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Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

při příležitosti třiceti let od založení Fakulty financí 
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je mys-
lím vhodné se na chvíli zastavit a připomenout si, jak 
fakulta vznikla, na co navazuje a jak se v posledních 
třiceti letech vyvíjela. 

Kořeny fakulty z hlediska jejího obsahu a personál-
ních vazeb sahají hluboko do minulosti, přičemž 
první předchůdce studia oborů financí a účetnictví 
lze nalézt již před sto lety na Českém vysokém učení 
technickém.

Následující text se skládá z několika relativně samo-
statných částí. Po historickém přehledu je představen 
vývoj fakulty v posledních třiceti letech a poté ná-
sleduje část věnovaná současnosti fakulty. Publikaci 
uzavírají části věnované jednotlivým katedrám.

Doufám, že zpracovaný text bude zajímavý nejen pro 
kolegyně a kolegy zaměstnance a studenty fakulty, 
ale rovněž pro její absolventy, partnery a příznivce. Za 
zpracování publikace patří dík zejména panu prodě-
kanovi Leoši Vítkovi a autorům textů z jednotlivých 
kateder.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze
březen 2022

Předmluva  
děkana



Autoři 
jednotlivých  
částí 
a poděkování

Historie, vývoj a současnost fakulty:

1991–2021: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Část věnovaná AS FFÚ: 

Ing. Václav Černý, Ph.D.

Části věnované katedrám: 

KBP: doc. RNDR. Jarmila Radová, Ph.D. 

KDEP: Ing. Alena Králová, Ph.D.

KFOP: Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. 

KFUA: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

KMTP: prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 

KMU: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

KVF: Ing. Savina Finardi, Ph.D. 

Data o studentech FFÚ: 

Ing. Jana Víchová

Poděkování za vzpomínky a upřesnění 
historického vývoje: 

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.

doc. Ing. Jana Marková, CSc.

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
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První děkan 
doc. Ing. Vladimír Pilný, CSc. 

(Katedra účetnictví)  
7/1991–3/1994

Pátý děkan  
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
(Katedra finančního účetnictví 

a auditingu)  
4/2014–3/2022

Čtvrtý děkan 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

(Katedra bankovnictví  
a pojišťovnictví) 
4/2006–3/2014

Přechod  
na ECTS kredity  

(9/2006)

Zavedení 
kreditního systému  

září 1991

Zavedení  
AJ programu MIFA  

záři 2015 
 
 

1991–1994

2014–20222006–2014

1991

20152006

1. července 1991: vznik fakulty 
Od počátku dva studijní obory:  

Finance, Účetnictví

Tak šel čas s fakultou...
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Druhá děkanka 
doc. Ing. Štěpánka 

Nováková, CSc.  
(Katedra účetnictví)  

 4/1994–3/2000

Třetí děkanka 
doc. Ing. Bojka  

Hamerníková, CSc.  
(Katedra veřejných financí) 

 4/2000–3/2006

Rektorka VŠE  
doc. Ing. Jaroslava 

Durčáková, CSc.  
(Katedra měnové teorie 

a praxe)  

Získání institucionální 
akreditace VŠE  

 září 2018

Mezinárodní evaluace  
VaV na VŠE  

 listopad 2020

Rektor VŠE  
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

(Katedra bankovnictví  
a pojišťovnictví) od 4/2022

Šestý děkan  
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 

(Katedra bankovnictví  
a pojišťovnictví) od 4/2022

Škola přijata 
do CEMS 1998

1994–2000 1998–2004 2000–2006

2018 2020 2022 2022

1998
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Finanční a účetní disciplíny a katedry na 
Vysoké škole ekonomické v Praze existovaly 
od samého počátku školy v roce 1953. Výuka 
financí a účetnictví ale probíhala již v 19. století 
(samostatně nebo v rámci obecnějších 
předmětů) na Právnické fakultě Karlovo-
Ferdinadovy univerzity a fakultách technických 
vysokých škol a obchodních učilištích.

Po vzniku Vysoké školy obchodní (VŠO) v roce 1919 
v rámci Českého vysokého učení technického v Praze 
došlo k rozvoji výuky a bádání jak v oblasti financí 
(bankovní směr), tak i účetnictví (děkanem byl v le-
tech 1919–1921 profesor J. Pazourek specializovaný 
na obor účetnictví).

Další změny nastaly v poválečném období, kdy byly 
založeny nové vysoké školy nebo jejich části, na 

kterých se finance a účetnictví také vyučovaly. Šlo 
zejména o Vysokou školu politickou a sociální (VŠPS) 
a její Politickou fakultu či Vysokou školu speciálních 
nauk ČVUT. 

Po únoru 1948 byla Vysoká škola obchodní ČVUT pře-
jmenována na Vysokou školu věd hospodářských ČVUT 
a postupně z politických důvodů utlumena a zrušena. 
Výuka financí a účetnictví byla převáděna na Fakultu 
hospodářskou Vysoké školy politických a hospodář-
ských věd (VŠPHV, 1949–1953), kde v roce 1951 vznikly 
i katedry financí a účetnictví a vytvořily se personální 
základy pro další fungování obou kateder na Vysoké 
škole ekonomické v Praze (VŠE vznikla v roce 1953). 

Od roku 1953 existovala na VŠE samostatná Fakulta 
financí a účetnictví, která byla v roce 1959 zrušena 
a její tři katedry (finanční, účetní a pedagogická) byly 

Kořeny 
fakulty
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včleněny do nově vzniklé Fakulty politické ekonomie. 
V roce 1968 se tato fakulta přejmenovala na Fakultu 
národohospodářskou, na které až do jejího konce pů-
sobila katedra financí a úvěru a katedra pedagogiky, 
katedra účetnictví byla převedena od roku 1978 na 
nově vzniklou Fakultu řízení.

Po listopadu 1989 došlo v červnu 1990 k rozdělení 
dosavadní katedry financí a úvěru (vedoucí doc. 
V. Beneš) na čtyři nové katedry, zároveň se katedra 
účetnictví (vedoucí prof. S. Svoboda) od ledna 1991 
rozdělila na dvě nové katedry. Katedra pedagogiky 

(vedoucí prof. J. Koudela) se přejmenovala na katedru 
didaktiky ekonomických předmětů. Rozdělení kate-
der na menší celky sledovalo dva cíle: zjednodušit 
řízení příliš velkých kateder, které na konci 80. let čí-
taly již přes 40 pracovníků, a také připravit dostatečný 
počet kateder na vznik případných nových institutů 
nebo fakult. 

Fakulta financí a účetnictví vznikla 
1. července 1991, kdy na ní byly 
převedeny finanční a účetní 
katedry a katedra didaktiky 
ekonomických předmětů. 

Ministr školství Vladimír Kadlec, předseda 
vlády Oldřich Černík a rektor Ladislav Veltruský 
provedli 28. prosince 1968 slavnostní výkop 
k výstavbě Nové budovy Vysoké školy 
ekonomické v Praze

J. Petřivalský, děkan Fakulty 
národohospodářské 1973–1990

A. Pešek, děkan Fakulty 
národohospodářské 1990–1991

V. Pilný, děkan Fakulty řízení  
1990–1991 

«
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Vývoj fakulty 
1991–2021

Po nutných reformách celé Vysoké školy ekonomické v letech  
1990–1991, které souvisely s opuštěním centrálního plánování 
ekonomiky a přechodem na tržní systém, se vytvořila nová struktura 
školy založená na pěti fakultách: Fakulta financí a účetnictví, Fakulta 
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky 
a statistiky a Národohospodářská fakulta. V roce 1998 byla do VŠE 
začleněna i Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. 
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Na Fakultu financí a účetnictví byly v roce 1991 
převedeny tyto katedry:

 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
 vedoucí: prof. M. Tuček 1990–1992, Ing. P. Dvořák 

1992–1999, doc. J. Daňhel 1999–2006, doc. J. Ra-
dová od r. 2006

 Katedra didaktiky ekonomických předmětů 
 vedoucí: doc. O. Asztalos 1990–1994, doc. M. Rotport 

1994–2002, Dr. B. Zejda 2002–2006, doc. J. Dvořáček 
2006–2010, Dr. A. Králová od r. 2010

 Katedra financí podniku, v roce 2000 pře-
jmenovaná na katedru financí a oceňování 
podniku

 vedoucí: prof. J. Valach 1990–2001, doc. M. Mařík 
2001–2018, Dr. B. Rýdlová od r. 2018

 Katedra finančního účetnictví, v roce 2006 
přejmenovaná na katedru finančního účet-
nictví a auditingu 

 vedoucí: prof. J. Báča 1991–1994, doc. L. Müllerová 
1994–2006, doc. L. Mejzlík 2006–2014,  
doc. D. Procházka od r. 2014

 Katedra měnové teorie a politiky
 vedoucí: doc. J. Durčáková 1990–1993,  

prof. Z. Revenda 1993–2001 + 2006–2014,  
prof. M. Mandel 2001–2006, doc. K. Brůna od r. 2014

 Katedra nákladového účetnictví a kalkulace, 
v roce 1994 přejmenována na katedru mana-
žerského účetnictví

 vedoucí: doc. B: Král 1991–2014, doc. J. Wagner  
od r. 2014

 Katedra veřejných financí
 vedoucí: doc. J. Vostatek 1990–1991, 1994, prof.  

V. Bakule 1992–1993, doc. Pavel Dvořák 1994–1995, 
doc. B. Hamerníková 1995–2000, doc. K. Kubátová 
2000–2004, doc. A. Vančurová od r. 2004

Akademický senát fakulty, který je samosprávným or-
gánem fakulty, schvaluje zejména její vnitřní předpisy, 
rozpočty, podmínky přijímacího řízení a volí děkany. 

Robert Alexander Mundell, držitel Nobelovy 
ceny za ekonomii, obdržel čestný titul Doctor 
Honoris Causa VŠE v roce 2001
«

Předsedové AS FFÚ (foto 2021): prof. Janhuba,  
doc. Brada, prof. Marek, doc. Radová,  

doc. Koderová, prof. Vančurová, Dr. Finardi)
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Děkani  
fakulty

prof. Vladimír Pilný
Katedra finančního účetnictví 
(1991–1994) 

doc. Štěpánka Nováková 
Katedra finančního účetnictví
(1994–2000) 

doc. Bojka Hamerníková 
Katedra veřejných financí
(2000–2006) 

doc. Petr Dvořák 
Katedra bankovnictví  
a pojišťovnictví
(2006–2014)

doc. Ladislav Mejzlík 
Katedra finančního účetnictví 
a auditingu
(2014–2022)

prof. Petr Musílek
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
(od roku 2022)
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Postupně Akademický senát vedli prof. M. Janhuba 
(1991–1994), doc. J. Radová (1994–1997),  
doc. J. Koderová (1997–2001), prof. A. Vančurová 
(2001–2003), doc. J. Brada (2003–2006), prof. P. Marek 
(2006–2021) a od roku 2021 Dr. S. Finardi.
 
Akademický senát se také vyjadřuje ke složení dalších 
orgánů a komisí fakulty (vědecká či akreditační rada, 
disciplinární komise). 

Historicky nejdéle sloužícím senátorem je Dr. V. Černý 
(od r. 1994 dosud), mezi další dlouhodobě působící 
senátory patří např. prof. E. Ducháčková (od roku 
2000 dosud), doc. N. Blahová (2001–2014 a od r. 2018) 
či prof. P. Marek (2006–2021).

