Kubáňková
Kuklová
Kurcová
Lainová
Lukosz
Majerik
Marešová
Matysová
Maurová
Mikulcová
Mutafov
Němý
Paholok
Pecina
Pešková
Pivarčiová
Podškubka
Přecechtěl
Sejčková
Schuh
Smutný
Spišáková
Šesták
Vávrová
Wagnerová
Bechyňová
Bieliková
Bindasová
Blahníková
Bukovský
Dlouhý
Dolejšová
Dostál
Ďurišová
Dvořáková
Endrle
Fabík
Fedorik
Felzmannová
Fockeová roz. Pecánková
Gmitrová
Hájková
Havelková
Holá
Holečková
Holub
Horváth
Hradil
Hrdinková

Jméno
Jan
Judita
Jana
Kristýna
Martin
Petr
Ivana
Julius
Lukáš
Jan
Pavla
Rudolf
Marek
Jakub
Katarína
Věra
Vladimír
Klára
Jana
Marie
Miroslav
Kamila
Andrea
Libor
Michal
Marie
Petra
Monika
Kateřina
Petr
Luboš
Petra
Markéta
Martina
Jitka
Jiří
Josef
Igor
Petr
Pavla
Lucia
Tomáš
Mgr. Dušan
Lenka
Karel
Karel
Gabriela
Daniel
Lenka
Šárka
Iveta
Michaela
Daniela
Šárka
Jan
David
Stanislava
Filip
Michala
Zdeňka
Jan
Peter
Peter
Hana
Lenka
Gabriela
Michaela
Tereza
Miroslava
Eva
Petr
Michal
Pavel
Jana

Narozen/a/ v
Praze
Košicích
Olomouci
Plzni
Táboře
Praze
Žilině
Košicích
Praze
Praze
Chrudimi
Košicích
Košicích
Pardubicích
Popradu
Praze
Košicích
Liberci
Domažlicích
Karlových Varech
Prešově
Kraslicích
Žatci
Vsetíně
Zlíně
Praze
Praze
Klatovech
Praze
Ostravě – Vítkovicích
Děčíně
Klatovech
Benešově
Nymburku
Uherském Hradišti
Praze
Zlíně
Trebišově
Chrudimi
Plzni
Martině
Praze
Ostravě
Litoměřicích
Praze
Karlových Varech
Rožňavě
Košicích
Praze
Praze
Plzni
Bratislavě
Prešově
Plzni
Vrchlabí
Praze
Vranově nad Topľou
Zlíně
Martině
Táboře
Havlíčkově Brodě
Svidníku
Košicích
Náchodě
Litoměřicích
Prešově
Plzni
České Lípě
Zvolenu
Lounech
Čeladné
Praze
Zlíně
Příbrami
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Příjmení
Hubertová
Jakubčíková
Jedlička
Joch
Komanická
Koukolíková
Krč
Křížek
Kubík
Kužvardová
Lukeš
Mareš
Matysová
Milata
Molnár
Molnárová
Nedoma
Němeček
Olejárová
Ondis
Pavlasová
Pieran
Plíva
Račická
Rohlová
Řezáč
Sedláčko
Shterbachenko
Sinecký
Slota
Stiebitz
Strömplová
Sváta
Szabó
Šimberská
Šimo
Štěpánek
Tomečková
Vlachynská
Vnuková
Záhorová
Žilová
Žofaj
Berková
Bolečková
Borová
Divišová
Hoč
Hrapková
Janíková
Jánská
Kampe
Kmochová
Korbačka
Kosová
Krym
Kunz
Lexa
Malásková
Mináriková
Molnár
Mrnková
Nývlt
Pavelková
Ráczová
Sobotková
Sochor
Ševčíková
Šimáková
Ullrych
Veselý
Volf
Wachtl

