Krok správným smìrem

FAKULTA FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
Přesto, že Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze vznikla 1. července 1991 jako výsledek organizačních změn
na Vysoké škole ekonomické, které probíhaly po roce 1989, byla vybudována na tradici kateder financí, účetnictví
a didaktiky, které patří spolu se svými studijními programy k jádru VŠE v Praze již od jejího vzniku v roce 1953
a působí na ní po celou dobu její více než šedesátileté historie. Nově vzniklá fakulta byla od počátku vybavena
silným a stabilním kolektivem vědecko-pedagogických pracovníků, který v kombinaci s tradičními a jasně
profilovanými studijními programy nabízenými fakultou představoval konkurenční výhodu, která přetrvává
dodnes. Na fakultě pracovala již při jejím založení řada významných odborníků jak z akademické oblasti, tak
i externích spolupracovníků z firem a státních orgánů a institucí, kteří se podíleli na zásadních porevolučních
změnách v naší společnosti. Díky této výjimečné konstelaci zaujala fakulta velmi rychle přední místo mezi
ekonomickými fakultami v ČR, které si udržuje dodnes. Fakulta financí a účetnictví nabízí ve svých hlavních
studijních programech všechny tři stupně studia (bakalářské, magisterské a doktorské), pro které má akreditaci,
což platí rovněž pro docentské habilitační a profesorské jmenovací řízení. Vysokou úroveň fakulty potvrzuje to, že
se pravidelně umisťuje na předních místech v nejrůznějších hodnotících žebříčcích a anketách, sestavovaných jak
odborníky, novináři, tak zejména studenty. Vizitkou kvality fakulty jsou také její absolventi, kteří se s úspěchem
prosazují na významných manažerských pozicích v bankách, auditorských a poradenských firmách nebo
ve výrobních a obchodních firmách, ale i ve státních institucích a neziskovém sektoru. V pravidelných statistikách
uplatnění absolventů v praxi se fakulta umisťuje na předních místech s prakticky nulovou nezaměstnaností
vlastních studentů po skončení jejich studia.
Nezbytným předpokladem kvality pedagogické práce je kvalita akademických pracovníků fakulty a také jejich
zapojení do vědecko-výzkumné a publikační práce, kterou fakulta provádí a systematicky podporuje. Za zmínku
v této oblasti stojí zejména pořádání odborných konferencí a vydávání vlastních vědeckých časopisů. Kromě
vlastních učitelů spolupracuje s fakultou řada významných externích odborníků, kteří se podílejí jak na výuce, tak
i na řízení fakulty například členstvím ve vědecké radě fakulty. Díky tomu dochází nejen k přenosu nejnovějších
informací z praxe na fakultu, ale fakulta tímto způsobem prezentuje také své názory, poznatky a výsledky vědeckovýzkumné práce odborníkům na klíčových pozicích v praxi. Dalším významným faktorem kvality fakulty je její
zapojení do mezinárodní spolupráce a do mezinárodní výměny studentů i akademických pracovníků. Z tohoto
hlediska stojí za zmínku zejména zvyšující se počet studentů fakulty, který každoročně vycestuje do zahraničí
a absolvuje část svého studia na zahraniční partnerské univerzitě v rámci výměnných programů, jako je například
Erasmus apod.
Dosažené výsledky a pozice fakulty, kterou si za dobu své existence vydobyla, jsou zavazující a budou vyžadovat
nemalé úsilí k jejich udržení a dalšímu rozvoji. Pevně věřím, že je fakulta k tomuto cíli dostatečně vybavena
a motivována a bude nadále považována za uznávané akademické pracoviště, jehož odborné názory jsou
respektovány a jehož absolventi se díky své kvalitě bez problémů uplatní v praxi.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Děkan Fakulty financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou
v České republice. VŠE je členěna na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum
studijních programů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním
programu, pět fakult sídlí v centru Prahy, jedna v Jindřichově Hradci. Studium bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů v českém jazyce je bezplatné.
Uplatnění absolventů
VŠE má úzké vazby na praxi. Absolventi VŠE
se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v soukromém,
tak veřejném sektoru. Mezi absolventy VŠE
jsou 2 prezidenti ČR (Václav Klaus, Miloš
Zeman), 6 předsedů vlád České republiky,
absolventy VŠE byli všichni guvernéři České národní banky po roce 1989. Nejvíce
absolventů směřuje do různých odvětví
průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. O dobrém uplatnění
absolventů VŠE v Praze svědčí i nízká míra
jejich nezaměstnanosti.

Více než

13 000
studentů na VŠE

Více než

2 500
studentů na
fakultě FFÚ

Hodnocení školy
Studium probíhá na VŠE v Praze podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS). Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská
komise udělila právo využívat certifikát
„ECTS label“ a „DS label“. VŠE je zařazena
jako jediná vysoká škola s ekonomickým
zaměřením v ČR do hodnocení Financial Times v rámci projektu Eduniversal Ranking
a je dlouhodobě hodnocena jako jedna
z nejlepších „business schools“ ve střední
a východní Evropě. Čestný titul VŠE „doctor
oeconomiae honoris causa“ převzala řada
významných českých i zahraničních ekono-

Ročně více než

1 100

studentů vyslaných
do zahraničí

50

celkový počet
studentských
organizací

mů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či
prof. Gary Stanley Becker.

Možnosti studia v zahraničí
Škola spolupracuje s více než 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí
je vysíláno více než 1 100 studentů ročně. VŠE
je rovněž členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní
strategické aliance CEMS a PIM.