Tajemnicemi fakulty, které řídí provozní a finanční 
agendu fakulty, byly JUDr. E. Vachulková (1984–2014), 
Ing. J. Víchová (Nováková) (2014–2020) a od roku 
2021 Ing. A. Suková.

V letech 2004–2011 na fakultě existovalo Centrum 
pro makro-monetární dynamiku, v první dekádě 
21. století vznikl Institut energetické ekonomie,  

v druhé dekádě Institut strategického investování.
Členové fakulty byli několikrát prorektory (doc. J. Dur-
čáková 1993–2000, prorektorka pro zahraniční 
vztahy, prof. Z. Revenda 2003–2006, prorektor pro 
rozvoj, prof. P. Musílek 2003 a 2014–2022, prorektor 
pro studium a poté prorektor pro vědu a výzkum, 
doc. P. Dvořák 2014–2022, prorektor pro studium. 

Docent Zelenka a doc. Radová byli předsedy celoškol-
ního akademického senátu.

doc. J. Durčáková prof. Z. Revenda doc. P. Dvořák doc. Zelenka doc. J. Radováprof. P. Musílek

Na celoškolní úrovni se do řízení 
VŠE zapojila zejména prof. 
Jaroslava Durčáková z KMTP, 
která byla v letech 2000–2006 
zvolena na dvě funkční období 
rektorkou VŠE, v roce 2021 
(s nástupem do funkce od dubna 
2022) pak nově zvolený rektor 
doc. Petr Dvořák z KBP.
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Jádrem činnosti každé fakulty je výuka 
studentů. V období od vzniku fakulty 
proběhly dvě zásadní reformy studia. První 
reforma spojená s ekonomickou transformací 
proběhla v letech 1990–1991. Byla založena 
na volitelnosti, kreditním systému studia 
a možnosti prodloužení studia z původních 
čtyř na pět let. Na fakultě se v akademickém 
roce 1991/1992 začalo vyučovat ve dvou 
reformovaných pětiletých studijních oborech, 
které zahrnovaly i stejnojmenné hlavní 
specializace:

 Finance
 Účetnictví a finanční řízení podniku.

Byly rovněž vytvořeny zpočátku jen tři nové vedlejší 
specializace, které byly primárně určeny studentům 
z jiných fakult:

 Účetnictví a finanční řízení podniku (KFU)
 Mezinárodní finance (KMTP)
 Učitelství odborných předmětů ekonomických 
1991–2018 (KDEP).

Od ak. roku 1992/1993 byl v bakalářských studijních 
oborech v rámci Financí nabízen nový podobor Daně 
a finanční kontrola, z kterého byl v roce 2005/2006 
vytvořen samostatný obor Zdanění a daňová politika. 
V roce 2003 byl vytvořen nový bakalářský studijní 

obor Pojišťovnictví, který se v roce 2005/2006 trans-
formoval do nového bakalářského oboru Bankovnic-
tví a pojišťovnictví. V roce 2007 vznikl bakalářský obor 
Učitelství praktického vyučování v ekonomickém 
vzdělávání (v roce 2011 přejmenovaný na Vzdělávání 
v ekonomických předmětech).

Na magisterském navazujícím stupni studia byly 
postupně vytvářeny další hlavní specializace:

 2002: Zdanění a daňová politika (KVF)
 2003: Učitelství ekonomických předmětů pro 
střední školy (KDEP)

 2006: Bankovnictví a pojišťovnictví (KBP)
 2006: Finance a oceňování podniku (KFOP)
 2011: Finanční inženýrství (KBP).

Výuka

Od roku 1999 byly obory 
akreditovány již jako tříleté 
bakalářské a navazující dvouleté 
magisterské. Od roku 2006/2007 
došlo k další celoškolské reformě, 
kdy byly do studijních plánů 
implementovány principy 
boloňské deklarace a ECTS 
kreditů. 
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Nově vznikaly i vedlejší specializace:
 1993: Veřejné finance (KVF)
 1993: Bankovnictví (KBP)
 1994: Peněžní ekonomie a bankovnictví (KMTP+KBP)
 2000: Oceňování podniku a jeho majetku (KFOP)
 2004: Controlling (KMU)
 2009: Auditing (KFUA)
 2000: Zdanění a daňová politika, poté od 2009 
Daně v podnikání (KVF)

 2011: Finanční inženýrství (KBP)
 2012–2015: Veřejné rozpočty v číslech (KVF)
 2014: Mezinárodní finance a byznys (KMTP + FMV)
 2019: Vzdělávání ve financích a účetnictví (KDEP)

V roce 1993 byli na fakul-
tě zapsáni první studenti 
do dvou doktorských 
studijních programů 
v prezenční a kombi-
nované formě, které 
existují doposud: Finance 
a Účetnictví a finanční 
řízení podniku. V letech 

2010–2018 probíhala výuka i doktorském programu 
Teorie vyučování ekonomických předmětů a v letech 
2010–2019 také ve společném doktorském studijním 
programu s ČVUT Výpočtová ekonomie a finance.

Graf: Studenti bakalářského studia

Zdroj: InSIS VŠE, průměrný počet aktivních studentů za rok
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Graf: Studenti navazujícího magisterského studia 

Graf: Studenti pětiletého magisterského studia
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Výzkum fakulty byl a je dlouhodobě 
orientován na ekonomickou, finanční a účetní 
oblast, v menším rozsahu i na problematiku 
ekonomického vzdělávání. 

Po dokončení státních výzkumných úkolů a plánů vy-
cházejících ze zadání státu na konci 80. let dvacátého 
století (tzv. státní plány výzkumu) byly pro rozvoj vý-
zkumu na fakultě důležité zejména výzkumné záměry 
MŠMT (Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace 
v praxi z interdisciplinárního hlediska), které fakulta 
získala v letech 1999–2004 (řešitelka doc. B. Hamerní-
ková) a 2005–2011 (prof. P. Marek). 

Zároveň po založení Grantové agentury ČR vznikl 
další systémový nástroj podpory vědy a výzkumu 
(VaV), do kterého se fakulta trvale zapojovala. Probí-
hal i další, tzv. aplikovaný (TAČR, ministerstva) resp. 
smluvní výzkum (výzkum na objednávku soukromé-
ho či neziskového sektoru) a transfer znalostí. 

Od roku 1991 do roku 2021 včetně fakulta získala 
jako hlavní řešitel či spoluřešitel:

 celkem 67 projektů GAČR, z toho se podílela na 
dvou projektech excelence a u 5 projektů byla 
spoluřešitelem

 projekt MŠMT Centrum základního výzkumu pro 
dynamickou ekonomii a ekonometrii (2006–2011, 
prof. J. Kodera)

 dva výzkumné záměry MŠMT (1999 a 2005,  
doc. B. Hamerníková a prof. Marek)

 tři projekty MPSV (2004–2011, prof. A. Vančurová), 
jeden MZV (2003, prof. K. Kubátová) a jeden pro-
jekt TAČR (2012–2013, doc. L. Vítek) 

 od roku 2007 se podílela na šesti mezinárodních 
projektech USA zaměřených na transparentnost 
veřejných rozpočtů (doc. L. Sedmihradská).

Fakulta propojuje výzkum a výuku a přenáší tak 
nejnovější vědecké poznatky ke studentům i do 
praxe. Výsledkem výzkumu jsou výstupy, jejichž počty 
ukazuje následující obrázek.

Měnící se počty výstupů reagují na celosvětový i ná-
rodní přesun důrazu směrem k článkům z časopisů 
z databáze Web of Science-Clarivate a Scopus. Fakulta 
na tento trend reagovala a postupně v souladu 
s měnícím se personálním vybavením posílila výstupy 
v nejkvalitnějších mezinárodních časopisech.

Výzkum

Důležitým nástrojem podpory 
výzkumných aktivit zejména 
juniorních výzkumníků se stal 
tzv. specifický výzkum, který se 
uskutečňuje pomocí interních 
grantových soutěží.
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Aby bylo možné budovat dobré jméno fakulty i absolventů, bylo 
nutné, aby se zvyšovala kvalita akademického sboru. V posledních  

30 letech proběhlo na Vědecké radě fakulty celkem:

Úspěšných obhajob 
disertačních prací

Habilitační řízení, z toho  
90 úspěšných

Řízení ke jmenování 
profesorem, z toho  

31 úspěšných

Struktura publikačních výstupů FFÚ

Zdroj: Databáze publikační činnosti VŠE
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V roce 1998 prošla celá VŠE hodnocením meziná-
rodní aliance vysokých škol CEMS a téhož roku 
byla do této aliance přijata. 

Od roku 2007 do roku 2014 na fakultě existoval ang-
lický navazující magisterský studijní program Joint De-
gree Programme Finance and Accounting for Common 
Europe, na kterém se podílely také Rotterdam Business 
School, University of Ljubljana a Univerzita Mateja 
Bela. V programu celkem studovalo 67 studentů.

Bez mezinárodního prvku si nelze představit ani různé 
výzkumné aktivity, ať již projekty, publikace nebo 
konference. Fakulta od roku 1996 pořádá mezinárodní 
vědeckou konferenci „Teoretické a praktické aspekty 
veřejných financí“ a od roku 1999 konferenci ACFA za-
měřenou zejména na mladé výzkumníky a doktorandy 

Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA). 
V roce 2003 se podařilo uspořádat 59. mezinárodní 
kongres International Institute of Public Finance 
(IIPF), v roce 2004 pak 27. výroční kongres Evropské 
asociace účetních (EAA) a v roce 2019 byla spolupo-
řádána 9. mezinárodní konference Financial Enginee-
ring and Banking Society (FEBS).

Fakulta již desítky let spolupracuje s centrálními 
orgány státní správy, zejména s MF ČR, MPSV, MSp 
a ČNB. Dále intenzivně spolupracuje s profesními 
komorami a organizacemi, jako jsou např.: 

 ACCA
 CFA Institute
 Česká bankovní asociace
 European Financial Reporting Advisory Group
 European Accounting Association
 ICAEW
 Komora auditorů ČR
 Komora certifikovaných účetních
 Komora daňových poradců ČR
 Národní rozpočtová rada
 Národní účetní rada
 Rada pro veřejný dohled nad auditem 
 Svaz účetních ČR.

Mezinárodní rozměr fakulty

Silný mezinárodní obsah měl přechod 
na ECTS kredity v roce 2006/2007, 
který umožňuje větší mezinárodní 
mobilitu studentů a přechody mezi 
studijními programy a stupni studia.
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Současnost 
fakulty 

Dlouhodobou vizí fakulty je vedoucí postavení ve vysokoškolském 
vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední 
a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém 
oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na 
výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím 
svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální 
a environmentální odpovědnost veřejné vysoké školy. K této vizi je 
zaměřeno i organizační uspořádání fakulty; v současné době ji tvoří 
sedm kateder a dva instituty.
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Tajemnice fakulty Systémový integrátorStudentská tajemnice 
Studentské kluby

Asistentka děkana

Proděkani

Proděkanka pro  
zahraniční vztahy

KBP – Katedra bankovnictví 
a pojišťovnictví

KMTP – Katedra měnové  
teorie a politiky

KFÚA – Katedra finančního  
účetnictví a auditingu

KDEP – Katedra didaktiky 
ekonomických předmětů

KMÚ – Katedra manažerského 
účetnictví

KFOP – Katedra financí  
a oceňování podniku

KBP – Katedra bankovnictví 
a pojišťovnictví

Proděkan pro  
výzkum a doktorské studium

MIFA Coordinator, 
 Asistent pro zahraniční vztahy

Koordinátor projektových 
a rozvojových agend

Studijní referentky

Studijní referentka pro výzkum 
a doktorské studium

Proděkanka pro  
studijní a pedagogickou činnost

ISTI – Institut strategického
investování

IEE – Institut energetické 
ekonomie

InstitutyKatedry

Děkan
fakulty

Akreditační rada 
fakulty

Disciplinární komise 
fakulty

Vědecká rada 
fakulty

Rada absolventů  
a partnerů fakulty

Akademický senát 
fakulty
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Tajemnicí fakulty v letech 2014–2020 byla po dlou-
holeté tajemnici JUDr. Evě Vachulkové jmenována 
Ing. Jana Víchová. Po jejím odchodu na mateřskou 
a rodičovskou dovolenou vykonává od roku 2021 
funkci tajemnice Ing. Anna Suková.