Jméno
Angelika
Magdaléna
Tomáš
Marek
Vladimíra
Soňa
Jakub
Jakub
Rudolf
Pavla
Josef
Jakub
Monika
Matej
Alexander
Lucia
Jiří
Jiří
Zuzana
Jozef
Hana
Ondřej
Rostislav
Helena
Kamila
Jan
Richard
Kristina
Filip
Michal
Petr
Judita
Zdeněk
Ivan
Šárka
Tomáš
Dan
Alena
Hana
Lenka
Anna
Marija-Anna
Michal
Lenka
Lenka
Martina
Lucie
Juraj
Eva
Marika
Alena
Peter
Šárka
David
Tatiana
Antonín
Tomáš
Radek
Jitka
Katarína
Juraj
Andrea
Michal
Šárka
Agneša
Lucie
Jan
Michaela
Hana
Tomáš
Ondřej
Jakub
Oldřich

Narozen/a/ v
Košicích
Žilině
Nitře
Bratislavě
Prešově
Plzni
Krnově
Jihlavě
Budapešti
Praze
Strakonicích
Příbrami
Benešově
Žilině
Košicích
Michalovcích
Mělníku
Havlíčkově Brodě
Vranově nad Topľou
Bardejově
Frýdku-Místku
Bohumíně
Ústí nad Labem
Vítkovicích
Karlových Varech
Karlových Varech
Košicích
Chersonu
Praze
Ilavě
Brandýse nad Labem
Košicích
Praze
Skalici
Rychnově nad Kněžnou
Ružomberoku
Hradci Králové
Slavičíně
Uherském Hradišti
Čadci
Pardubicích
Uralsku
Trstené
Praze
Olomouci
Praze
Benešově
Trenčíně
Bratislavě
Martine
Praze
Košicích
Písku
Novém Jičíně
Žilině
Praze
Ústí nad Labem
Praze
Praze
Bánovcích nad Bebr.
Košicích
Mostě
Dvoře Králové nad L.
Rychnově nad Kněžnou
Dunajské Strede
Plzni
Táboře
Praze
Příbrami
Rakovníku
Brandýse nad Labem
Frýdlantě v Čechách
Benešově u Prahy
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Obor: Zdanění a daňová politika
Příjmení
Hrubý
Klimešová
Řeháková
Eisenwort
Fritzsche
Holzmanová
Hrachová
Kočová
Konečná
Křepelková

Jméno
Petr
Eva
Dana
Lukáš
Vít
Petra
Romana
Lucie
Jana
Lenka

Narozen/a/ v
Praze
Šumperku
Jilemnici
Jihlavě
Varnsdorfu
Jihlavě
Klatovech
Příbrami
Kyjově
Šumperku

Příjmení
Malá
Molárová roz. Košuličová
Rajdl
Ratajová
Steinhauserová
Bečková
Fiedlerová
Krejsa
Kroutilová
Pelikánová

Jméno
Lenka
Olga
Josef
Jaroslava
Iva
Ivana
Patra
Jan
Miroslava
Lucie

Narozen/a/ v
Dačicích
Kyjově
Ledči nad Sázavou
Písku
Jindřichově Hradci
Chomutově
Náchodě
Turnově
Šternberku
Boskovicích

Narozen/a/ v
Kladně
Chrudimi
Mladé Boleslavi
Hořicích
Praze
Kroměříži
Příbrami
Praze
Mladé Boleslavi
Humenném
Praze
Praze
Jihlavě
Písku
Kyjově
Jilemnici
Hustopečích
Mladé Boleslavi
Sušici
Prostějově
Michalovcích
Praze
Praze
Praze
Praze
Pardubicích
Havlíčkově Brodě
Praze
Praze
Brandýse nad Labem
Prešově
Praze
Praze
Čadci
Novém Jičíně
Nové Bani
Praze
Jindřichově Hradci
Turnově
Poličce
Varnsdorfu
Praze
Slavičíně
Praze
Litomyšli
Kyjově

