
BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 
(B-BP) 
Garant: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.  
Garantující katedry: KBP, KMTP 

Podmínky pro absolvování programu 
Skupina předmětů Kredity 
povinné předměty   (oP) 137 
volitelné předměty I  (oV) 12 
volitelné předměty II  (oV2) 7 
povinný cizí jazyk 1  (oJ1) 12 
povinný cizí jazyk 2  (oJ2) 6 
státní závěrečná zkouška  (oSZ) 6 
tělesná výchova a sport  (cTVS1) 2 zápočty 
Celkem 180 

Doporučený studijní plán 
Ident Předmět Výuka Kredity S 

5EN101 Ekonomie I 4/2 8 

1. 

11F201 
11F252 

Finanční teorie, politika a instituce 
Finanční teorie, politika a instituce (A) 4/0 5 

4SA101 Informatika 2/2 5 
3MA101 Management 2/0 4 
1BP202 Pojišťovnictví I 4/0 6 
1BP310 Finanční matematika 2/2 6 

2. 4MM101 Matematika pro ekonomy 2/2 6 
2PR101 Právo 4/0 5 
1BP302 Bankovnictví I 4/0 6 

3. 
1FP214 Finance podniku 2/2 6 
4ST201 Statistika 2/2 6 
1FU211 Účetnictví 1 2/2 6 
1FU202 Finanční účetnictví II 2/2 6 

4. 

1BP327 Kapitálové trhy I 4/0 6 
1MT301 Mezinárodní finance 3/1 6 
2PR311 Vybrané otázky obchodního práva 2/0 3 
4EK214 
4EK610 

Úvod do ekonometrie 
Úvod do ekonometrie (A) 2/2 6 

1BP391 
1MT391 

Bakalářský seminář 
(dle výběru katedry pro BP) 0/2 3 

5. 
1VF224 Daně a sociální zabezpečení 2/2 6 
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku 2/2 6 
1MU305 Manažerské účetnictví I 2/2 6 
1MT300 Měnová teorie a politika 4/0 6 
1BP311 Pojišťovnictví na příkladech z praxe 2/0 3 
1BP331 Analýza makro a mikrofinančních dat 0/2 3 

6. 1BP305 Pojistná matematika 2/1 4 
1MT302 Regulace a dohled finančního trhu 3/0 4 

předměty označené (A) jsou vyučovány v angličtině 

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat 
předměty i v jiné posloupnosti, musí však: 

• respektovat tzv. prerekvizity (návaznosti předmětů) 
• po skončení každého semestru musí mít získáno alespoň 

(20 × počet semestrů) kontrolních kreditů 
• po prvním semestru studia, ve kterém neměl přerušeno 

studium, musí mít nejméně 9 kontrolních kreditů 

Doporučené rozdělení dle semestrů 
Skupina 1 2 3 4 5 6 Kredity 
oP 28 17 24 27 30 11 137 
oV  3    9 12 
oV2  3    4 7 
oJ1 3 3 3 3   12 
oJ2  3 3    6 
oSZ      6 6 
Celkem kreditů 31 29 30 30 30 30 180 

Povinně volitelné předměty 
Předměty ze skupin oV a oV2, ze kterých musí student získat 
alespoň 12 a 7 kreditů. 
Aktuální nabídka je k dispozici v InSIS. 

Tělesná výchova a sport 
Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 
2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast: 

• v tělesné výchově po dobu 1 semestru 
• na sportovním kurzu (až po získání prvního zápočtu) 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) 
SZZ je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného 
studijního programu. Zahrnuje ověření schopnosti samostatně 
vypracovat a obhájit závěrečnou práci a ověření znalostí 
vymezených okruhy uvedenými v sylabu 1BPB. 
Bakalářskou práci student zpracovává na katedře, která 
spolugarantuje studijní program (KBP, KMTP). Zároveň na této 
katedře musí absolvovat Bakalářský seminář.  
Podmínkou pro skládání SZZ je získání všech kreditů ve struktuře 
předepsané studijním plánem kromě kreditů za SZZ a zpracování a 
řádné odevzdání závěrečné práce. 