Asistentkou děkana je od roku 2007 Mgr. Darina 
Anežka Kubová, která nastoupila po Heleně Sýkorové.

Studijní agendu pro bakalářské a magisterské studi-
um zařizují referentky Mgr. Lucie Horáčková,  
Bc. Simona Korousová, Hana Rasochová, Jana Stehlí-
ková, pro cizojazyčné programy Bc. Martin Štolc 
(dříve Mgr. Alžběta Kožušníková). Agendu výzkumu 
a doktorského studia má na starosti Agáta Bernasová 
(dříve Andrea Jarkovská, Hana Kokešová a Helena 
Čížková).

Děkan Proděkan pro  
studium

Proděkan pro 
zahraniční vztahy

Proděkan pro výzkum 
a doktorské studium

2014–2022 Mejzlík Ladislav Dvořáková Dana
Žárová Zárybnická 
Marcela

Vítek Leoš

2006–2014 Dvořák Petr Míková Marie
Žárová Marcela
Holečková Jaroslava

Musílek Petr

2000–2006 Hamerníková Bojka Míková Marie Holečková Jaroslava
Marek Petr
Musílek Petr

1994–2006 Nováková Štěpánka Janhuba Miloslav Holečková Jaroslava Asztalos Ondřej

1991–1994 Pilný Vladimír
Nováková Štěpánka
Doležal Jiří

Holečková Jaroslava
Durčáková Jaroslava

Valach Josef

Studijní referentky s děkanem L. Mejzlíkem
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Ten zejména schvaluje vnitřní předpisy a rozpočet 
fakulty a volí jejího děkana na čtyřleté funkční období 
(maximálně dvakrát za sebou). Skládá se ze zástupců 
akademické obce fakulty volených přímou a tajnou 
volbou. Má celkem 15 členů, z čehož jednu třetinu 
tvoří zástupci studentů. V současné době tvoří senát 
tři volební obvody: studentský (5 členů), katederní 
volební obvod (7 členů, vždy jeden zástupce za kaž-
dou katedru) a celofakultní volební obvod (3 členo-
vé). Činnost senátu řídí předsednictvo senátu, které 
tvoří předseda senátu (Dr. S. Finardi) a dva místopřed-
sedové (Dr. V. Černý a za studenty Bc. T. Jiříková).

Členové senátu (stav na konci roku 2021):

Celofakultní volební obvod
 prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
 Ing. Savina Finardi, Ph.D.
 Ing. Jan Molín, Ph.D.

Volební obvod katedry měnové teorie a politiky
 doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.

Volební obvod katedry bankovnictví a pojišťovnictví
 prof. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.

Volební obvod katedry manažerského účetnictví
 doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Volební obvod katedry didaktiky ekonomických předmětů
 prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Volební obvod katedry veřejných financí
 doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Volební obvod katedry financí a oceňování podniku
 Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.

Volební obvod studentů zapsaných na fakultě:
 Bc. Tereza Jiříková
 Bc. Daniel Kolek
 Ing. Oto Křivanec 
 Jan Lauterkranz
 Ing. Vojtěch Menzl, MSc.

Volební obvod katedry finančního účetnictví a auditingu
 Ing. Václav Černý, Ph.D.

Zasedání AS FFÚ s děkanem P. Musílkem

Klíčovým samosprávným orgánem 
fakulty je akademický senát
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Členové vědecké rady jsou významní představitelé 
oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí 
činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby 
než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž 
je fakulta součástí. Mezi hlavní úkoly vědecké rady patří 
projednávání strategických dokumentů fakulty a návrhů 
studijních programů, působnost v habilitačním řízení 
a v řízení ke jmenování profesorem a diskuse a hodno-
cení výzkumného zaměření fakulty.

Vědecká rada fakulty je samospráv-
ným orgánem, předsedou vědecké 
rady je děkan, který po schválení 
akademickým senátem fakulty 
jmenuje a odvolává ostatní členy 
vědecké rady. 

Interní členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (23 členů)

1 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Vedoucí katedry měnové teorie 
a politiky

2 prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

3 prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. 
Katedra měnové teorie a politiky

4 doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Prorektor pro studijní  
a pedagogickou činnost

5 doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Proděkanka pro studijní 
a pedagogickou činnost

6 prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Katedra manažerského účetnictví

7 prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Katedra manažerského účetnictví

8 prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky

9 prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku

10 prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku

11 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
Předseda vědecké rady a děkan

12 prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Prorektor pro vědu a výzkum

13 prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Katedra finančního účetnictví 
a auditingu

14 prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Katedra veřejných financí

15 doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Vedoucí katedry finančního účetnictví

16 prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky

17 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Vedoucí katedry bankovnictví 
a pojišťovnictví

18 Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
Katedra měnové teorie a politiky

19 Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky, 
NF VŠE

20 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Vedoucí katedry veřejných financí

21 doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Proděkan pro výzkum a doktorské 
studium

22 doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Vedoucí katedry manažerského 
účetnictví

23 doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.
Proděkanka pro zahraniční vztahy

1

Složení vědecké rady (stav ke konci roku 2021)
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Interní členové Vědecké rady FFÚ 
VŠE v Praze (23 členů)

Externí členové Vědecké rady 
FFÚ VŠE v Praze (15 členů)
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Akreditační rada je poradním orgánem děkana a sklá-
dá se ze zástupců jednotlivých kateder a předsedkyně, 
kterou je proděkanka pro studijní a pedagogickou 
činnost. Hlavní náplní její činnosti je posuzovat kvalitu 
a odborné zaměření studijních programů, předmětů 
a garantů pro výuku uskutečňovanou fakultou.

Disciplinární komise je poradním orgánem děkana. 
Projednává přestupky studentů proti studijním předpi-
sům a etickému kodexu fakulty a školy. Členy discipli-
nární komise na návrh děkana fakulty schvaluje senát 
fakulty.

Grantová rada fakulty je zodpovědná za fakultní 
hodnocení kvality a výběr nových výzkumných projektů 
interní grantové soutěže VŠE. 

Rada absolventů a partnerů (RAP) je poradním 
orgánem děkana fakulty, přičemž členové jsou vybráni 
děkanem z řad absolventů a partnerů VŠE. Posláním 
RAP je bližší propojení FFÚ s praxí a řešení dlouhodo-
bých vnějších faktorů ovlivňujících trh práce v oblasti 
financí a účetnictví.

Externí členové Vědecké rady FFÚ VŠE v Praze (15 členů)

1 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Zástupce vedoucího katedry financí, 
VŠB-TU Ostrava

2 doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
Senior partner, BDO Audit

3 Ing. Otakar Hora, CSc.
Předseda výboru pro audit a člen 
dozorčí rady, ČEZ

4 Ing. Zdeněk Hrdlička
Ředitel odboru strategie daňové 
politiky, Ministerstvo financí ČR

5 Ing. Miloslav Kala
Prezident, Nejvyšší kontrolní úřad

6 Ing. Petr Kříž, FCCA
Financial Services Partner, Czech 
Regulatory & Policy Leader
PricewaterhouseCoopers

7 Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
Člen prezídia, Rada pro veřejný 
dohled nad auditem

8 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Rektorka, Mendelova univerzita 
v Brně

9 Ing. Pavel Racocha
Výkonný ředitel a předseda 
představenstva KB Penzijní 
společnosti

10 Ing. Jiří Rusnok
Guvernér České národní banky

11 JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Předseda senátu Nejvyššího 
správního soudu

12 prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.
Vedoucí katedry účtovníctva 
a auditorstva, Fakulta hospodárskej 
informatiky EU v Bratislavě 

13 prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Profesor, Vysoká škola finanční 
a správní

14 Ing. Petr Zahradník, MSc.
Ekonom České spořitelny a poradce 
prezidenta Hospodářské komory České 
republiky

15 prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Rektor, Vysoká škola ekonomie 
a managementu
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Na fakultě jsou v současné době akreditovány 
studijní programy pro bakalářský, navazující 
magisterský a doktorský stupeň. S výjimkou 
doktorských studijních programů, které existují 
v prezenční i kombinované formě, jsou všechny 
uskutečňovány pouze prezenčně.

 V rámci bakalářského studia existují programy 
Bankovnictví a pojišťovnictví (garant doc. P. Dvo-
řák), Finance (prof. M. Mandel), Účetnictví a finanční 
řízení podniku (prof. L. Müllerová), Zdanění a daňo-
vá politika (prof. A. Vančurová) a dobíhající Vzdělá-
vání v ekonomických předmětech (prof. B. Král).

 V rámci navazujícího magisterského studia jsou 
akreditovány programy (hlavní specializace) 
Bankovnictví a pojišťovnictví (doc. P. Dvořák), 
Finance (prof. M. Mandel), Finance a oceňování 
podniku (prof. M. Mařík), Finance and Accounting 
v angličtině (doc. M. Zárybnická Žárová), Finanční 
inženýrství (prof. J. Witzany), Účetnictví a finanční 
řízení podniku (doc. D. Procházka), Zdanění 
a daňová politika (prof. A. Vančurová) a dobíhající 
Učitelství ekonomických předmětů pro střední 
školy (prof. B. Král).

 V rámci doktorského studia v českém i anglickém 
jazyce a prezenční i kombinované formě nabízí 
fakulta programy Finance (prof. Z. Revenda) a Účet-
nictví a finanční řízení podniku (doc. D. Procházka).

Na fakultě je také od roku 2018 uskutečňován pro-
gram celoživotního vzdělávání „Oceňování a investice 
do nemovitostí“ (MBA program, garant Ing. F. Pobor-
ský, Ph.D.), kterému byla udělena akreditace Royal 
Insititution of Chartered Surveyors i České asociace 
MBA škol.

Studium

Navazující magisterský studijní 
program v anglickém jazyce 
„Finance and Accounting“ byl 
otevřen v ak. roce 2015/2016.

Imatrikulace prvních studentů MIFA v říjnu 2015
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S výjimkou doktorského studia ve všech akreditova-
ných studijních programech probíhá studium od roku 
1991 v kreditním systému. Standardní doba studia je 
na bakalářském stupni tři roky, navazujícím magister-
ském dva roky a na doktorském stupni od roku 2019 
v prezenční formě čtyři roky (předtím tři, v kombino-
vané formě pět let).