Příjmení
Kocurková
Kolařík
Koldová
Laubová
Lorenc
Pešoutová
Reutova
Smolíková
Suchánková
Šperlová
Šťastnová
Štěpánková
Tomášková
Turková
Vašák
Zeman
Zouhar
Abrahámová
Bělohlávková
Bešťáková
Cenková
Činčárová
Dvořák
Hartlová
Hejný
Horský
Janatová
Jelínková
Kmentová
Komárková
Král
Kratt
Kutmonová
Macháčková
Mesík
Navrátilová
Paliculin
Průcha
Příhoda
Raiser
Riedlová
Ryzcová
Šrámková
Trefilová
Vegrichtová
Veselá

Jméno
Jana
Michal
Hana
Lenka
Miroslav
Lenka
Olga
Jana
Jitka
Zuzana
Veronika
Blanka
Miroslava
Kateřina
Lukáš
Josef
Tomáš
Jana
Renata
Viera
Alena
Jana
Jaroslav
Kateřina
Pavel
Milan
Lenka
Petra
Andrea
Kateřina
Petr
Kateryna
Kateřina
Milena
Jaroslav
Marta
Marek
Štěpán
Zdeněk
Karel
Lucie
Marcela
Dana
Lucie
Štěpánka
Jana

Narozen/a/ v
Praze
Jeseníku
Jihlavě
Rychnově n. Kněžnou
Praze
Kutné Hoře
Engelsu
Brandýse nad Labem
Praze
Praze
Ledči nad Sázavou
Zábřehu na Moravě
Prachaticích
Opavě
Teplicích
Kolíně
Praze
Praze
Praze
Banské Bystrici
Náchodě
Prešově
Písku
Liberci
Praze
Vysokém Mýtě
Kolíně
Chrudimi
Praze
Praze
Kutné Hoře
Doněcku
Praze
České Lípě
Bratislavě
Zlíně
Opočně
Českých Budějovicích
Praze
Praze
Praze
Benešově
Opočně
Táboře
Ostrově
Jičíně

Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Příjmení
Bauer
Blažková
Brdlíková
Chrtek
Dobešová
Gürtlerová
Hamplová
Holeček
Holubová
Hricová
Jandová
Jaroš
Jílková roz. Kleinová
Joujová
Juřenová
Kavan
Klecandrová
Klimešová
Kolářová
Křupka
Kučerová
Lunetová roz. Čermáková
Margaritov
Michalová
Paldusová
Pšeničková
Reho
Rejthar
Strnad
Sůrová
Škerlíková
Štefanová
Beránková
Bernardová roz. Hrubá
Bezděková
Budinská
Burger
Chrenko
Fejfarová
Flídrová
Hamáčková
Hloužková
Holbová
Ječná
Kabrhelová
Klimková

Jméno
Vladimír
Kamila
Jana
Tomáš
Martina
Lucie
Barbora
Jakub
Ivana
Silvia
Jana
Petr
Markéta
Lucie
Eva
Ctibor
Eliška
Petra
Libuše
Petr
Mária
Barbora
Jan
Olga
Jitka
Zuzana
Aleš
Jan
Jiří
Martina
Tatina
Petra
Michaela
Zuzana
Irena
Veronika
Petr
Jan
Zdeňka
Petra
Veronika
Anna
Miriam
Zuzana
Zuzana
Jana

Pozn.: Červeně jsou uvedeni absolventi s červeným diplomem.
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Obor: Finance
Kmínek Václav
Köhler Tomáš
Kokeš Vratislav
Kolesár Marcel
Kolesár Michal
Koplík Marek
Koplová Martina
Kordík Jan
Koudela Vladimír
Kouřilová Pavla
Kováčová Daniela
Kožušník Rudolf
Krayzlová Olga
Kubů Filip
Kůrečková Jana
Kymlička Michal
Lendacký Peter
Lodygina Ekaterina
Londýn Marek
Machač Erik
Marek Vojtěch
Martinec Jan
Martu Eugeniu
Masná Kateřina
Mathonová Ivana
Mendroch Stanislav
Mihálik Miroslav