Podmínky pro studium
Specializovaná knihovna školy obsahuje
přes 460 tisíc knih a 330 titulů periodik. Studenti mohou v areálech VŠE využívat stovky
počítačů, wi-fi internet a moderní studijní
informační systém InSIS. Pro mimopražské
studenty je připraveno ubytování na kolejích – téměř 4 500 lůžek. Studenti mohou využívat moderní víceúčelovou sportovní halu.
Organizovány jsou rovněž letní a zimní sportovní kurzy. VŠE podporuje zájmové aktivity studentů. Na škole působí pěvecký sbor,
komorní orchestr, folklórní soubor Gaudeamus, filmový klub, divadelní soubory a jsou
vydávány studentské časopisy. Zastoupeny
jsou i mezinárodní studentské organizace
a řada dalších zájmových sdružení. Od roku
2007 působí na VŠE Středisko handicapovaných studentů.

1953
datum založení
Vysoké školy
ekonomické

Více než

460 000
titulů knihovního
fondu

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Základním posláním fakulty je poskytovat univerzitní vzdělání v akreditovaných
studijních programech a vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost. Fakulta v rámci
zabezpečování svého poslání rozvíjí spolupráci s jinými univerzitami, státními institucemi,
podnikatelskými a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni. Fakulta rozvíjí
i další činnosti, jako jsou celoživotní vzdělávání, nebo doplňková činnost. Fakulta financí
a účetnictví zastupuje VŠE v Praze v Národní účetní radě.

Profil, Organizační schéma fakulty

Uznávání zkoušek z fakulty:
●
●
●
●
●

Komora certifikovaných účetních Svazu účetních
Komora auditorů
ACCA
CFA
ICAEW

Hlavními výhodami fakulty jsou:

●
●
●
●

Fakulta finančně podporuje studenty:

velmi dobré uplatnění absolventů v praxi
prakticky nulová nezaměstnanost absolventů
nadprůměrné platy již po nástupu do zaměstnání
možnost studia v zahraničí a mezinárodní akreditace

●
●
●
●

prospěchová stipendia za výborné studijní výsedky
mimořádná stipendia za pracovní činnost pro fakultu
sociální stipendia pro studenty v tíživé sociální situaci
finanční podpora zahraničních studijních pobytů

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FAKULTY
Akademický senát

Děkan
Fakulty

Vědecká rada fakulty

Děkanát

Odborné katedry

Kolegium děkana

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

Proděkani
Proděkan pro vědu, výzkum
a doktorské studium
Proděkanka pro studijní
a pedagogickou činnost
Proděkanka pro zahraniční vztahy
Disciplinární komise
Akreditační rada

Další odborná pracoviště fakulty
Institut energetické ekonomie
Oborové rady

STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Na Fakultě financí a účetnictví jsou vyučovány tři typy
studijních programů: bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program. Absolventi tříletého
bakalářského studia získávají titul bakalář – Bc. Studium
probíhá v rámci 4 studijních programů. Absolventi dvouletého navazujícího magisterského studia získávají titul

inženýr – Ing. Studium probíhá v rámci 6 studijních programů a 8 vedlejších specializací, jeden studijní program
je v anglickém jazyce. Absolventi tříletého doktorského studia získávají titul doktor – Ph.D. Studium probíhá
ve 2 studijních programech v českém jazyce a ve 2 studijních programech v anglickém jazyce.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský
studijní program
(hlavní specializace)

Studijní program
Bankovnictví a pojišťovnictví

241

Finance

493

Účetnictví a finanční řízení podniku

537

Zdanění a daňová politika

161

Bankovnictví a pojišťovnictví

134

Finance

211

Finance a oceňování podniku

135

Finanční inženýrství

Navazující magisterský studijní
program v anglickém jazyce
Doktorský studijní program
Doktorský studijní program
v anglickém jazyce

76

Účetnictví a finanční řízení podniku

341

Zdanění a daňová politika

142

Auditing

88

Controlling

36

Daně v podnikání
Navazující magisterský
studijní program
(vedlejší specializace)

Počet studentů

198

Finanční inženýrství

57

Mezinárodní finance a byznys (nová vedlejší specializace)

36

Oceňování podniku a jeho majetku

114

Peněžní ekonomie a bankovnictví

57

Účetnictví a finanční řízení podniku

41

Vzdělávání ve financích a účetnictví

27

Master in Finance and Accounting

41

Finance

63

Účetnictví a finanční řízení podniku

50

Finance

3

Accounting and Corporate Financial Management

3

Studijní a pedagogická činnost

Stupeň studia

Charakteristika bakalářských studijních programů

CHARAKTERISTIKA BAKALÁŘSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
tak i z hlediska veřejných rozpočtů, měnové politiky a regulace a dohledu finančního trhu. Věnuje se základním
oblastem financí v podobě veřejných a podnikových financí, finančních trhů, bankovnictví a pojišťovnictví, měnové teorie a politiky a mezinárodních financí. Absolventi
programu nacházejí uplatnění v bankovní sféře a v dalších institucích finančního trhu, v institucích soustavy veřejných financí a ve finančních útvarech firem. Důležitou
předností absolventů je jejich flexibilita na trhu práce,
která se opírá o komplexní znalosti ve všech základních
článcích financí.

Účetnictví a finanční řízení podniku

Bankovnictví a pojišťovnictví
Program je koncipován tak, aby absolvent získal potřebné
praktické znalosti, pokud by po ukončení bakalářského
studia nastoupil zaměstnání ve finanční sféře. Studium
mu zároveň poskytuje nezbytný teoretický a metodologický základ pro další studium na magisterské úrovni.
Skladba předmětů je sestavena tak, aby vedle obecně
ekonomické problematiky podávala na jedné straně komplexní a dostatečně podrobný pohled na problematiku
produktů komerčního bankovnictví, kapitálových trhů
a pojistných produktů. Na straně druhé student získá znalosti o fungování finančního systému, jeho regulaci a roli
centrální banky (včetně problematiky měnové politiky
a jejího vlivu na finanční rozhodování).