V roce 2018 obdržela Vysoká škola ekonomická právo 
institucionální akreditace a v září 2018 byly fakultě akre-
ditovány Radou pro vnitřní hodnocení VŠE nové studijní 
programy vycházející z dosavadních oborů. V nových 
studijních programech studenti studují od akademické-
ho roku 2019/2020. Noví studenti již nejsou přijímáni na 
obory Vzdělávání v ekonomických předmětech a Učitel-
ství ekonomických předmětů pro střední školy.
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Fakultní promoce
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Výzkum

Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti

Asistenti
Vědec.

výzkumní 
pracovníci 

THP
Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

do 29 let     1 1  2   4

30–39 let    9  4 2 3 2  4  24

40–49 let  3  6  3 10  8 1 1 5 2  6  45

50–59 let  5  5  6  2  2 1 1 1  3  26

60–69 let  2 3  5  6  1  2 1 1  3  24

nad 70 let  3 2   1   1    7

Celkem 13 5 16 16 22 17 1 4 8 3 7 18 130

Zdroj: výroční zpráva fakulty za rok 2021 

Personální složení fakulty (2021) dle věku pracovníků, nepřepočtené pracovní úvazky

Pracovníci a studenti fakulty realizují výzkum 
v rámci výzkumných projektů a grantů, nebo 
individuální výzkumnou aktivitou v těchto 
hlavních oblastech: bankovnictví, pojišťovnictví 
a finanční trhy; měnová teorie a politika; veřejné 
finance a zdanění; finanční účetnictví a auditing; 
finance podniku a oceňování; manažerské 
účetnictví; teorie ekonomického vzdělávání. 

Jádro těchto aktivit se odehrává na katedrách, 
čímž je zabezpečen klíčový prvek vysokoškolské-
ho systému: propojení a přenos výsledků vědy 
a výzkumu do vzdělávání. Personální zabezpečení 
je založeno na kvalifikovaném a rovnoměrném 
personálním zabezpečení docenty a profesory, 
součástí výzkumného personálního složení fakulty 
jsou i doktorandi.
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Fakulta pravidelně pořádané následující konference:
 Rozvoj a inovace finančních produktů
 Teoretické a praktické aspekty veřejných financí
 Annual Conference on Finance and Accounting
 Czech Corporate Finance Forum
 Schola nova, quo vadis?
 Pedagogická konference.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti fakulta publikuje 
výsledky i v mezinárodně špičkových nakladatelstvích 
a časopisech.

Kvalita výzkumu a publikací je hodnocena ve třech 
úrovních:

 Vnější rámec (hodnocení ze strany Rady vlády pro 
výzkum a inovace a MŠMT, mezinárodní evaluace 
a v rámci akreditací studijních programů a habilitač-
ních a jmenovacích řízení ze strany Rady pro vnitřní 
hodnocení a Národního akreditačního úřadu)

 Hodnocení výsledků VaV v rámci expertního 
panelu VŠE

 Hodnocení uvnitř FFÚ, kdy každoročně probíhá 
hodnocení jednotlivých pracovníků, kateder 
i celé fakulty (na úrovni kateder, kolegia děkana 
a vědecké rady).

 D1 Q1  
(mimo D1) Q2 Q3 Q4

2016 1  1

2017 1 2  3

2018 2 1 2 4  9

2019 1 4 5 6 16

2020 3 8 7 17

2021 2 1 6 9 24

Počty WoS článků podle kvartilů a první 
decil (AIS dle FORD)

Zdroj: databáze publikační činnosti VŠE, listopad 2021
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Fakulta řeší prestižní projekty GAČR, TAČR, např.:
 Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik 
(GAČR), řešitel prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.  období 
2020–2022

 Online aktivita a finanční trhy (GAČR), řešitel 
doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D., období 
2020–2022

 Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesu-
nu zisků na rozpočet České republiky (GAČR), řeši-
tel prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D., období 2018–2021

 Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik (GAČR), 
řešitel prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., období 
2018–2021

 Excelence v ekonomickém výzkumu energetické 
efektivity a modelování dopadů – FE3M (GAČR), 
řešitel prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., 
období 2019–2023

 Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 
2030 dosažených aplikací vybraných daňových 

a poplatkových nástrojů (TAČR), řešitel Mgr. Milan 
Ščasný, Ph.D., období 2021–2023

 Open Budget Survey 2021 (OB USA), řešitel doc. Ing. 
Lucie Sedmihradská, Ph.D., období 2021–2022

 Modelování struktury a dynamiky cen energií, ko-
modit a alternativních aktiv (GAČR), prof. RNDr. Jiří 
Witzany, Ph.D., období 2022–2024.

Oprávnění fakulty k habilitačnímu 
a profesorskému řízení má fakulta 
akreditováno do roku 2023 
v oboru Finance a do roku 2029 
v oboru Účetnictví a finanční 
řízení podniku. 

Věděcká rada fakulty v letech 2014–2018
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Důkazem mezinárodních prvků Fakulty financí 
a účetnictví ve výuce je získání mezinárodních 
profesních akreditací pro oblast účetnictví 
(ACCA a ICAEW) a oblast financí (CFA).

Fakulta je držitelem akreditace od Asociace profesních 
účetních (ACCA) pro vybrané předměty vyučované 
na fakultě již od roku 2009. Studenti, kteří absolvují 
akreditované předměty, mohou získat podle zaměře-
ní svého studijního programu jednu až pět zkoušek 
prvního stupně ACCA účetní kvalifikace.

Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních 
v Anglii a Walesu (ICAEW) udělila FFÚ v roce 2017 pro-
fesní akreditaci na vybrané vyučované předměty. 

Po přezkoumání obsahu vybraných programů byla 
fakulta začleněna do prestižního seznamu univerzit 
v rámci CFA Recognition Programme.

Mezinárodní rozměr fakulty

Vybrané magisterské programy 
Bankovnictví a pojišťovnictví, 
Finance a Finanční inženýrství 
byly přezkoumávány profesní 
společností CFA Institute (Chartered 
Financial Analyst®) za účelem 
ověření shody obsahu výuky 
programů se standardy CFA.

MIFA
FFÚ nabízí od akademického roku 2015/2016 studijní 
program v anglickém jazyce – Finance and Accounting 
(Master in Finance and Accounting – MIFA), který 
v souladu s moderními trendy výuky zahrnuje 
komplexní pohled na problematiku financí a účetnictví 
v mezinárodním prostředí. Ve třetím semestru studia 
mohou studenti absolvovat studium na vybraných 
zahraničních vysokých školách v Evropě, nebo získat 
praktické dovednosti v rámci programu Evropské unie 
Erasmus Plus (Erasmus+) „Internship“.
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Od roku 2017 program MIFA nabízí studium Double 
Degree, jehož podstatou je získání dvou titulů z uni-
verzit za podmínky studování na obou univerzitách 
a obhajoby jedné diplomové práce. Program MIFA 
vytvořil Double Degree program ve spolupráci s Uni-
verzitou Catholique de Louvain, School of Manage-
ment v Belgii. Na výběr jsou následující specializace: 

 Master en sciences de gestion à finalité spécialisée 
(Master in Management) nebo

 Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée 
(Master in Business Engineering).

Dalším významným zapojením 
do mezinárodních vztahů je stabilní 
počet studentů v bakalářském 
nebo magisterském stupni studia, 
kteří studují semestr v zahraničí, 
a dále Ph.D. studentů FFÚ, kteří 
realizují studijní a výzkumné pobyty 
v zahraničí.

Udělení titulu Doctor 
oeconomiae honoris 
causa profesoru Robertovi 
S. Kaplanovi z Harvard 
Business School v roce 2021
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Řada pedagogů se angažuje v profesních 
komorách a institutech, spolupracuje s firmami 
a institucemi v rámci poradenské činnosti, 
zapojuje se do legislativního procesu v roli 
poradců. 

Odborníci z praxe vedou na fakultě řadu specializo-
vaných předmětů a seminářů a také vedou či oponují 
diplomové a bakalářské práce studentů. Odborníci 
z praxe také přednáší na odborných workshopech 
organizovaných pro zaměstnance či studenty fakulty. 
Fakulta spolupracuje s praxí i v oblasti smluvního vý-
zkumu např. s ČBA, KB, MULTIMA a.s., ČMRZB, Českou 
leasingovou a finanční asociací atp.).

Spolupráce s praxí

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou 
školou nebo její součástí

Osoby nemající pracovně právní vztah  
s vysokou školou nebo její součástí

Počet osob 
podílejících 
se na výuce

Počet osob podíle-
jících se na vedení 

závěrečné práce

Počet osob podílejících 
se na zajištění praxe

Počet osob podílejících se na výuce,  
vedení prací a praxích

57 25 10 82

Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi (2021)

Diskuse viceguvernéra ČNB Nidetzského a prof. Mandela  
k měnové politice a inflaci, 2022.
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Katedry 
Fakulty financí 
a účetnictví
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Katedry 
Fakulty financí 
a účetnictví

 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 40

 Katedra didaktiky ekonomických předmětů 46

 Katedra financí a oceňování podniku 52

 Katedra finančního účetnictví a auditingu 60

 Katedra měnové teorie a politiky 68

 Katedra manažerského účetnictví 74

 Katedra veřejných financí 80
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Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (KBP) vznikla v návaznosti na 
změny v uspořádání fakult VŠE a na vznik Fakulty financí a účetnictví, 
která se vyčlenila zejména z Fakulty národohospodářské, na které 
působila katedra financí a úvěru. Právě z katedry financí a úvěru, která 
měla cca 35 členů, byly vytvořeny k 1. červenci 1991 čtyři katedry, 
z nichž jedna byla a do současnosti zůstává Katedra bankovnictví 
a pojišťovnictví. 

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví



41

Z původní katedry financí a úvěru na KBP 
přešla část zaměstnanců, kteří byli zaměřeni 
na oblast bankovnictví, pojišťovnictví 
a kapitálových trhů. Katedra se zapojila do 
výuky zejména na fakultě financí a účetnictví, 
členové katedry však participovali i na výuce 
celoškolsky povinného předmětu Peníze, 
banky, finanční trhy, který byl garantován 
spřátelenou katedrou měnové teorie a politiky, 
tento předmět nadále členové katedry 
bankovnictví nevyučují, ale s katedrou měnové 
teorie a politiky stále spolupracují na jiných 
předmětech. Předměty katedry byly od počátku 
vzniku a dosud jsou nabízeny a vyučovány jako 
volitelné i na dalších fakultách Vysoké školy 
ekonomické. 

Vedení a členové katedry 

Prvním vedoucím katedry byl prof. Ing. Miroslav 
Tuček, CSc., který působil na VŠE i v roli prorektora 
v 70. letech 20. století. Na katedru přišel jako známý 
bankéř, který byl spojen s praxí a do výuky předmětů 
prosadil vedle teoretických aspektů, též praktické 
zaměření, což studenti a absolventi oboru vítali.

Z katedry odešli do finanční praxe někteří mladší ko-
legové, mezi kterými byli např. Michal Konečný, který 
řídil firmu Komerio obchodující na pražské burze. Dále 
odešel též Vladimír Šulc, který se stal stále je mana-
žerem japonské banky MUFG působící v Praze. Mezi 
starší kolegy, kteří odešli do důchodu, patřil Vojtěch 
Polidar, jehož první publikace pro oblast bankovnictví 

byla dlouho velmi vyhledávanou učebnicí na řadě 
vysokých škol v ČR.

Prof. Tučka vystřídal na pozici vedoucího katedry 
ing. Petr Dvořák, který se ve své publikační a výuko-
vé činnosti zaměřoval na oblast komerčního ban-
kovnictví. Katedru řídil téměř do konce 20. století. 
Poté nastoupil jako vedoucí katedry Jaroslav Daňhel, 
který byl známým z oblasti pojišťovnictví. S kated-
rou spolupracoval od počátku 90. let jako externi-
sta, neboť zastával významné manažerské pozice 
zejména v České pojišťovně. Jaroslav Daňhel se brzy 
stal docentem a poté profesorem v oboru finance. 
Katedra pod jeho vedením zavedla bakalářský obor 
Pojišťovnictví, který vznikl na základě poptávky 
pojišťoven po odbornících v oblasti pojišťovnictví. 
Tento bakalářský obor byl později nahrazen oborem 
širším, který je stále nabízen uchazečům o studium – 
Bankovnictví a pojišťovnictví.