Jazykové předměty 
Předměty ze skupin oJ1 a oJ2, ze kterých musí student získat 
alespoň 12 a 6 kreditů. 
V rámci skupiny oJ1 studuje anglický jazyk (povinně předmět 
2AJ212), vždy principem „od nižší k vyšší úrovni“ v jednotlivých 
modulech (tedy nelze např. absolvovat předmět 2AJ112 po 2AJ212): 

• modul 0 + 1 
• modul 1 + jeden z modulů 2-6 

Více informací naleznete na webu katedry anglického jazyka. 
Ve skupině oJ2 pak studuje dle jedné ze tří variant: 
• jeden z dosud nestudovaných modulů anglického jazyka 
• dva předměty v cizím jazyce z nabídky odborných kateder FFÚ 
• dva předměty z cizího jazyka jiného než angličtina (zápočet a 

zkouška, nebo zkouška a zkouška, kde druhou zkoušku lze 
nahradit absolvováním jazykového předmětu z jiného cizího 
jazyka zakončeného zkouškou nebo volitelného předmětu 
v cizím jazyce z nabídky odborných kateder). 

https://kaj.vse.cz/nabizene-kurzy/
mailto:petr.dvorak@vse.cz


ZDANĚNÍ A DAŇOVÁ POLITIKA 
(B-DP) 
Garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.  
Garantující katedra: KVF 

Podmínky pro absolvování programu 
Skupina předmětů Kredity 
povinné předměty   (oP) 130 
volitelné předměty I  (oV) 20 
volitelné předměty II  (oV2) 6* 
povinný cizí jazyk 1  (oJ1) 12 
povinný cizí jazyk 2  (oJ2) 6 
státní závěrečná zkouška  (oSZ) 6 
tělesná výchova a sport  (cTVS1) 2 zápočty 
Celkem 180 

*může být i méně než 6 kreditů, ale součet oV a oV2 musí být alespoň 26 kreditů 

Doporučený studijní plán 
Ident Předmět Výuka Kredity S 

3MI101 Ekonomie 1 4/2 8 

1. 
3MI111 Hospodářské dějiny a jejich odraz 

v ekonomických teoriích 2/0 4 

3MA101 Management 2/0 4 
4MM101 Matematika pro ekonomy 2/2 6 
1VF324 Zdanění v České republice 2/2 6 
11F201 
11F252 

Finanční teorie, politika a instituce  
Finanční teorie, politika a instituce (A) 4/0 5 

2. 4SA101 Informatika 2/2 5 
2PR101 Právo 4/0 5 
1FU211 Účetnictví 1 2/2 6 
1FP214 Finance podniku 2/2 6 

3. 
4ST201 Statistika 2/2 6 
1VF200 Veřejné finance I 2/2 6 
2PR311 Vybrané otázky obchodního práva 2/0 3 
1VF336 Zdanění příjmů právnických osob 0/2 3 
1FU202 Finanční účetnictví II 2/2 6 

4. 
1MU305 Manažerské účetnictví I 2/2 6 
1VF245 Veřejné finance v Evropské unii 2/2 6 
1VF325 Zdanění spotřeby 2/2 6 
1VF391 Bakalářský seminář 0/2 3 

5. 
1VF343 Ekonomická data a jejich analýza 0/2 3 
1BP310 Finanční matematika 2/2 6 
1VF338 Zdanění osobních příjmů  2/2 6 
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku  2/2 6 

6. 1MT304 Mezinárodní finanční management 3/1 6 
1VF334 Zdanění v ČR II 2/0 3 

předměty označené (A) jsou vyučovány v angličtině 

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat 
předměty i v jiné posloupnosti, musí však: 

• respektovat tzv. prerekvizity (návaznosti předmětů) 
• po skončení každého semestru musí mít získáno alespoň 

(20 × počet semestrů) kontrolních kreditů 
• po prvním semestru studia, ve kterém neměl přerušeno 

studium, musí mít nejméně 9 kontrolních kreditů 

Doporučené rozdělení dle semestrů 
Skupina 1 2 3 4 5 6 Kredity 
oP 28 21 24 24 18 15 130 
oV  3 3 3 6 5 20 
oV2     3 3 6* 
oJ1  3 3 3 3  12 
oJ2  3 3    6 
oSZ      6 6 
Celkem kreditů 28 30 33 30 30 29 180 

Povinně volitelné předměty 
Předměty ze skupin oV a oV2, ze kterých musí student získat 
alespoň 20 a 6 kreditů. Ve skupině oV2 postačí získat i méně než 
6 kreditů, ale součet oV a oV2 musí být alespoň 26 kreditů. 
Aktuální nabídka je k dispozici v InSIS. 