Finance
Program se zaměřuje průřezově na oblast financí jak z pohledu firem, bank a dalších subjektů na finančním trhu,

151

celkový počet
docentů
na VŠE

V tomto programovém zaměření získává absolvent poznatky z teorie účetnictví, z národní a mezinárodní praxe
finančního účetnictví a výkaznictví, ale také z nákladového a manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských
subjektů. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí
ve finančním a manažerském účetnictví (podnikatele jednotlivce, osobní nebo kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace či jiného subjektu), dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky.

Zdanění a daňová politika
Bakalářský studijní program Zdanění a daňová politika
připravuje odborníky, kteří jsou schopni propojit odborné znalosti ze zdanění s ekonomickou, účetní a právní
průpravou. Naší snahou je nejen vybavit studenty potřebnými znalostmi, ale především je naučit je využívat.
I proto se na výuce podílejí i významní odborníci z praxe.
Absolvent najde uplatnění ve všech ekonomických pozicích, zejména jako daňový expert v poradenských firmách, velkých podnicích i ve státní správě. Absolvování
programu je vhodným východiskem pro výkon daňového poradenství.

74

celkový počet
profesorů
na VŠE

646

celkový počet
pedagogů
na VŠE

Bankovnictví a pojišťovnictví

Finance a oceňování podniku

Důraz výuky je na jedné straně kladen
na osvojení vědomostí a dovedností potřebných při řízení finančních institucí zejména v oblasti měření, řízení a analýzy rizik. Na straně druhé se studenti do hloubky
seznámí s mikroekonomickými i makroekonomickými aspekty fungování finančního
trhu v národním i mezinárodním měřítku.
Absolventi programu budou připraveni jak
pro práci na různých úrovních řízení zejména finančních institucí, tak i pro samostatnou vědeckou a analytickou činnost zaměřenou na nejrůznější segmenty a instituce
finančního trhu (včetně makroanalýzy).

Program nabízí studentům upevnění znalostí z oblasti finančního řízení podniků,
účetnictví, bankovnictví a dalších finančních disciplin včetně pochopení mezioborových vazeb. Absolventi získají ucelené znalosti v oblasti finančního řízení
a v atraktivní a praxí požadované specializaci oceňování podniků, což jim poskytne
poměrně široký výchozí záběr a možnosti
uplatnění. Absolventi se mohou například
stát odhadci či později i soudními znalci
v oblasti oceňování podniku, mohou pracovat ve znaleckých institucích, poradenských
společnostech, v risk a corporate finance
odděleních bank či ve finančních a investičních odděleních podniků.

421

celkový počet
odborných asistentů
na VŠE

Finance
Program se soustřeďuje na širší pochopení
ekonomické a finanční teorie, akcentuje analytický výklad zkoumaných problémů a uvádí jednotlivé oblasti financí do souvislostí.
Studijní program poskytuje znalosti z mezinárodní monetární ekonomie, teorie a praxe
rozpočtové politiky, daňové teorie a politiky, finanční stability a regulace finančního
trhu, investičního rozhodování v podnikové
sféře a analýzy fungování finančních trhů.
Absolventi nacházejí uplatnění ve vedoucích
funkcích ve finančním sektoru, ve výrobních
a obchodních firmách či v oblasti veřejné
správy.

Finanční Inženýrství
Navazující magisterský program Finanční
inženýrství nabízí propojení znalostí ekonomie, bankovnictví a financí s moderními
matematickými, výpočetními a statistickými
metodami. Finanční, statistické a ekonometrické modely jsou potom aplikovány na měření a řízení rizik, oceňování derivátů, či řízení portfolia. Absolventi nacházejí uplatnění
na pozicích manažerů rizik, kvantitativních
analytiků, obchodníků s deriváty nebo se
strukturovanými produkty.

Účetnictví a finanční řízení
podniku

50

celkový počet
studentských
organizací
na VŠE

Absolventi získají znalosti a dovednosti
v oblasti českého i mezinárodního účetního
výkaznictví na úrovni individuálních i konsolidovaných účetních závěrek. Osvojí si i hlavní principy koncepce účetního systému pro
vnitřní rozhodování. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve vrcholovém vedení podniků různých právních forem, všech
velikostí, odvětví a oborů; na pozice metodických a řídících pracovníků finančních oddělení; pro uplatnění v poradenských a auditorských firmách a také na různých úrovních
státní správy a samosprávy.

Zdanění a daňová politika
Cílem navazujícího magisterského studia je
vychovat absolventy se širokým ekonomickým rozhledem, podloženým kvalitní znalostí základních disciplín ekonomické teorie, se
specifickými znalostmi a dovednostmi v oblasti daňové teorie a politiky. Zvláštní důraz
je kladen na mezinárodní aspekty daňové
politiky především v zemích EU a na zdaňování mezinárodních seskupení podniků.

Charakteristika magisterských studijních programů

CHARAKTERISTIKA MAGISTERSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Doktorské studium, Internacionalizace studia, Věda, výzkum a spolupráce s praxí

DOKTORSKÉ STUDIUM
Nejlepší studenti fakulty i jiných škol, kteří
mají zájem o teorii a dlouhodobou kariéru
na vysokých školách nebo v mezinárodních
institucích, jako je Evropská komise, Eurostat,
OECD nebo Světová banka, mohou pokračovat ve studiu na nejvyšším stupni studia
– v doktorském studiu. Doktorský stupeň je
založen na samostatném studiu a výzkumu
ve spolupráci s učiteli fakulty. Doktorandi
se zapojují do řešení výzkumných projektů

118

Celkový počet
dokdorandů
na FFU

a často absolvují část svého studia na zahraničních univerzitách. Jde o elitní stupeň
vzdělání, který úspěšně dokončí přibližně 15
studentů za rok. Fakulta financí a účetnictví
má akreditovány v českém jazyce 2 programy
doktorského studia (Finance, Teorie vyučování ekonomických předmětů a Účetnictví
a finanční řízení podniku) a 2 programy v anglickém jazyce (Finance, Accounting and Corporate Financial Management).