Od roku 2006 se stala vedoucí katedry Jarmila 
Radová, která katedru řídí dosud. V průběhu jejího 
působení posílili katedru kolegové Karel Janda, který 
studoval a působil na univerzitách v USA. Karel Janda 
jako profesor v oboru finance je velmi výrazně činný 
v oblasti zahraničních kontaktů, grantové a publikační 
činnosti. Dále na katedru nastoupil Jiří Witzany, který 
působil v bance jako manažer rizik. Stal se profeso-
rem a zároveň garantuje obor Finanční inženýrství, 
kterému se věnoval při svém pobytu na amerických 
univerzitách. Taktéž v bankovní praxi viděl jako vhod-
né takový obor zavést, neboť jeho absolventi jsou 
v bankách velmi vítáni. Z mladších kolegů na katedře 
působí absolventi doktorského studia fakulty Milan 
Fičura, Bohumil Stádník, Petra Jílková, Ondřej Poul.
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Pedagogická činnost

Pedagogická činnost katedry je zaměřena na před-
měty v oblasti komerčního bankovnictví, finančních 
trhů a burz, investičních analýz, finančních derivátů, 
řízení rizik, životního a majetkového pojištění a mate-
matických metod využívaných ve finanční ekonomii. 
Odborná specializace v pedagogicko – výzkumné čin-
nosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní oblasti 
bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy.

Katedra garantuje či spolugarantuje:
 bakalářské programy Bankovnictví a pojišťovnictví 
a Finance,

 magisterské programy stejných názvů, tedy Ban-
kovnictví a pojišťovnictví, Finance, dále program 
Finanční inženýrství

 vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankov-
nictví a Finanční inženýrství.

Katedra vyučuje povinné předměty 
pro studenty výše uvedených 
studijních programů, jako jsou 
Bankovnictví, Pojišťovnictví, 
Kapitálové trhy, a to jak na 
bakalářské, tak na magisterské 
úrovni. Řada předmětů je vyučována 
v anglickém jazyce. Jako příklad 
oblíbených je možné uvést Financial 
Derivatives, Computational Finance, 
Banking and Financial Institutions.

Absolventi uvedených studijních programů a specia-
lizací nachází uplatnění v bankovnictví, pojišťovnictví 
a na kapitálových trzích v ČR i zahraničí, též však 
v oblasti podnikové sféry a v různých regulatorních 
orgánech (např. Česká národní banka).

Výuka vychází nejen z nejnovějších teoretických 
poznatků, ale též z praktických zkušeností získaných 
dlouhodobou spoluprací s významnými finančními 
institucemi. Na výuce některých předmětů na obou 
stupních studia (bakalářském i magisterském) se 
podílejí i významní odborníci z praxe, kteří studen-
tům mohou též nabídnout brigády, či spolupráci na 
částečný pracovní úvazek. 

K zabezpečení výuky členové katedry vydali řadu 
knižních publikací a skript z uvedených oblastí. Pravi-
delně přispívají do renomovaných našich i zahranič-
ních časopisů, přednáší na domácích a zahraničních 
konferencích. Katedra se též podílí na organizování 
postgraduálních a specializovaných kurzů pro ban-
kovní a finanční odbornou veřejnost. Pro různé insti-
tuce členové katedry zpracovávají specifické výzkumy.

Výzkumná činnost

KBP se zaměřuje na výzkum zejména v oblastech výuky 
katedry tedy na bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálové 
trhy a finanční inženýrství. Členové katedry sledují nej-
novější trendy v oblastech a těm se pak věnují i ve své 
výzkumné činnosti, např. mikrofinance, greenfinance, 
oblasti finančních technologií atd. Výsledky výzkumu 
jsou publikovány primárně v odborných časopisech 
indexovaných ve Web of Science či Scopus.
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Za posledních pět let členové 
katedry publikovali 45 článků 
v časopisech s nenulovým impakt 
faktorem, 10 článků v časopisem 
indexových v databázi Scopus a dále 
16 knižních publikací či jejich částí.

Členové katedry pravidelně řeší projekty, které jsou 
financované Grantovou agenturou ČR.
Celkově takových projektů bylo za tři dekády existen-
ce katedry šestnáct.

Jako příklad je možné uvést:
 Analýza a ohodnocování finanční stability pojišťo-
ven a penzjních fondů v ČR

 Analýza globálních trendů ve světovém a českém 
komerčním pojišťovnictví

 Analýza příčin a důsledků české finanční krize 
v 90. letech

 Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
 Excelence v ekonomickém výzkumu energetické 
efektivity a modelování dopadů – FE3M

 Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
 Kreditní riziko a kreditní deriváty
 Metodologie a aplikace ohodnocování finančních 
instrumentů na českém finančním trhu

 Model efektivní regulace finančního trhu v ČR 
v kontextu EU

 Modelování struktury a dynamiky cen energií, 
komodit a alternativních aktiv

Kromě projektů získaných od GAČR členové katedry 
působí jako znalci v oblasti ekonomiky a podílejí se 
na vypracování odborných posudků pro státní orgány 
a další zadavatele z komerční sféry. Spolupracují na 
výzkumech též se zahraničními vysokými školami.

Konference Rozvoj a inovace  
finančních produktů
Tradiční konference je pořádana katedrou již od roku 2011 

a je zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích 
a dalšími faktory, mezi něž patří především evropská i lokální 
regulace a nové finanční technologie, které přinášejí strukturální 
dopady do nastavení finančního trhu, jak z pohledu producentů 
finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu ke klientům. 
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Jako příklad lze uvést:
 Transformace ČMZRB na Národní rozvojovou banku
 Využití informačních technologií v pojišťovnách
 Problémy kvantifikace RPSN 
 Spolupráce s Federal University of Paraiba, Brazil

Katedra organizuje každoročně odbornou konfe-
renci Rozvoj a inovace finančních produktů, které se 
zúčastňují zájemci z řad finančních institucí i pedago-
gové vysokých škol. V roce 2022 proběhl již 11. ročník. 

Každý ročník má svůj vlastní podtitul, který reflektuje 
aktuální situaci na kapitálových trzích.

Katedra se podílela a stále podílí na vzdělávání 
postgraduálních studentů z praxe v programech na-
bízených fakultou, členové katedry působí také jako 
lektoři v rámci MBA programů VŠE. S katedrou spo-
lupracují jako externí vyučující zástupci ČNB a řady 
komerčních bank, pojišťoven a institucí finančního 
trhu.

Vedení katedry

1 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. – vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví

2 prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. – zástupce vedoucí katedry

Profesoři

3 prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. 6 prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

4 prof. Ing. Karel Janda, Ph.D., Dr.MA. 7 prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

5 prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Docenti

8 doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 10 doc.Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

9 doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.,MBA

Odborní asistenti

Ing. Ondřej Poul, Ph.D. 11 Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Ing. Milan Fičura, Ph.D.

Členové katedry
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Učitelství ekonomických předmětů bylo zajišťováno na Vysoké škole 
ekonomické od roku 1953 Katedrou pedagogiky. Ta byla v r. 1990 
přejmenována na Katedru didaktiky ekonomických předmětů (KDEP). 
Byla převedena z Národohospodářské fakulty na nově vzniklou Fakultu 
financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, což lépe a výstižněji 
odpovídá jejímu odbornému zaměření z pohledu přípravy učitelů pro 
výuku účetnictví a ekonomiky. 

Katedry didaktiky 
ekonomických předmětů
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Vedení a členové katedry

Uvedené období od roku 1990 až po současnost lze 
charakterizovat jako období mnohých změn ve vede-
ní katedry. Do roku 1990 se o hlavní rozvoj katedry 
zasloužil prof. Ing. Jiří Koudela, CSc., po roce 1990 
novým vedoucím katedry byl jmenován profesor Ing. 
Ondřej Asztalos, CSc. Přehled dalšího vývoje vedení 
katedry je uveden v následující tabulce. V letech 
1990–2000 se počet členů a jejich struktura výrazně 
mění. Na katedře v tomto období působí prof. Ing. 
Ondřej Asztalos,CSc., prof. Ing. Jiří Koudela, CSc., doc. 
Ing. Miloslav Rotport, CSc., prof. PhDr. Jitka Kárníková, 
CSc. a prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. Katedru posi-
lují další členové: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., doc. 
PhDr. Jan Trnka, PhDr. Veronika Blažková Černá, Ph.D., 
Ing. Alena Králová, Ph.D., PhDr. Bohumil Zejda, CSc., 
Ing. Jitka Radová-Bőhmová. Postupně odchází do dů-
chodu prof. PhDr. Jitka Kárníková,CSc., prof. Ing. Hana 

Vomáčková, CSc. přechází na Katedru finančního 
účetnictví a auditingu a Ing. Jitka Radová-Bőhmová 
odchází do Německa. 

V první dekádě 21. století odchází do důchodu 
prof. Ing. Jiří Koudela, CSc., PhDr. Bohumil Zejda, CSc. 
na jiné pracoviště v Karlových Varech. Na katedru při-
cházejí další členové: Ing. Katarína Krpálková Krelová, 
PhD. (dnes, Mgr. doc)., doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., 
PhD., PhDr. Zuzana HadjMoussová. Zároveň katedra 
vychovává mladé doktorandy, které postupně zapo-
juje do svého kolektivu. Jedná se o Ing. Marii Urba-
novou, Ph.D., Ing. Kateřinu Berkovou. Ph.D., Ing. Marii 
Fišerovou, Ph.D., Ing. Lenku Holečkovou, Ph.D. a PhDr. 
Kristýnu Krejčovou, Ph.D. Ve druhé a třetí dekádě 
21. století přechází na Pedagogickou fakultu UK Praha 
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., je nahrazena PhDr. 
Terezou Vacínovou, Ph.D., katedru opouští Ing. Marie 
Urbanová, Ph.D. a nastupuje nově prof. PhDr. Libor 

Období Vedoucí katedry Zástupce katedry Sekretářky

1990–1994 prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Eva Zahálková

1994–2002 doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. Eva Zahálková

2002–2006 PhDr. Bohumil Zejda, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Jarmila Petrůvová

2006–2010 doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. Ing. Alena Králová, Ph.D. Jarmila Petrůvová

2010–2022 Ing. Alena Králová, Ph.D.

Ing. Marie Urbanová, Ph.D.  
(do roku 2011)
Ing. Katarína Krpálková  
Krelová (od roku 2011)

Jarmila Petrůvová (do roku 2020)
Mgr. Anita Rolenc (od r. 2020)

Vedoucí, zástupci, sekretářky KDEP
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Pavera, CSc a Ing. Tomáš Langer, Ph.D. Dále odchází 
do důchodu prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., doc. PhDr. 
Jiří Dvořáček, Csc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc, PhDr. Zu-
zana Hadjmoussová. V tomto období dochází k úmrtí 
prof. Ing. Jiřího Koudely, Csc., prof. PhDr. Jitky Kárníko-
vé, CSc., doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc. a prof. Ing. 
Ondřeje Astzalose, CSc.. Uvedení členové se význam-
ně zasloužili o rozvoj katedry. Prof. Asztalos a prof. 
Koudela stáli jak u zrodu katedry na Vysoké škole 
ekonomické, tak i u zrodu Fakulty financí a účetnictví 
VŠE, doc. Rotport u zrodu Centra fiktivních firem. 