Tělesná výchova a sport 
Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 
2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast: 

• v tělesné výchově po dobu 1 semestru 
• na sportovním kurzu (až po získání prvního zápočtu) 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) 
SZZ je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného 
studijního programu.  Zahrnuje ověření schopnosti samostatně 
vypracovat a obhájit závěrečnou práci a ověření znalostí 
vymezených okruhy uvedenými v sylabu 1DPB. 
Bakalářskou práci student zpracovává na katedře, která garantuje 
studijní program (KVF). Zároveň na této katedře musí absolvovat 
Bakalářský seminář.  
Podmínkou pro skládání SZZ je získání všech kreditů ve struktuře 
předepsané studijním plánem kromě kreditů za SZZ a zpracování a 
řádné odevzdání závěrečné práce. 

Jazykové předměty 
Předměty ze skupin oJ1 a oJ2, ze kterých musí student získat alespoň 12 a 
6 kreditů. 
V rámci skupiny oJ1 studuje anglický jazyk (povinně předmět 2AJ212), vždy 
principem „od nižší k vyšší úrovni“ v jednotlivých modulech (tedy nelze např. 
absolvovat předmět 2AJ112 po 2AJ212): 

• modul 0 + 1 
• modul 1 + jeden z modulů 2-6 

Více informací naleznete na webu katedry anglického jazyka. 
Ve skupině oJ2 pak studuje dle jedné ze tří variant: 
• jeden z dosud nestudovaných modulů anglického jazyka 
• dva předměty v cizím jazyce z nabídky odborných kateder FFÚ 
• dva předměty z cizího jazyka jiného než angličtina (zápočet a zkouška, 

nebo zkouška a zkouška, kde druhou zkoušku lze nahradit 
absolvováním jazykového předmětu z jiného cizího jazyka 
zakončeného zkouškou nebo volitelného předmětu v cizím jazyce 
z nabídky odborných kateder). 

https://kaj.vse.cz/nabizene-kurzy/
mailto:alena.vancurova@vse.cz


FINANCE 
(B-FI) 
Garant: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.  
Garantující katedry: KBP, KFOP, KMTP, KVF 

Podmínky pro absolvování programu 
Skupina předmětů Kredity 
povinné předměty   (oP) 131 
volitelné předměty I  (oV) 19 
volitelné předměty II  (oV2) 6 
povinný cizí jazyk 1  (oJ1) 12 
povinný cizí jazyk 2  (oJ2) 6 
státní závěrečná zkouška  (oSZ) 6 
tělesná výchova a sport  (cTVS1) 2 zápočty 
Celkem 180 

Doporučený studijní plán 
Ident Předmět Výuka Kredity S 

5EN101 Ekonomie I 4/2 8 

1. 
11F201 
11F252 

Finanční teorie, politika a instituce 
Finanční teorie, politika a instituce (A) 4/0 5 

4MM101 Matematika pro ekonomy 2/2 6 
2PR101 Právo 4/0 5 
4SA101 Informatika 2/2 5 

2. 
1BP202 Pojišťovnictví I 4/0 6 
4ST210 Statistika pro finance 2/4 8 
1FU211 Účetnictví 1 2/2 6 
1BP302 Bankovnictví I 4/0 6 

3. 

1FP214 Finance podniku 2/2 6 
1BP310 Finanční matematika 2/2 6 
1FU202 Finanční účetnictví II 2/2 6 
1MT201 

 
5EN222 

Makroekonomická analýza pro 
finanční trhy 
Dějiny ekonomického myšlení 

2/0 3 

1FP303 Finanční analýza a plánování podniku 2/2 6 

4. 
1MT300 Měnová teorie a politika 4/0 6 
1MT303 Regulace a dohled finančního systému 2/0 4 
1VF200 Veřejné finance I 2/2 6 
1BP391 
1FP391 
1MT391 
1VF391 

Bakalářský seminář 
(dle výběru katedry pro BP) 0/2 3 

5. 
1VF224 Daně a sociální zabezpečení 2/2 6 
1BP327 Kapitálové trhy I 4/0 6 
1MU305 Manažerské účetnictví I 2/2 6 
1MT301 Mezinárodní finance 3/1 6 
4EK214 
4EK610 