INTERNACIONALIZACE STUDIA
Během bakalářského studia mají studenti jedinečnou příležitost studovat až dva semestry v zahraničí na univerzitách v Evropě. Vysoká škola ekonomická v Praze každoročně
vysílá studenty na své partnerské univerzity,
např. Universität Regensburg, Wirtschaftsuniversität Wien, University of Antwerp, Copenhagen Business School (CBS), Turku School
of Economics, EM Lyon Business School, HEC
Paris, Università Commerciale Luigi Bocconi
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počet studentů
fakulty vyslaných
do zahraničí
za rok

di Milano, Erasmus Universiteit Rotterdam,
Norwegian School of Economics. V navazujícím magisterském programu mohou studenti
studovat nejen v Evropě, ale i na partnerských
univerzitách v zámoří. Semestr v zahraničí se
realizuje v rámci programu Erasmus +, studenti jsou při výjezdech finančně podporováni. Kompletní seznam partnerských univerzit
Vysoké školy ekonomické v Praze naleznete
na adrese: http://ozs.vse.cz/.

VĚDA, VÝZKUM A SPOLUPRÁCE S PRAXÍ
Studenti se zájmem o teorii a její aplikaci
se mohou zapojit do výzkumných projektů,
které jsou vedeny učiteli fakulty. Tyto projekty umožňují studentům získat hlubší
znalosti o daném oboru a podporují vytváření kontaktů pro mezinárodní studijní a výzkumné výměny ve vyšších ročnících. Účast
ve výzkumných projektech studentům poskytuje zkušenosti pozitivně hodnocené je-
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výzkumných
a firemních projektů
za posledních
5 let

jich budoucími zaměstnavateli v soukromém
i veřejném sektoru.
V pravidelných intervalech fakulta připravuje pro své studenty, absolventy a odbornou
veřejnost tzv. „Absolventské středy“. Jedná se
o přednášky nebo panelové diskuze zaměřené na aktuální téma, kde vystupují přední
odborníci a experti dané oblasti.

Vzdělání získané na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze je krok správným směrem
k zajištění jistoty zaměstnání. Díky jasně vymezeným studijním programům a dlouhodobé
tradici jejich výuky poskytuje studium na Fakultě financí a účetnictví vynikající startovní
pozici k budování profesní kariéry a vysokých příjmů nejen v oblasti účetnictví a financí.
Takřka nulová nezaměstnanost
Podle expertní studie Pedagogické fakulty UK se nezaměstnanost absolventů
jednotlivých vysokých škol významně liší.
Nezaměstnanost absolventů se pohybuje
v rozmění od 18 % do 1 %. Nezaměstnanost
absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze se pohybuje okolo 2 %. Nezaměstnanost
absolventů Fakulty financí a účetnictví se
pohybuje pod hranicí jednoho procenta, dá
se říci, že je prakticky nulová.Dobré uplatnění absolventů na trhu práce je podmíněno
v praxi žádaným, praktickým a specializovaným zaměřením jednotlivých studijních
programů na fakultě a kvalitními teoretickýmí základy, které absolventům umožňují
flexibilitu v měnícím se ekonomickém pro-

0,8 %
nezaměstanost
absolventů
fakulty

52 000
průměrný plat
absolventa VŠE
po 4 letech
praxe

středí. Studium programů na Fakultě financí
a účetnictví VŠE v Praze připravuje zejména
pro výkon funkcí ve středním a vrcholovém
managementu velkých a zejména mezinárodních firem ve všech oblastech činnosti.
Mezi absolventy fakulty patří významní odborníci jak ve firemní praxi – v poradenských
a auditorských firmách, bankách a výrobních
či obchodních podnicích, tak i ve státní správě a ve vedení ministerstev, České národní
banky, Nejvyššího kontrolního úřadu apod.

Průměrné platy
Průměrné nástupní platy absolventů Fakulty
financí a účetnictví po nástupu do zěměstnání se pohybují kolem 32 tis. Kč, po čtyřech
letech praxe však činí již kolem 52 tis. Kč.

Hrubý měsíční příjem 4 roky po ukončení VŠ. Zdroj: anketa RPC, studie pedagogické fakulty UK.
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Uplatnění absolventů fakulty, Studentský život na fakultě

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY

Přednáška studentského klubu Institutu
energetické ekonomie v prostorách společnosti EY

Soutěž
Talent VŠE

Reprezentační
ples VŠE

STUDENTSKÝ ŽIVOT NA FAKULTĚ
Život na fakultě není jen o studiu. VŠE i studenti sami pořádají řadu akcí – vedle zajímavých odborných přednášek a
workshopů to jsou i společenské a sportovní a kulturní události, k nejhezčím akcím patří tradiční ples VŠE ve všech
prostorách pražské Lucerny, pravidelně organizovaná soutěž VŠE hledá talent, představení filmového klubu, koncerty školního orchestru, divadelní představení, celoškolské
sportovních dny, zápasy volejbalové ligy, či hokejové bitvy
s mužstvy ostatních vysokých škol. Na škole vychází studentský časopis iList, studenti se sdružují do mnoha stu-

Tým MIFA na seznamovacím
bowlingu pro první ročníky FFÚ

dentských spolků. Na Fakultě financí a účetnictví studenti
založili Klub přátel účetnictví, Klub daňařů a Bankéřský
klub, tyto kluby spojují studenty nejen prostřednictvím
společných odborných zájmů, které vedou studenty k organizaci přednášek a workshopů s odborníky z praxe, ale také
prostřednictvím kamarádství utužovaného na společných
neformálních akcích (tradiční předvánoční setkání, letní grilování apod.). Milou a hojně navštěvovanou akcí celá fakulty se staly například bowlingové turnaje, které organizují
studenti spolu s vedením fakulty.