V roce 2021 katedra působí ve složení Ing. Alena Krá-
lová, Ph.D., doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková  
Krelová, PhD., prof. PhDr Libor Pavera, CSc., PhDr. 
Tereza Vacínová, Ph.D. (plné úvazky), doc. Ing. Pavel 
Krpálek, CSc., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Kateři-
na Berková, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Ph.D., Ing. 
Tomáš Langer, Ph.D. (částečné úvazky), Ing. Alena 
Kocourková, Ing. Martina Nýčová, Ph.D., Ing. Vladimír 
Hetfleiš (DPP). S katedrou didaktiky ekonomických 
předmětů spolupracují další odborníci (např. ředitelé 
a učitelé pražských obchodních akademií) i úspěšní 
absolventi magisterského i doktorského studia.

Pedagogická činnost

Katedra za celé období od roku 1990 významně 
přispěla k výchově mladých učitelů ekonomických 
předmětů, kteří působí na 1 319 středních a 180 vyš-
ších odborných školách v České republice jako učitelé 
či ředitelé škol. Mohou působit ve všech formách 
podnikového vzdělávání i jako manažeři v oblasti 
ekonomické praxe. Studiem získávají dvě profesní 

kvalifikace – ekonomickou a pedagogickou. Kromě 
toho katedra přispívá k rozvoji vysokoškolské peda-
gogiky a pomáhá ostatním pracovištím Vysoké školy 
ekonomické při výchově mladých učitelů (zejména 
doktorandů). Struktura studijních plánů i předmětů 
se v jednotlivých obdobích měnily, základní koncepce 
však po celou dobu vývoje zůstala zachována – složka 
odborná a pedagogicko-psychologická i didaktická. 
 Katedra didaktiky ekonomických předmětů v letech 
1990–2000 zajišťovala přípravu učitelů v magister-
ském studiu v prezenční formě v tzv. vedlejší specia-
lizaci s názvem Učitelství odborných ekonomických 
předmětů a také v celoživotním vzdělávání pomocí 
kombinovaného studia Doplňujícího pedagogického 
studia (DPS) (čtyřsemestrálního studia určené pro 
inženýry ekonomy, kteří učí na středních školách bez 
kvalifikace) a Doplňujícího, inovačního a rozšiřující-
ho studia učitelství předmětu Písemné a elektronic-
ké komunikace (určené k získání kvalifikace k výuce 
předmětu Písemná a elektronická komunikace). Po 
roce 1990 katedra získala možnost konání habilitač-
ního docenského a profesorského řízení. Z katedry 
byli docenty jmenováni Dr. Jan Trnka, CSc. a Ing. Pa-
vel Krpálek, CSc., profesory byli jmenování Dr. Jitka 
Kárníková, CSc. a Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

V letech 2000–2010 katedra získala akreditaci pro 
doktorské studium Teorie vyučování ekonomických 
předmětů, v roce 2003 akreditaci pro prezenční formu 
navazujícího magisterského studia hlavní specializace 
(NMS) Učitelství ekonomických předmětů pro střední 
školy a v roce 2007 získala akreditaci pro bakalářský 
obor (BS) Učitelství praktického vyučování v ekono-
mickém vzdělávání, jehož název se v roce 2011 změnil 
na Vzdělávání v ekonomických předmětech. 
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Od roku 2019 byla vedlejší 
specializace Učitelství odborných 
ekonomických předmětů nahrazena 
neučitelskou s novým názvem 
Vzdělávání ve financích a účetnictví. 

Studenti jsou připravováni pro lektorskou činnost 
v podnikovém vzdělávání. Kvalifikaci k výuce ekono-
mických předmětů na středních školách si studenti 
mohou doplnit doplňujícím pedagogickým studiem. 

Tvůrčí činnost katedry 

Akademičtí pracovníci katedry publikují příspěvky 
v tuzemských i zahraničních knižních monografií, 
články v časopisech s IF a SRJ, příspěvky ve sborní-
cích v databázi CPCI, Scopus a ostatních meziná-
rodních konferencí, články v časopisech v databázi 
ERIH+, články v časopisech ze seznamu RVVI a ostatní 
recenzované články. Lze uvést následující vědecké 
monografie: 

 KRÁLOVÁ, A. – NOVÁK, J. a kol. Teoretické aspekty 
racionalizace ekonomického vzdělávání. 1. vyd. 
Praha: Press21, 2014. 

 BERKOVÁ, K.,– Novák, J.,– Pasiar, L. Modernizace 
ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií 
výukových cílů. Computer Media, 2018.

 FUHRMANN, B., FORTMÜLLER,R. a kol. Wirtschaft-
sdidaktik – den Bildungshorizont durch Berufs – 
und Allgemeinbildung erweitern. Wien. 2020. 

 PAVERA, L., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., NOVÁK, J. 

a kol. Pohledy na středoškolského učitele odbor-
ných předmětů. Praha : Extrasystem, 2020. 

Dlouhodobě od svého vzniku katedra zajišťuje 
originální učební pomůcky ke všem kurzům, podle 
kterých se vyučuje. Uvedené učební texty využívají 
studenti našeho programu, učitelé středních škol 
i jiné vysoké školy. Jedná se o především o didakti-
ku ekonomických předmětů, didaktiku účetnictví, 
didaktiku ekonomiky, didaktiku fiktivních firem. Lze 
zmínit např. učební pomůcku zveřejňovanou v LMS 
Moodle: KOLEKTIV KATEDRY: (2018). Metodická pod-
pora pro učitele a studenty Učitelství VŠE, dostupné 
z: https://ucitelstvi.vse.cz/. 

Zároveň jsou členové katedry zapojováni do řešení 
externích grantových projektů GA-AA, podíleli se 
jako vědečtí konzultanti na řešení mezinárodního 
projektu v rámci projektu Tempus Entwicklung und 
Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen 
zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und 
Tadschikistan (EINSEE) (2010–2013) a jako externí 
hodnotitelé mezinárodního projektu EU program 
ERASMUS+ Central Asian Center for Teaching, Lear-
ning and Entrepreneurship (CACTLE) (2015–2018). 
V roce 2020–23 jsou zapojeni jako řešitelé ezinárod-
ního projektu Erasmus+, Strategic Partnerships for 
school education (KA201), Mentor Training.

Kolektiv katedry je dále zapojen do řešení různých 
projektů v rámci VŠE. Akademičtí pracovníci orga-
nizují mezinárodní meetingy a vědecké konference. 
V roce 2012 uspořádala mezinárodní sedmidenní 
meeting Tempus Einsee, v roce 2021 třídenní meziná-
rodní meeting Mentor Training. Od roku 2016 katedra 
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pořádá každým rokem mezinárodní konferenci Schola 
nova, quo vadis? a od roku 2014 spolupořádá meziná-
rodní elektronickou konferenci Média a vzdělávání. 

Vnější vztahy kateder: spolupráce 
s praxí, další vnější vztahy

Katedra spolupracovala a spolupracuje se zahraničními 
katedrami, které se zabývají přípravou učitelů. Od roku 
1990 se jednalo se o Humboldovu univerzitu v Berlíně, 
Katedru pedagogiky Ekonomické university v Bratisla-
vě, se kterou rozvíjí intenzívní dlouhodobou vědeckou 
spolupráci. V posledních letech také rozvíjí spolupráci 

s Institutem für Wirtschaftspädagogik ve Vídni, s univer-
zitou Konstantina v Nitře, i s jinými katedrami. Katedra 
soustavně udržuje kontakty se středními školami, zvláš-
tě s obchodními akademiemi při účasti na mezinárod-
ních či regionálních veletrzích fiktivních a JA firem, při 
zajišťování pedagogických praxí. Jedná se o obchodní 
akademie, které jsou fakultními cvičnými školami FFÚ. 
Při zajišťování bakalářských praxí spolupracuje také 
s dalšími středními i základními školami, dále katedra 
rozvíjí spolupráci s dalšími institucemi např. s Národ-
ním institutem dalšího vzdělávání (při přípravě revizí 
rámcových vzdělávacích programů pro střední školy), 
s Centrem fiktivních firem, s neziskovou organizací Juni-
or Achievement, o.p.s. a dalšími (např. AV Média).

Vedení katedry

1 Ing. Alena Králová, Ph.D. – vedoucí Katedry didaktiky ekonomických předmětů

2 doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD. – zástupce vedoucí katedry

Profesor Docent

3 prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. 4  doc., Ing., Pavel Krpálek, CSc., MBA

Odborní asistenti

5 Ing. Marie Fišerová, Ph.D. 8 Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

6 Ing. Lenka Holečková, Ph.D. 9 PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

7 Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Externí spolupracovníci

Ing. Vladislav Hetfleiš Ing. Martina Nýčová

Ing. Alena Kocourková Ing. Eliška Marešová

Členové katedry
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Výuka financí podniku má na VŠE dlouhou tradici, v podstatě od 
samotného počátku Vysoké školy ekonomické v roce 1953. Teprve však 
k 1. 1. 1991 vznikla samostatná Katedra financí podniku. Jejím vedoucím 
byl profesor Josef Valach. Nedlouho na to (k 1. 7. 1991) na VŠE vznikla 
Fakulta financí a účetnictví, jejíž základ tvořily Katedry finančního 
a manažerského účetnictví, a právě katedra financí podniku.

Katedra financí 
a oceňování podniku
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K 1. září 2000 byla přejmenována na Katedru 
financí a oceňování podniku (KFOP). Katedra se 
zaměřuje na dva hlavní odborné okruhy. První 
odbornou specializací katedry je finanční man-
agement podnikatelských subjektů v úzké návaz-
nosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na finanční 
prostředí podniku. Druhou odbornou specializací 
katedry je od roku 2000 oceňování podniku a jeho 
majetku, v jejímž rámci v současné době vyučuje 
ucelený komplex předmětů.

Vedení a členové katedry 

Prvním vedoucím katedry financí podniku se stal pro-
fesor Ing. Josef Valach, CSc., který stál v čele katedry 
až do roku 2001. Jeho zástupcem byl docent Ing. Fran-
tišek Ducheček, CSc.. Profesor Valach vystavěl moder-
ní finanční řízení jako obor na bakalářské i magister-
ské úrovni. Pod jeho vedením katedra velmi rychle 
sepsala a stále doplňovala nové učebnice krátkodo-
bého i dlouhodobého finančního řízení a byla velmi 
úspěšná ve vědecké činnosti, v řešení transformačních 
výzev v podnikových financích a nestabilní, teprve se 
rozvíjející tržní ekonomice. Od roku 2001 byl ve funkci 
vedoucího katedry prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., který 
působil na katedře financí podniku téměř od jejího 
založení (od roku 1992), v roce 1999 jej prezident 
Václav Havel jmenoval profesorem. Profesor Mařík se 
zasloužil o vznik a velký rozvoj v českých podmínkách 
tehdy zcela nového oboru, a to oceňování podni-
ku a jeho majetku. Katedra financí podniku se pod 
vedením profesora Maříka stala lídrem tohoto oboru 
a měla významnou celospolečenskou a odbornou roli. 
Čelní postavení v oceňování katedra udržela až do 

současnosti. Zástupcem vedoucího katedry prof. Maří-
ka byla Ing. Dana Mandíková a následně Ing. Anna 
Staňková, CSc. Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. setrval ve 
funkci vedoucího až do roku 2018 a na katedře jako 
profesor působí dosud. V roce 2018 byla do čela ka-
tedry jmenována Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D., která je 
s katedrou spjata od roku 2003. Navázala na oba své 
předchůdce a dále rozvíjí jak oblast finančního řízení, 
tak oblast oceňování. Zástupcem vedoucí katedry je 
Ing. František Poborský, Ph.D., který na katedře působí 
od roku 2011.