Úvod do ekonometrie 
Úvod do ekonometrie (A) 2/2 6 

předměty označené (A) jsou vyučovány v angličtině 

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat 
předměty i v jiné posloupnosti, musí však: 

• respektovat tzv. prerekvizity (návaznosti předmětů), 
• po skončení každého semestru musí mít získáno alespoň 

(20 × počet semestrů) kontrolních kreditů, 
• po prvním semestru studia, ve kterém neměl přerušeno 

studium, musí mít nejméně 9 kontrolních kreditů. 

Doporučené rozdělení dle semestrů 
Skupina 1 2 3 4 5 6 Kredity 
oP 24 25 27 22 33  131 
oV   3 6  10 19 
oV2  3 3    6 
oJ1 3 3 3 3   12 
oJ2  3 3    6 
oSZ      6 6 
Celkem kreditů 27 31 39 31 33 16 180 

Povinně volitelné předměty 
Předměty ze skupin oV a oV2, ze kterých musí student získat 
alespoň 19 a 6 kreditů. 
Aktuální nabídka je k dispozici v InSIS. 

Tělesná výchova a sport 
Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 
2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast: 

• v tělesné výchově po dobu 1 semestru 
• na sportovním kurzu (až po získání prvního zápočtu) 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) 
SZZ je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného 
studijního programu.  Zahrnuje ověření schopnosti samostatně 
vypracovat a obhájit závěrečnou práci a ověření znalostí 
vymezených okruhy uvedenými v sylabu 1FIB. 
Bakalářskou práci student zpracovává na katedře, která 
spolugarantuje studijní program (KBP, KFOP, KMTP, KVF). Zároveň 
na této katedře musí absolvovat Bakalářský seminář.  
Podmínkou pro skládání SZZ je získání všech kreditů ve struktuře 
předepsané studijním plánem kromě kreditů za SZZ a zpracování a 
řádné odevzdání závěrečné práce. 

Jazykové předměty 
Předměty ze skupin oJ1 a oJ2, ze kterých musí student získat 
alespoň 12 a 6 kreditů. 
V rámci skupiny oJ1 studuje anglický jazyk (povinně předmět 
2AJ212), vždy principem „od nižší k vyšší úrovni“ v jednotlivých 
modulech (tedy nelze např. absolvovat předmět 2AJ112 po 2AJ212): 

• modul 0 + 1 
• modul 1 + jeden z modulů 2-6 

Více informací naleznete na webu katedry anglického jazyka. 
Ve skupině oJ2 pak studuje dle jedné ze tří variant: 
• jeden z dosud nestudovaných modulů anglického jazyka 
• dva předměty v cizím jazyce z nabídky odborných kateder FFÚ 
• dva předměty z cizího jazyka jiného než angličtina (zápočet a 

zkouška, nebo zkouška a zkouška, kde druhou zkoušku lze 
nahradit absolvováním jazykového předmětu z jiného cizího 
jazyka zakončeného zkouškou nebo volitelného předmětu 
v cizím jazyce z nabídky odborných kateder). 

https://kaj.vse.cz/nabizene-kurzy/
mailto:martin.mandel@vse.cz


ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
PODNIKU (B-UC) 
Garant: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.  
Garantující katedry: KFOP, KFÚA, KMÚ 

Podmínky pro absolvování programu 
Skupina předmětů Kredity 
povinné předměty   (oP) 118 
volitelné předměty I  (oV) 26 
volitelné předměty II  (oV2) 12 
povinný cizí jazyk 1  (oJ1) 12 
povinný cizí jazyk 2  (oJ2) 6 
státní závěrečná zkouška  (oSZ) 6 
tělesná výchova a sport  (cTVS1) 2 zápočty 
Celkem 180 

Doporučený studijní plán 
Ident Předmět Výuka Kredity S 

1VF224 Daně a sociální zabezpečení 2/2 6 

1. 
3MI101 Ekonomie 1 4/2 8 
4SA101 Informatika 2/2 5 
2PR101 Právo 4/0 5 
11F201 
11F252 

Finanční teorie, politika a instituce 
Finanční teorie, politika a instituce (A) 4/0 5 