Konference pořádaná studentským Klubem
přátel účetnictví

Absolventská středa
s Markem Jindrou z EY

Bowling pro studenty FFÚ

Konference studentského spolku
Institutu strategického investování

Vítězové volejbalové ligy VŠE

INFORMACE O STUDIU

https://ffu.vse.cz/mam-zajem-o-studium-na-fakulte

CHCETE ZEPTAT NA STUDENTSKÝ ŽIVOT?

https://ffu.vse.cz/uzitecne-studijni-informace/studentska-tajemnice/  

StudentskyTajemnikFFU@vse.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY

https://ffu.vse.cz/mam-zajem-o-studium-na-fakulte/den-otevrenych-dveri

MÁTE DOTAZY K PŘIHLÁŠCE NEBO K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE?
Kontaktujte studijní referentku Janu Stehlíkovou:

Hokejový tým VŠE

Z přednášky guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka

stehliko@vse.cz

Imatrikulace nových studentů MIFA

ING. MAREK JINDRA, PH.D.
PARTNEREM VE SPOLEČNOSTI ERNST & YOUNG
Vystudoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě
financí a účetnictví Vysoké škole ekonomické v Praze.
Co jste vystudoval na Fakultě financí a účetnictví
a jak studium ovlivnilo vaše profesní směřování?
Vystudoval jsem obor Účetnictví a finanční řízení podniku s vedlejší specializací oceňování. Samotné studium mne velice bavilo a mimo jiné díky němu jsem
se naučil nahlížet svět kolem sebe z ekonomické perspektivy a rovněž jsem si
uvědomil na co by jsem se chtěl v budoucnu zaměřit. Studium mě zásadně
ovlivnilo při volbě mého povolání a poskytlo mi dobrý teoretický základ, který
jsem mohl praxí dále rozvíjet.

Jaká oblast vašeho studia vás zaujala nejvíce?
Už v průběhu mého studia jsem se začal více zajímat nejen o obecné hypotézy
ekonomie coby vědní disciplíny, ale hlavně o oblast oceňování, především pak
o oceňování hmotných a nehmotných aktiv. Poznatky z těchto oblastí využívám
doslova každý den ve svém pracovním životě.

Dle vašeho názoru, v čem tkví výhoda fakulty?
Jsem přesvědčen, že studium na Fakultě financí a účetnictví je prakticky zaměřeno a jeho absolventi mají dostatek znalostí na to, aby se dobře uplatnili na trhu
práce. Dále jsem názoru, že na této fakultě se vyučují teorie a poznatky, které
jsou aktuální a fakulta má rovněž zcela jasně vymezené zaměření, což umožňuje studentům plně se soustředit na oblast, která je baví a které se v budoucnu
chtějí věnovat.

Studium financí a účetnictví mi umožnilo navázat na mé studium na střední ekonomické škole, dále rozvíjet a prohloubit velmi významným způsobem znalosti v oblastech, které mně zajímaly a bavily. Toto studium se stalo základním startovním bodem
mé další životní kariery nejprve jako asistenta resp. docenta pro obor účetnictví na VŠE
a následně jako partnera mezinárodní auditorské společnosti – tj. zajistilo mi zajímavou a pestrou práci, zabezpečený život a naplnění osobních představ o prestižním
životním postavení. Absolvování studia účetnictví na VŠE umožnilo získat také řadu
známých, kteří se propracovali na vedoucí místa v české ekonomice i akademické sféře
a s nimiž se dodnes setkávám jak v profesní tak i mimopracovní rovině.
doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
Senior partner ve společnosti BDO Audit s.r.o.

PROF. ING. PH.DR. VLADIMÍR
TOMŠÍK, PH.D. ET PH.D.
VELVYSLANEC ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍNĚ
Vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekono
mické v Praze a Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově
v Praze. Doktorát získal v oboru Hospodářská politika (VŠE)
a v oboru Ekonomie (Univerzita Karlova v Praze). V roce 2004
habilitoval v oboru finance na Fakultě financí a účetnictví
na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2009 byl jmenován
profesorem pro obor Finance na Fakultě financí a účetnictví VŠE.
V letech 2010–2019 byl viceguvernérem ČNB.
Jakým způsobem vám studium na Fakultě financí
a účetnictví pomohlo ve vaší profesní kariéře?
Studium mě vybavilo teoretickými základy ekonomie, měnové politiky, financí a bankovnictví a poskytlo mi vědomostní rámec, který mi umožňuje rychlou orientaci v problémech a empirických charakteristikách. To mi dnes v roli
centrálního bankéře umožňuje dívat se na otázky měnově-politické strategie
pohledem různých teorií. Navíc, praktická měnová politika se velmi rychle vyvíjí a to vede k nutnosti modifikovat stávající strategie, což není možné bez
znalosti ekonomických teorií a studia historických zkušeností.

Co z vašeho pohledu oceňuje odborná praxe na
absolventech Fakulty financí a účetnictví?
Myslím si, že kromě solidní teoretických základů a znalostí, oceňuje praxe
na absolventech Fakulty financí a účetnictví především jejich schopnost rychle absorbovat nové poznatky a analyzovat problémy. Kromě toho jsou absolventi dobře vybaveni jak jazykově, tak i prakticky. Studenti mají možnost
výběru z celé řady kurzů poskytujících jim interdisciplinární pohled na specializaci, kterou studují a řada z nich má zkušenosti ze studia v zahraničí, což
oceňují velké mezinárodní firmy.

Na co byste zaměřil své studium na Fakultě financí a účetnictví,
kdybyste na ni nyní znovu nastupoval?
Dále bych prohluboval znalosti modelování a ekonometrie. Zaměřil bych se
na studium empirických charakteristik a trendů reálného, měnového a finančního vývoje v různých ekonomikách. To umožňuje identifikovat odlišnosti
v hospodářském cyklu anebo strukturálních charakteristikách jednotlivých
zemí a predikovat správně další vývoj. Kromě mezinárodního srovnání je také
užitečné studium zkušeností jiných zemí s hospodářskou politikou a jejími
dopady. Příkladem může být zkušenost Izraele a Švýcarské centrální banky
s kurzovými intervencemi a následným přechodem do standardního režimu
plovoucího kurzu.