Mirazčievová Michaela
Němeček Robert
Nemšáková Alena
Novotná Markéta
Novotný Josef
Pailová Vladimíra
Palidrab Maroš
Pavlas Stanislav
Pavlisová Miroslava
Pavlová Olga
Petrášová Martina.
Plánička Pavel
Poborský František
Pochtyva Iryna
Polák Michal
Polák Petr
Polášková Lucie
Polesný Michal
Radová Jitka
Rychtárik Martin
Řeřicha Jan
Sedláček Petr
Stakharyuk Uliana
Struhár Krisztina
Suchomel Marek
Sysel Vladimír
Szaboová Klára

Šandová Markéta
Šašková Lucie
Šelenbergová Lucie
Špániková Kateřina
Špinerová Zuzana
Šteidlová Alena
Šugrová Jana
Šůstková Jana
Tatárová Martina
Tumaschenka Anton
Uličná Ivana
Valenta Petr
Valeš Tomáš
Varga Dušan
Vašáková Iva
Velenská Klára
Vereš Ivan
Volkava Yuliya
Vonásková Sylva
Voplakal Tomáš
Vykhoreva Yana
Wimmerová Johana
Zvolánková Martina

Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Hlaváčová Veronika
Adamec Tomáš
Hlavna Stanislav
Andrle Tomáš
Hrubošová Kristýna
Basař
Hubáčková Barbora
Baxová Petra
Beldíková Jana
Hušková Petra
Charvát Karel
Bělonožník Pavel
Chrobáková Jana
Bělovská Iva
Berková Kateřina
Chvostová Ivana
Jiránková Petra
Bicerová Lucie
Jirka Jiří
Borovička Rané
Kaprálová aneta
Búřilová Anna
Ciprovská Jana
Kašpar Martin
Kataeva Natália
Čán Jan
Khazarova Sofya
Černá Eva
Knauerová Monika
Dostálová Milena
Ďuriánová Gabriela
Kocingerová Dominika
Konderla Michal
Ebr Pavel - MU
Kopecká Taťána
Fandelová Pavla
Kopečková Anna
Fialová Petra
Köppelová Tereza
Filipovská Magdalena
Geržová Jana
Kosinová Taťána
Gorylová Daniela
Kosková Lenka
Granátová Jitka
Kovaříková Tereza
Kožíšková Lucie
Gruberová Vendula
Halíř Zbyněk
Krejčí Klára
Hanzlík Kamil
Krejzarová Jitka
Heger Martin
Krňanská Petra
Křížová Veronika
Hejhal Petr
Hejnicová Markéta
Kučerová Lucie
Hejnyš Jaroslav
Kudela Petr

Kuchařová Veronika
Kuldová Lenka
Kušnírová Barbora
Kutzendörferová Hana
Kvasničková Lucie
Lachoutová Marie
Lischková r. Hechtová
Lenka
Lukas Martin
Luňáčková Irena
Lupusoru Elena
Majeriková Božena
Makrlíková Miroslava
Malá Jana
Mandryková Lucie
Matoušková Lucie
Mauerová Alexandra
Mikulů Petra
Miškovič Stanislav
Nakládal Lubomír
Nedvědová Jana
Nechala Michal
Nimsová Lucie
Oplt Lukáš
Pavlasová Lenka
Pavlík Jan
Peciválová Lenka
Pechanec Lukáš
Podzimková Martina
Polanská Lucie

Polcrová Lucie
Porkertová Dominika
Pýchová Lucie
Rambousková Pavla
Rančáková Lucie
Rulcová Michaela
Sehnoutková Veronika
Schäfrová Andrea
Simbartlová Eliška
Sklenár Roman
Skučková Hana
Skuhravá Tereza
Slabá Irena
Sládková Kateřina
Součková Kamila
Srnec Martin
Starobová Eva
Stöhr Martin
Světlík Radim
Svízela Josef
Svobodová Barbora
Svobodová Eliška
Svobodová Pavla
Šabatková Eva
Šálková Renata
Šimanová Lucie
Šimonová Petra
Šrámková Jana
Štochlová Iva
Štrobachová Markéta