2. 
33F110 Management 2/2 6 

4MM101 Matematika pro ekonomy 2/2 6 
2SE201 Mezinárodní ekonomie 2/0 3 
1FU211 Účetnictví 1 2/2 6 
1FP214 Finance podniku 2/2 6 

3. 
1FU202 Finanční účetnictví II 2/2 6 

1FU212 
Finanční účetnictví a výkaznictví 
podle IFRS 2/2 6 

4ST201 Statistika 2/2 6 
1FU350 Daně v účetnictví ČR 2/2 6 

4. 
1FP303 Finanční analýza a plánování podniku 2/2 6 
1BP310 Finanční matematika 2/2 6 
1MU305 Manažerské účetnictví I 2/2 6 
1MT304 Mezinárodní finanční management 3/1 6 

5. 1FU304 Účetnictví státní správy a samosprávy 2/2 6 
1FP305 Základy oceňování podniku 2/2 6 
1FP392 
1FU392 
1MU392 

Bakalářský seminář 
(dle výběru katedry pro BP) 0/2 2 6. 

předměty označené (A) jsou vyučovány v angličtině 

Doporučený studijní plán není pro studenta závazný, může si zapsat 
předměty i v jiné posloupnosti, musí však: 

• respektovat tzv. prerekvizity (návaznosti předmětů) 
• po skončení každého semestru musí mít získáno alespoň 

(20 × počet semestrů) kontrolních kreditů 
• po prvním semestru studia, ve kterém neměl přerušeno 

studium, musí mít nejméně 9 kontrolních kreditů. 

Doporučené rozdělení dle semestrů 
Skupina 1 2 3 4 5 6 Kredity 
oP 24 26 24 24 18 2 118 
oV    5 9 12 26 
oV2     6 6 12 
oJ1 3 3 3 3   12 
oJ2  3 3    6 
oSZ      6 6 
Celkem kreditů 27 32 30 32 33 26 180 

Povinně volitelné předměty 
Předměty ze skupin oV a oV2, ze kterých musí student získat 
alespoň 26 a 12 kreditů. 
Aktuální nabídka je k dispozici v InSIS. 

Tělesná výchova a sport 
Student má povinnost získat v průběhu bakalářského studia 
2 zápočty z tělesné výchovy. Zápočet lze získat za účast: 

• v tělesné výchově po dobu 1 semestru 
• na sportovním kurzu (až po získání prvního zápočtu) 

Státní závěrečná zkouška (SZZ) 
SZZ je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného 
studijního programu.  Zahrnuje ověření schopnosti samostatně 
vypracovat a obhájit závěrečnou práci a ověření znalostí 
vymezených okruhy uvedenými v sylabu 1UCB. 
Bakalářskou práci student zpracovává na katedře, která 
spolugarantuje studijní program (KFOP, KFÚA, KMÚ). Zároveň na 
této katedře musí absolvovat Bakalářský seminář.  
Podmínkou pro skládání SZZ je získání všech kreditů ve struktuře 
předepsané studijním plánem kromě kreditů za SZZ a zpracování a 
řádné odevzdání závěrečné práce. 

Jazykové předměty 
Předměty ze skupin oJ1 a oJ2, ze kterých musí student získat 
alespoň 12 a 6 kreditů. 
V rámci skupiny oJ1 studuje anglický jazyk (povinně předmět 
2AJ212), vždy principem „od nižší k vyšší úrovni“ v jednotlivých 
modulech (tedy nelze např. absolvovat předmět 2AJ112 po 2AJ212): 

• modul 0 + 1 
• modul 1 + jeden z modulů 2-6 

Více informací naleznete na webu katedry anglického jazyka. 
Ve skupině oJ2 pak studuje dle jedné ze tří variant: 
• jeden z dosud nestudovaných modulů anglického jazyka 
• dva předměty v cizím jazyce z nabídky odborných kateder FFÚ 
• dva předměty z cizího jazyka jiného než angličtina (zápočet a 

zkouška, nebo zkouška a zkouška, kde druhou zkoušku lze 
nahradit absolvováním jazykového předmětu z jiného cizího 
jazyka zakončeného zkouškou nebo volitelného předmětu 
v cizím jazyce z nabídky odborných kateder). 

https://kaj.vse.cz/nabizene-kurzy/
mailto:libuse.mullerova@vse.cz