MGR. ING. PETR TOMAN
KPMG ČR S.R.O., PARTNER, DAŇOVÉ ODDĚLENÍ
ČLEN PREZIDIA KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR
Vystudoval obor Daně a daňová kontrola na Fakultě financí
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.
Proč jste se rozhodl vystudovat obor zaměřený na daně?
V době, kdy jsem se rozhodoval o studiu na vysoké škole, zaváděla Česká
republika novou daňovou soustavu. Od studia oboru Daně a daňová kontrola
jsem pak očekával, že mi umožní proniknout do této tehdy nové oblasti
a po ukončení studia se na jejím rozvoji podílet. Lákalo mne také to, že
obor se nachází na hranici ekonomie a práva. Zároveň mi tento obor dával
jasnou představu o možném budoucím profesním směřování ať již na straně
daňových poradců či na straně spolutvůrce daňových předpisů. Do jisté míry
se obdobná situace opakuje i v současné době, kdy se daně a jejich výběr
dostává do popředí pozornosti. Navíc lze očekávat, že v následujících deseti –
patnácti letech bude docházet i k postupné generační výměně v této oblasti.
Osobně proto očekávám, že potřeba zejména odborně a jazykově zdatných
absolventů daňově zaměřených oborů poroste.

Oceňujete jako partner významné poradenské společnosti
studenty oboru zdanění a daňová politika?
Přestože ve výběrovém řízení neklademe důraz na obor studia našich budoucích kolegů, jsou absolventi oborů zaměřených na daně přirozeně v určité
výhodě. Předcházející studium daňových oborů se zúročuje také později a absolventi těchto oborů jsou obvykle schopni daleko dříve řešit obtížnější úkoly
a mají také rychlejší profesní růst.

Na výuce v rámci daného oboru se také podílíte.
Co byste studentům doporučil, aby si ze studia
vzali maximum?
Osobně oceňuji zejména ty studenty, kteří se do výuky aktivně zapojují a konfrontují své poznatky s přednášejícím. Tomu může i napomoci, pokud student
získá ve vyšších ročnících určitou odbornou praxi, což daňový obor velmi dobře umožňuje. Rozsah praxe by však měl být uměřený rozsahu studia. Osobně
bych pak studentům doporučil vedle studia či v krátké době po jeho ukončení
absolvovat také zkoušku daňového poradce. Ze zkušeností vyplývá, že úspěšnost u této zkoušky u studentů daňových oborů a čerstvých absolventů je zcela
srovnatelná s uchazeči s dlouhodobou praxí.

ING. PETR KLÍNSKÝ
ČLEN RADY ASOCIACE OBCHODNÍCH AKADEMIÍ

Vystudoval obor Učitelství na Fakultě financí a účetnictví Vysoké
škole ekonomické v Praze. Vyučuje na Obchodní akademii
Heroldovy sady v Praze 10, kde byl v letech 1997–2009 ředitelem.
Je autorem několika dílů učebnice Ekonomika pro obchodní
akademie a ostatní střední školy.
Vybral byste si dnes stejný obor studia?
Od začátku střední školy mě bylo víceméně jasné, že bych chtěl ještě pokračovat ve studiu na vysoké škole. O oboru studia jsem začal přemýšlet na počátku třetího ročníku. Rozhodnutí padlo přibližně na jeho konci a bylo založeno
zejména na přesvědčení a to, že obor Učitelství je pro mne to pravé. Dá se
říci, že o studium jiného oboru jsem ani nijak zvláště nestál, i když jsem měl
podanou přihlášku na záložní obor. Od té doby jsem nikdy nelitoval, že jsem si
tento obor vybral. Práce učitele mě nepřestala bavit a věřím, že tomu tak bude
i nadále. Jednoznačně bych si i dnes vybral stejný obor.

Co Vám studium oboru Učitelství přineslo?
V první řadě širší rozhled. A to jak v odborné oblasti, tak v oblasti psychologie
nebo pedagogiky. Absolvovali jsme řadu kursů didaktiky – ekonomiky, účetnictví a informatiky. Měl jsem také to štěstí, že na tento obor se přihlásila řada
spolužáků, se kterými se dodnes stýkáme a s některými učíme spolu na jedné
škole. Řada z nich je dnes vynikajícími vyučujícími. Velmi důležitá byla pedagogická praxe, kterou jsme absolvovali, a která mě ovlivnila i v tom, které ekonomické předměty dnes učím.

Vystudoval jsem obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví. Měl jsem to štěstí, že jsem se po celou svoji profesní kariéru mohl věnovat oboru,
který jsem studoval. Po prvním zaměstnání na pozici ekonoma v malé společnosti jsem
začal pracovat v Pražské plynárenské, a.s., kde jsem postupně prošel pozice referenta
controllingu, vedoucího kanceláře finančního ředitele, vedoucího odboru/oddělení
controllingu a vedoucího odboru controllingu a účetnictví. Vzhledem k širokému spektru činností společností koncernu Pražské plynárenské, a.s., byla práce v tomto oboru
velice pestrá a zajímavá. Nyní pracuji jako člen představenstva a ředitel společnosti
Informační služby – energetika, a.s., která je jednou z dceřiných společností Pražské
plynárenské, a.s. Studium na VŠE bylo skvělým východiskem pro moji práci, neboť mě
vybavilo rozsáhlými teoretickými znalostmi a připravilo na jejich praktickou aplikaci.
Ing. Jaroslav Kohoutek
Do roku 2015 ředitel společnosti Informační služby – energetika, s.r.o., nyní nezávislý
konzultant

ING. ONDŘEJ POUL, PH.D.
SEKČNÍ ŘEDITEL KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA

Vystudoval obor Finance na Fakultě financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2013–2016 člen
představenstva AEGON Pojišťovna, a.s. Nyní je ředitelem úseku
pojištění osob v Kooperativa pojišťovně.
Doporučil byste svým známým studium
na Fakultě financí a účetnictví, z jakých důvodů?
Doporučil, určitě. Zejména díky jeho vysoké kvalitě. Nelze také opomenout samotné zaměření studia na Fakultě financí a účetnictví, které zaručuje opravdu
vysokou pravděpodobnost nalezení stabilního a perspektivního budoucího
zaměstnání ve finančním sektoru, který patří mezi neustále se rozvíjející obory
a který hledá nové, ale výborně připravené absolventy.