Mezi členy katedry, kteří zažili už její počátky v 90. 
letech, patří docent Ing. František Ducheček, CSc., 
docent Ing. Rolf Grünwald, Csc., průkopník na poli 
moderní finanční analýzy, docentka Ing. Jaroslava 
Holečková, CSc., která působila v letech 1993–2008 
jako proděkanka pro zahraniční vztahy FFÚ. Prof. Ing. 
Petr Marek, CSc. a doc. Ing. Pavla Maříková, CSc. jsou 
také s katedrou svázáni od 90. let a působí na ní do 
současnosti. Profesor Marek jako garant hlavních 
bakalářských předmětů Finance podniku a docentka 
Maříková spolu s profesorem Maříkem neustále rozvíjí 
oblast oceňování jak ve výuce, tak ve vědě.

Mezi odborné asistenty a asistenty, kteří od 90. let po-
máhali vybudovat současnou podobu katedry a svou 
činnost na katedře již postupně ukončili, patří Ing. Jan 
Jurečka, CSc., který položil základy českému moderní-
mu oceňování nehmotného majetku, PhDr. Ing. Josef 
Kutílek, Ing. Ladislav Machoň, Ing. Jindřich Finek, Ing. 
Ludmila Schneiderová a Ing. Dana Mandíková.

V první dekádě 21. století katedru posílili Ing. Pavel 
Marinič, Ph.D., MBA, se zahraničními zkušenostmi 
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z finančního řízení (na katedře působil do roku 2007) 
a Ing. Anna Staňková, CSc, která se věnuje výuce 
dlouhodobého finančního managementu. Ing. Eva 
Dufková především zajišťuje výuku cvičení financí 
podniku na bakalářském stupni studia. 

Profesoři a docenti katedry dlouhodobě pracovali na 
odborných tématech a vedli řadu studentů doktor-
ského studia. Úspěšní doktoři katedry se pak stali 
základem dalšího personálního rozvoje od roku 2006 
dále a jsou jádrem současného týmu. Je to Ing. Barbo-
ra Rýdlová, Ph.D., současná vedoucí katedry, Ing. Pavel 
Svačina, Ph.D., který na katedře dlouhodobě rozvíjí 
oblast oceňování nehmotného majetku a vědeckou 
činnost, Ing. Tomáš Buus, Ph.D. (z katedry odešel 
v roce 2021), Ing. Radana Šmídová , Ph.D., která se vě-
nuje finančnímu řízení a také Ing. Long Pham Hoang, 
Ph.D., který vyučuje studenty především korporátní 
finance anglicky.

Ing. Lucie Jahodová, Ph.D., Ing. Markéta Pláničková, 
Ph.D. a docent Ing. Tomáš Krabec, Ph.D. se orientují 
primárně na oceňování podniků. Ing. Tomáš Brabe-
nec, Ph.D. zavedl výuku znalectví a navázal na práci 
doc. Holečkové a docenta Grünwalda. Garantuje 
a rozvíjí jeden ze stěžejních předmětů katedry v rám-
ci bakalářského studia – Finanční analýzu. V roce 
2011 byl na katedru znovu přijat docent JUDr. Ing. 
Milan Hrdý, Ph.D., aby pokračoval v práci profesora 
Valacha v oblasti dlouhodobého finančního řízení na 
magisterském stupni studia. Kromě dlouhodobého 
finančního managementu se docent Hrdý věnuje 
také oblasti oceňování bank a dalších finančních 
institucí. V roce 2011 katedra uvítala Ing. Františka 
Poborského, Ph.D., současného zástupce vedoucí 

katedry, který se mimo jiné ujal výuky v angličtině 
v magisterském zahraničním programu MIFA, na 
jehož budování se katedra podílí od jeho vzniku 
v roce 2015.

V roce 2018 katedra úspěšně akreditovala čtyřsemes-
trální program MBA Nemovitosti a jejich oceňování 
(MBARE), a to zejména díky personálnímu posílení 
katedry v oblasti nemovitostí. Na katedru byl přijat 
Ing. Jaroslav Kaizr, Ph.D., MRICS na pozici odborného 
ředitele programu. Garantem se stal Ing. František 
Poborský, Ph.D. a Mgr. Ing. David Mazáček, MRICS pů-
sobí jako marketingový a PR manažer. Akademickou 
ředitelkou programu se stala Ing. Barbora Rýdlová, 
Ph.D. Všichni se též podílejí na výuce v programu. 
Koordinátorkou studia je v současnosti Blanka Smolí-
ková Sobotková. 

Se vznikem programu MBARE 
katedra začala spolupracovat 
s asi třemi desítkami externích 
lektorů, kteří se rekrutují z předních 
odborníků nemovitostního trhu.

Po roce 2020 bylo potřeba katedru dále personálně 
posílit, novým členem katedry se stal Ing. Tomáš 
Podškubka, Ph.D., MRICS, s odborným zaměřením na 
oblast oceňování podniků a nemovitostí. Nejnovějším 
členem katedry je PhDr. Petr Jablonský, Ph.D., který se 
specializuje na oblast řízení pracovního kapitálu.

Sekretářkou katedry byla až do roku 2007 paní Bože-
na Horová. Po jejím odchodu do penze ji vystřídala 
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paní Zorka Kocourková, která plní úlohu asistentky 
katedry do současnosti. Kromě zaměstnanců na pra-
covní úvazky na katedře dlouhodobě působí celá řada 
externích odborníků z praxe, jako například Ing. Jiří 
Hlaváč, Ph.D. pro oblast akvizic a fúzí, Ing. David Du-
šek, Ph.D. a Ing. Petr Turczer v oceňování nemovitostí, 
Ing. Petr Polák v oceňování dle právních předpisů, Ing. 
Marek Jindra, Ph.D. v oceňování podniku.

Pedagogická činnost

Od samého vzniku katedry v roce 1991 se odborné 
úsilí pod vedením prof. Valacha zaměřilo na polo-
žení základů a rozvoj předmětů finančního řízení 
v moderním duchu, tj. financí podniku v realitě tržně 
konkurenční ekonomiky. V roce 1992 byla odborná 
monografie Základy finančního řízení podniku, na 
které spolupracovalo pod vedením profesora Valacha 
celé jádro tehdejší katedry. Spoluautory jsou profesor 
Valach, profesor Marek, docent Ducheček, doc. Holeč-
ková, doc. Grünwald, ing. Mandíková a doc. Durčáko-
vá (v letech 2000–2006 se stala rektorkou VŠE). V roce 
1993 následovalo vydání publikace Finanční řízení 
a rozhodování podniku, do spoluautorského týmu se 
připojil profesor Mařík a Ing. Termer. Tyto publikace 
byly následně dále rozpracovávány a vydány v několi-
ka reedicích. V roce 2001 tam poprvé vyšla publikace 
profesora Valacha Investiční rozhodování a dlouho-
dobé financování, která se stala základní literaturou 
jak pro odbornou veřejnost, tak pro výuku nejen na 
VŠE, ale i na dalších ekonomických fakultách v celé 
ČR prakticky do současnosti. Do roku 2006 se datuje 
první vydání Studijního průvodce financemi podniku, 
který vznikl na katedře pod vedením profesora Marka 

za spoluautorství profesora Maříka, profesora Valacha 
a Ing. Libora Kaisera. Tato publikace se stala základem 
pro výuku podnikových financí na bakalářském stupni 
studia.

V roce 1996 vydal profesor Mařík první publikaci 
Oceňování podniků, na ní ještě do roku 2001 naváza-
ly další publikace již za významného spoluautorství 
docentky Maříkové, které se věnovaly specifickým 
problémům oceňování, jako například diskontní míře 
či ekonomické přidané hodnotě. Odborná monografie 
Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňová-
ní podniku vytvořila základ pro publikace v dnešní 
podobě. V roce 2003 byla poprvé vydána monografie, 
která v upravených reedicích vychází dosud a tvoří 
základ pro znalce z praxe i studenty převážně baka-
lářského i magisterského studia – „Metody oceňování 
podniku. Proces ocenění, základní metody a postupy.“ 
Na tuto zásadní publikaci navázal v roce 2011 druhý 
díl „Metody oceňování podniku pro pokročilé“. Na 
těchto publikacích má hlavní podíl profesor Mařík 
a doc. Maříková, do přípravy se však zapojili další čle-
nové a dlouhodobí spolupracovníci katedry (ing. Karel 
Čada, ing. David Dušek, Dr. Barbora Rýdlová a Dr. Josef 
Rajdl, Dr. Tomáš Buus). 

Katedra garantuje dva celofakultní 
předměty pro bakalářské studijní 
programy. Jedná se o předmět 
Finanční analýza a plánování 
podniku. Dalším fakultně povinným 
předmětem jsou Finance podniku, 
které garantuje prof. Petr Marek.
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Významným přínosem působení profesora Maříka na 
katedře financí podniku je založení vedlejší speci-
alizace garantované katedrou financí a oceňování 
podniku Oceňování podniku v roce 2000 a studijního 
programu navazujícího magisterského studia Finan-
ce a oceňování, ke kterému došlo v roce 2007. Vedle 
předmětů oceňování je stěžejním předmětem v rámci 
navazujícího magisterského studia předmět Investiční 
rozhodování a dlouhodobé financování garantovaný 
dříve profesorem Valachem, po jeho odchodu do 
penze předmět garantuje doc. Milan Hrdý.

Obor podnikových financí na KFOP se rozvíjel nejen 
do hloubky, ale také do tematické šíře. V rámci hlavní 
i vedlejší specializace byla postupně akreditována 
řada předmětů se zaměřením na oceňování jed-
notlivých typů aktiv podniku, především oceňování 
nemovitostí pod garancí Ing. Davida Duška, Ph.D., 
oceňování finančních institucí garantované doc. 
Hrdým, oceňování nehmotného majetku garantované 
Dr. Svačinou a Znalectví v ekonomických oborech ga-
rantované Dr. Brabencem. Katedra studentům nabízí 
i dva specializované předměty v oblasti finančního 
řízení, a to Systém řízení fúzí a akvizic garantovaný 
Dr. Hlaváčem a Finanční řízení koncernů, jež do roku 
2021 garantoval Dr. Buus, předmět v současnosti 
převzal Dr. Jablonský. Výuka naprosté většiny těchto 
předmětů byla postupem let podpořena vlastními od-
bornými publikacemi garantů. V roce 2021 je portfolio 
katedrou vyučovaných předmětů velmi ucelené se 
širokým tematickým záběrem. 

Katedra financí podniku zajišťuje též 
výuku korporátních financí v rámci 

doktorského studijního programu 
Účetnictví a finanční řízení podniku. 
Řada absolventů doktorského 
studia na KFOP dosáhla vynikajícího 
uplatnění v praxi a s katedrou 
dlouhodobě spolupracuje.

KFOP v druhém desetiletí 21. století reagovala na po-
ptávku ze strany studentů a připravila několik kurzů 
podnikových financí v anglickém a německém jazyce 
v různých odborných úrovních. 