Švandrlíková Monika
Tesárek Petr
Tůmová Milena
Turková Lenka
Týfová Radka
Václavíková Jitka
Valachová Zuzana
Valášková Mariana
Vavřichová Lucie
Vavřichová Lucie
Vejvarová Jana
Velflová Jana
Viktorová Veronika
Vítovcová Marie
Vitujová Jitka
Vláčilová Lenka
Vladeková Helena
Vlachová Michaela
Vlčková Martina
Vodičková Monika
Vochomůrková Lucie
Vokounová Martina
Vopatová Pavla
Zárubová Helena
Zellerová Jana
Zíková Lucie
Zmeškalová Šárka
Žďárská Petra

Obor: Pojišťovnictví
Beránková Kateřina
Bílková Jaroslava
Filippi Michaela
Hlavatá Zuzana
Hlavínová Kristýna

Kroutilová Kateřina
Kubíková Zuzana
Machová Alice
Marvan Jan
Melkusová Jana

Plachá Marie
Pořt Václav
Roučková Kateřina
Svetenko Yuliya
Teplý Michal

Tichá Michaela
Trávníček Jan
Vernerová Barbora
Voharčík Tomáš

Mikolášová Martina
Mináriková Eliška
Mrňák Petr
Nevečeřalová Eva
Packová Eva
Poláchová Martina
Puchrová Jana
Růžičková Tereza

Růžková Lucie
Slabová Lenka
Sládková Tereza
Sobotová Dagmar
Surá Dagmar
Svobodová Lucie
Šebková Blanka
Šimůnková Jana

Švec Jiří
Těhlová Jana
Tunklová Vendula
Vágner Jiří
Veselý Petr

Bačanji Željko
Bahounková Michaela
Bauerová Veronika
Beková Radka
Betáková Veronika
Blaháčková Jana
Blahová Kristýna
Branikovičová Dagmara
Brečka Miloš
Buková Zuzana
Cahová Pavlína
Čápová Markéta
Čech Jiří
Černá Daniela
Černý Jan
Čížková Lenka
Deržáková Ilona
Dobešová Lenka
Dolejš Pavel
Doležalová Kateřina
Dosedělová Radka
Dostálek Michal
Dovalová Lucia
Dvořák Petr
Dvořáková Markéta
Fečko Michal
Fiala Václav

Forgáčová Eva
Gatter Michael
Hackl Zbyněk
Hanáková Lucie
Hansenová Lucie
Havel Radek
Havlíček David
Heidlerová Eliška
Hejcmanová Dana
Hejný Jaroslav
Hobzová Veronika
Hojková Tereza
Holub Michal
Horák Ondřej
Hořínková Eva
Hrdlička Aleš
Hurtová Petra
Hurtová Petra
Chitrov Michail
Janeček Martin
Janoušková Michaela
Johnová Martina
Kaplan Michal
Karas Jiří
Karas Miroslav
Károlyiová Lucie
Kim Irina

Jahodář David
Jírovec Jakub
Koláček Martin
Kolářová Lucie
Krajčovičová Iva

Obor: Daně a finanční kontrola
Austerlitzová Eliška
Černá Kateřina
Dokoupilová Klára
Fajtová Hana
Frenglová Věra
Hájek Viktor
Homolková Lenka
Horáčková Daniela

Hrbáčková Tereza
Jeřábková Ivana
Juráčková Petra
Klabal Jan
Kratochvílová Soňa
Martincová Daniela
Masárošová Štefánia
Měchurová Dita

Pozn.: Červeně jsou uvedeni absolventi s červeným diplomem.
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