Jakým způsobem vám studium na Fakultě financí
a účetnictví pomohlo ve vaší profesní kariéře?
Studium na Fakultě financí a účetnictví mi otevřelo dveře k mému prvnímu
zaměstnání. Oproti mnoha ostatním uchazečům o práci ve finančním sektoru
jsem měl výrazně hlubší znalosti o tomto odvětví a to díky odborným předmětům z naší fakulty. Další odlišností byl můj studijní pobyt v zahraničí, který
mi zprostředkovala fakulta a nakonec i umístění ve studentské soutěži, kterou
opět pořádala Fakulta financí a účetnictví. Právě tyto dodatečné aktivity mne
odlišovaly od ostatních uchazečů o zaměstnání.

Co z vašeho pohledu oceňuje odborná praxe
na absolventech Fakulty financí a účetnictví?
Ve své profesní praxi jsem měl možnost seznámit se s absolventy několika různých univerzit a dospěl jsem k závěru, že Fakulta financí a účetnictví dokáže
díky vhodně skloubené kombinaci teorie a praxe nejlépe připravit své absolventy na začlenění do pracovního týmu.

Kdybyste byl dnes znovu v pozici uchazeče
o studium, na co byste své studium na Fakulty
financí a účetnictví zaměřil, abyste podpořil
své uplatnění na trhu práce?
Studentský život jednou skončí, a pak přijde nutnost najít dlouhodobě stabilní
zaměstnání, k němuž vede cesta přes kvalitní přípravu na škole. Proto bych dnes
asi více využíval neuvěřitelně bohatých informačních zdrojů fakulty a aktivněji
se účastnil besed a seminářů, které fakulta, vedle řádných kurzů, pořádá.

ING. JIŘÍ HLAVÁČ, PH.D.,
PARTNER SKUPINY TPA HORWATH

Vystudoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na
Fakultě financí a účetnictví Vysoké škole ekonomické v Praze.
Jak hodnotíte přínos studia na FFÚ pro Vaši praxi?
Studium na Fakultě financí a účetnictví mne pro moji budoucí kariéru vybavilo potřebnými teoretickými znalostmi a všeobecným přehledem v ekonomických oborech. Jednalo se samozřejmě o kvalitní základ, který bylo potřeba
dále rozvíjet. Znalosti z některých předmětů absolvovaných na Fakultě financí
a účetnictví jsem ve spojení s praktickými zkušenostmi získanými v rámci skupiny TPA Horwath využil při úspěšném složení zkoušek na daňového poradce
a později na auditora. Předměty na Katedře financí podniku (dnes Katedra financí a oceňování podniku) a pozdější absolvování specializačního vzdělávání
na IOM při VŠE mi pak umožnily stát se znalcem v oboru oceňování.

Co byste vyzdvihnul jako přednosti studia na FFÚ?
Měl jsem možnost a možná i štěstí potkat se v rámci studia s řadou zajímavých
lidí. Tím nemám na mysli jen přednášející, ale i další studenty, ze kterých jsou
dnes úspěšní podnikatelé, spolumajitelé nebo vrcholoví manažeři zajímavých
firem nebo významné osobnosti v různých institucích. Na přednáškách a seminářích jsem naslouchal i diskutoval s těmi, kteří na fakultě v době mého studia
působili (a řada z nich i stále působí) a jsou ve své specializaci nejen v rámci
České republiky naprostou špičkou – často jde o autory publikací, které jsou
v příslušné oblasti „biblí“. Myslím, že Fakulta financí a účetnictví se proti jiným
fakultám i univezitám a vysokým školám odlišuje vysokým počtem přednášejících, kteří působí nebo mají úzkou vazbu na firemní praxi. To je v dnešní době
pro studenty velká výhoda.

Přednášíte na VŠE jeden seminář,
co vás k tomu motivovalo?
Byl jsem o to požádán panem prof. Maříkem – šlo o téma, které doplňovalo
paletu předmětů na Katedře financí a oceňování podniku. Jde o jeden z příkladů toho, proč bych Fakultu financí a účetnictví doporučil i dnešním studentům. Vedení kateder se snaží o zapojení praktiků do výuky a jeden předmět je rozsah, který lze časově z pohledu osoby činné v businessu zvládnout.
Navíc tím jistým způsobem mohu poděkovat za to, co mi škola dala. Neměl
bych opomenout ani zajímavou interakci se studenty na semináři. Studenti
mají dnes možnost vycestovat v rámci různých programů na zahraniční studium a pokud mají zájem, dává jim to možnost srovnání. Z rozhovorů s nimi
vím, že fakukta si stojí velmi dobře.

ING. PETRA POSPÍŠILOVÁ
ŘEDITELKA ÚTVARU DANÍ SKUPINY ČSOB
PREZIDENTKA KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR
Jak nyní s odstupem času hodnotíte své studium na fakultě?
Přesný název oboru si teď už nevzpomenu, když jsem se o to snažila posledně,
prof. Vančurová mi říkala, že takový obor na této škole nikdy nebyl, tak už se ani
nepokouším… (a diplom není po ruce). Nicméně svou hlavní specializaci jsem
absolvovala na Katedře veřejných financí, hodně předmětů, které jsme v té době
studovali, se týkalo daní, daňovou politikou počínaje, až po náhled do tehdy vznikajícího nového daňového systému. Jako vedlejší specializaci jsem zvolila právo, tak už asi i mé studium tak předznamenalo mou další kariérní stezku… Na
studium vzpomínám dodnes, protože to bylo naposledy, kdy jsem měla pocit,
že daním rozumím… Tento dojem potom s pracovní zkušeností rychle pominul,
a i dnes bych spíše řekla, že o daních ledacos vím, ale už jim bohužel vůbec nerozumím…☺ V té době mi VŠE určitě dala dobrý základ do toho, co jsem následně
měla dělat, hlavně v oblasti účetnictví, daní a práva. Občas teď vzpomínám na
teoretické základy, které se mi VŠE snažila vštípit (což šlo těžko, pod dojmem, že
to je zbytečné), a které se mi v současné době mnohdy velmi hodí…

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po promoci?
Začala jsem pracovat jako asistent daňového poradce v jedné velké advokátní
kanceláři a poměrně záhy jsem složila zkoušky, a stala se kvalifikovaným daňovým poradcem. Na této pozici jsem sbírala zkušenosti přibližně deset let, kdy
mými klienty byly menší i větší korporace, a řešila jsem jak otázky z oblasti přímých daní, tak z oblasti daní nepřímých, hlavně daně z přidané hodnoty. Byla
jsem v té době poměrně aktivní členkou odborné sekce DPH při Komoře daňových poradců ČR, a asi právě tato činnost mi přinesla nabídku přejít trochu „na
druhou stranu“ a jít pracovat na Ministerstvo financí jako ředitel legislativního
odboru Nepřímých daní. Kromě DPH jsem měla na starosti i spotřební daně a zavedení daní energetických. Při nástupu do této pozice jsem trochu doufala, že se
rozšíří moje odbornost i mimo DPH, ale čestně přiznám, že se tak opravdu nestalo, protože pozice ředitele odboru je už mnohem více manažerská než odborná.
Naučila jsem se tak spoustu další věcí, ke kterým jsem se jako daňový poradce nedostala, a přiznávám, že mě od té doby velmi baví se zabývat daňovou politikou
a úvahami o tom, kam by měl či mohl směřovat daňový systém, český i evropský.
Je až s podivem, jak málo se takovými úvahami zabývají ti, u kterých by to měla
být hlavní náplň jejich práce. V ČSOB jsem na pozici ředitele Daní už téměř deset
let, a zkušenosti z obou předchozích pozic jsou pro tuto práci opravdu výborný
základ. A právě proto, že mě hodně baví i otázky daňové politiky a směřování profese, jsem ráda, že mě kolegové zvolili do pozice prezidentky KDP a že se můžu
zabývat i touto agendou.

ING. MARTA ROSOVÁ
SPOLUZAKLADATELKA FRESH FLOW SYSTEMS
Vystudovala obor Oceňování podniku (znalecká činnost) na Fakultě financí a účetnictví Vysoké škole ekonomické v Praze.
V letech 2005–2011 byla partnerkou RSM Tacoma a.s. Nyní
pracuje ve společnosti FreshFlow, kde se stará o obchod a marketing.
S jakou představou jste v roce 1995 nastupovala
na Fakultu financí a účetnictví?
V době, kdy jsem nastupovala na fakultu bylo mým snem stát se auditorkou
a první tři roky jsem neuvažovala o ničem jiném. Na inženýrském studiu jsem
se však setkala s oborem, o kterém jsem do té doby neměla pomalu ponětí,
že existuje, a to oceňování podniků (či znalecká činnost). A velmi rychle jsem
změnila názor na to, co chci v životě dělat. Oceňování mě oslovilo a tak jsem
se zapsala na všechny předměty, které měly s oceňováním co společného.

Vaše kariéra se odehrává v oboru oceňování podniků.
Mnoho let jste v čele renomovaného znaleckého ústavu
RSM TACOMA. Jak vás fakulta připravila pro tuto praxi?
S ohledem na své pozdější zaměření jsem si nemohla vybrat lepší teoretickou
přípravu než tu, kterou v tehdejší době nabízela Fakulta financí a účetnictví. Oceňování je multioborová záležitost. Bez všeobecné znalosti různých ekonomických oblastí, nejen vlastní metodologie oceňování, ale i daní, finančního a manažerského účetnictví, financí podniku, finanční matematiky, problematiky fúzí
a akvizic či znalosti specifik finančních institucí, nebudete dělat dobře tuto práci.
Samotné předměty zaměřené na oceňování, jakkoli jich tehdy bylo málo, byly
skvěle vedené. Nicméně, přesto jsem měla trochu smůlu. Kolegové o ročník níže
již měli možnost zapsat se na nově otevřenou vedlejší specializaci „Oceňování
podniků“ s mnohem větší nabídkou specializovaných předmětů. Později se stali
mnozí z prvních absolventů této specializace mými kolegy ve znaleckém ústavu.
A nutno říct, že byli výborně připravení a velmi motivovaní pro práci v oboru.

Máte pro naši fakultu nějaký vzkaz?
Pro rozvoj oboru oceňování v naší republice fakulta udělala opravdu hodně. A to
nejen díky otevření samostatné specializace (dnes již hlavní) a výchově nové
generace valuátorů, ale i bohatou publikační či vědeckou činností. Generace
znalců, která vyrostla v době komunismu má (či měla) bez potřebného vzdělání
značně omezené možnosti jak dobře oceňovat podniky fungující v tržním hospodářství. VŠE však vzděláváním studentů ve všech oborech s oceňováním souvisejících přispívá ke všeobecnému a postupnému zkvalitňování této profese.
Oboru oceňování věnovala fakulta velkou pozornost a já jí kromě poděkování
přeji hodně úspěchů v její další činnosti.
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