Nepominutelnou činností katedry je též celoživotní 
vzdělávání odborníků z praxe. Katedra financí a oce-
ňování je od roku 1993 silně odborně a personálně 
propojena s Institutem oceňování majetku (IOM). 
IOM organizuje čtyřsemestrální specializační studium 
zejména pro oceňování nemovitostí, pro oceňování 
podniků a nehmotného majetku. Nepřehlédnutelná 
je jeho ediční činnost, kdy od roku 1998 do roku 2012 
v edici IOM vyšlo neuvěřitelných 28 publikací pro 
výuku oceňování podniků a celého spektra hmotného 
a nehmotného majetku. Katedra dlouhodobě zajišťuje 
odborný kurz podnikových financí pro auditory a od-
bornou zkoušku pro Komoru auditorů ČR. 

Výrazným momentem v rozvoji katedry byl rok 2018, 
kdy byl akreditován a poprvé přijal účastníky pro-
gram MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE). 
Cílem programu je poskytovat profesně orientované 
vzdělání v mezinárodně uznávaném kurzu a posílit tak 
kvalitu, odbornost a etiku mezi odborníky ve finan-
cích a oceňování na nemovitostním trhu. 
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Již v roce 2021 se katedře 
podařilo získat pro tento program 
významnou zahraniční akreditaci 
RICS a též akreditaci CAMBAS.

Odborný význam katedry se projevuje od nultých let 
21. století také tím, že řada členů katedry působí ve 
významných odborných orgánech různých institucí, 
jako například v poradních sborech pro znaleckou 
činnost v oceňování Ministerstva spravedlnosti nebo 
krajských a městských soudů nebo rozkladových 
komisích významných institucí. 

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost katedry se soustřeďovala stejně 
jako pedagogika do dvou základních oblastí – oblasti 
finančního řízení a oblasti oceňování. V devadesátých 
letech katedra realizovala každoročně interní výzkumné 
projekty FFÚ s hlavním řešitelem profesorem Valachem 
orientované na problematiku finančního řízení v trans-
formující se ekonomice a následně v nové a křehké tržní 

ekonomice, v podmínkách zvýšeného rizika a inflace. 
V prvním desetiletí 21. století byla katedry velmi činná 
a úspěšná v získávání externích grantů od Grantové 
agentury ČR a MŠMT. Jednalo se o následující granty:

 1998–2000 Strategie finančního řízení českých 
podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky (hlavní 
řešitel prof. Valach)

 2000–2002 Oceňování podniků a jejich majetku 
v rámci podnikových kombinací (hlavní řešitel prof. 
Mařík)

 2000 Dividendová politika českých podniků (hlavní 
řešitel prof. Marek)

 2001–2003 Hodnocení efektivnosti investic a návrh 
koncepce jejich financování na podporu začleňová-
ní českého průmyslu do světové ekonomiky (hlavní 
řešitel prof. Valach)

 2004–2006 Model nákladů zastoupení (hlavní řeši-
tel prof. Marek)

 2005–2007 Teoretické aspekty oceňování podniků 
(hlavní řešitel prof. Mařík)

 2004–2005 (MŠMT) Kategorie hodnoty v meziná-
rodních oceňovacích standardech a její aplikace 
při oceňování podniku v rámci transformující se 
ekonomiky (hlavní řešitel prof. Mařík)

Czech Corporate Finance Forum
Primárním cílem konference pořádané Fakultou financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické je propojit obchodní partnery s odbornou 
veřejností a absolventy VŠE. Sekundárním cílem je propojit business 
a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality 
výuky Corporate Finance na VŠE.
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Vedení katedry

1 Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. – vedoucí Katedry financí a oceňování podniku

2 Ing. František Poborský, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry

Profesoři

3 prof. Ing. Petr Marek, CSc. 4 prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Docenti

5 doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 7 doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA

6 doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 8 doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.

Odborní asistenti

9 Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D. LLM 14 Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.

10 Ing. Eva Dufková 15 Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D.

11 PhDr. Petr Jablonský , Ph.D. 16 Ing. Anna Staňková, CSc.

12 Ing. Lucie Jahodová, Ph.D. 17 Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

13 Ing. Hoang Long Pham, Ph.D. 18 Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

Členové katedry

Další projekt na GAČR se podařilo získat hlavní-
mu řešiteli Dr. Svačinovi až v roce 2016–2018 a byl 
zaměřený na komplexní teoretický model pro odhad 
přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvoře-
né zaměstnanci. Ceněným výstupem tohoto grantu je 
rozsáhlá odborná monografie. 

Výstupy vědecké činnosti katedry mají významné 
faktické odborné a profesní dopady v ČR. Publikač-
ní výstupy členů katedry v oblasti oceňování jsou 
podrobně sledovány odbornou veřejností a využívány 
jako metodologická a aplikační podpora při řešení 

problémů oceňování v rámci znaleckých posudků 
znalci samými, soudy a uživateli znaleckých posudků. 
Jsou využívány v dalším profesním vzdělávání a vý-
znamně přispívají k zavádění nových sofistikovaných 
metod a obecně ke zvyšování kvality oceňování v ČR. 

Neopominutelná a dlouhodobá role katedry je také 
ve spolupráci na tvorbě či připomínkování nových 
právních předpisů, a to primárně předpisů týkajících 
se oceňování v gesci Ministerstva financí ČR a předpi-
sů týkajících se znalecké činnosti v oceňování v gesci 
Ministerstva spravedlnosti ČR. 
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Katedra navazuje (společně s Katedrou manažerského účetnictví) na 
Katedru účetnictví, která byla zřízena již při vzniku VŠE v roce 1953. 
K 1. lednu 1991 se v souvislosti s transformací FFÚ rozdělila původní 
Katedra účetnictví na Katedru finančního účetnictví a Katedru 
manažerského účetnictví. Posláním katedry je připravovat kvalitní 
absolventy, kteří se uplatní ve vedoucích funkcích v profesi účetních 
a auditorů v národním i mezinárodním kontextu. 

Katedra finančního 
účetnictví a auditingu
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Důraz na obě složky, tj. účetnictví i auditing,  
se projevil i rozšířením názvu katedry v roce 
2006. S katedrou spolupracuje řada významných 
odborníků z podnikatelské praxe i veřejné 
správy. Personální složení katedry a její aktivní 
participace v profesi zaručuje vysokou odbornou 
specializaci katedry ve všech oblastech finančního 
účetnictví a auditingu a je garancí dlouhodobé 
kvality a stability pedagogické i vědecko-
výzkumné činnosti katedry.

Vedení a členové katedry 

Prvním vedoucím katedry po transformaci FFÚ byl 
profesor Jaromír Báča, kterého v roce 1994 nahradi-
la profesorka Libuše Müllerová. V letech 2006–2014 
katedru vedl docent Ladislav Mejzlík, který se posléze 
stal děkanem FFÚ. V současnosti je vedoucím katedry 
docent David Procházka. V průběhu 30 let se v pozi-
cích zástupců vedoucích katedry vystřídali profesor 
Miloslav Janhuba, docent Ladislav Mejzlík, docentka 
Jiřina Bokšová, docent David Procházka a v současnosti 
Dr. Jan Molín. Ve funkci tajemníka působila Ing.  Libuše 
Štolcová a Dr. Michal Hora. Katedra je největším 
vysokoškolským pracovištěm orientovaným na 
problematiku finančního účetnictví a auditingu v ČR. 
V současnosti na katedře působí téměř 50 kmenových 
zaměstnanců a doktorandů. 

Pedagogická činnost

V současnosti tvoří nabídku předmětů garantovaných 
katedrou přibližně 40 kurzů, kdy čtvrtina z nich je 

vyučovaná v cizím jazyku (primárně angličtina, ale též 
i němčina a ruština). Koncepce předmětů odpovídá 
pojetí výuky běžnému ve světě, tj. od základní úrovně, 
přes středně pokročilou až po pokročilé účetnictví. 
V průběhu 30 let došlo ke třem zásadním změnám 
v koncepci výuky účetnictví. První a nejkomplexnější 
změnou bylo překlopení studijních plánů po roce 1990. 
Předměty původně orientované na účetnictví v pod-
mínkách centrálního plánování musely reagovat jak na 
vnitřní organizační změny na škole, tak především na 
ekonomickou transformaci a rozvoj soukromého podni-
kání, včetně přijetí zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Druhá hromadná změna studijních plánů se uskutečnila 
v souvislosti s implementací tzv. boloňského procesu, 
kdy od akademického roku 2006/2007 je studium orga-
nizováno na základě zásad Evropského systému převo-
du a akumulace kreditů (ECTS). Zavedení ECTS vedlo ke 
koncentrovanější výuce, silnější orientaci na výsledky 
učení a většímu důrazu na samostatnou práci studen-
tů. Prakticky se projevilo tak, že kurzy bylo spojeny do 
větších celků s nižší dotací přímé výuky a s podstatným 
rozšířením o nepřímé formy výuky. Větší provázání po-
vinných kurzů uvolnila prostor k podstatnému rozšíření 
nabídky volitelných předmětů na obou stupních studia.

Poslední významná koncepční změna ve studijních plá-
nech časově spadá přibližně do druhé poloviny 90. let 
20. století a byla primárně iniciována posunem odbor-
ného zájmu katedry, který reagoval na postupnou glo-
balizaci ekonomiky a harmonizaci účetního výkaznictví. 
Odborný zájem katedry o Mezinárodní účetní standardy 
se formálně propojil se zadáním vědeckého projektu 
ze strany Ministerstva financí, jehož cílem mělo být 
porovnání mezinárodních standardů s českými účetními 
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přepisy. Kromě nesporných praktických a vědeckých pří-
nosů měla tato rozsáhlá aktivita katedry i zásadní dopad 
právě na výuku předmětů, a to včetně komplexní změny 
v přístupu ke koncepci studijního plánu. Mezi předměty 
nabízené studentům v rámci jejich odborné specializa-
ce přibyly ještě před koncem tisíciletí kurzy výhradně 
orientované na problematiku mezinárodních standardů 
a úprava podle IFRS se stala rovnocennou součástí té-
měř všech předmětů. Bez nadsázky lze tvrdit, že katedra 
komplexním zahrnutím mezinárodních standardů do 
výuky předběhla dobu, a to nejen v prostoru českého 
vysokého školství, ale i v mezinárodním porovnání. 

Již od počátku 90. let se katedra etabluje jako hlavní 
pracoviště, které svými publikacemi ovlivňuje rozvoj 
účetní profese po odborné stránce. Mnohé úspěšné 
tituly se dočkaly několika vydání; některé jsou pres-
tižními nakladatelstvími vydávány každoročně. Mezi 
prvními tituly, které zaznamenaly velký ohlas u veřej-
nosti po roce 1990, byly publikace Účetnictví soukro-
mých podnikatelů (autor M. Janhuba; poprvé v roce 
1990 a celkem 7 vydání) či Abeceda účetních znalostí 
pro každého (autorka D. Kovanicová; poprvé v roce 
1993 a celkem 20 vydání). Bohužel nelze vzpomenout 
veškeré učebnice a odborné publikace; od roku 1990 
jich členové katedry vydali více než 250. Následující 
seznam uvádí výběr alespoň některých z dalších nej-
významnějších monografií a učebnic: 
 

 Základy teorie účetnictví (M. Janhuba)
 Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja 
(R. Pakšiová a M. Janhuba)

 Finanční účetnictví – obecné otázky (M. Janhuba, 
M. Míková, J. Roubíčková, V. Zelenka)

 Poklady skryté v účetnictví (D. Kovanicová, P. Kovanic)

 Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví (B. Fireš 
a V. Zelenka)

 Podvojné účetnictví (J. Skálová)
 Účetnictví bez tajemství (V. Černý a M. Hora)
 Účtování daní, poplatků a pojistného (L. Müllerová)
 Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje 
(D. Kovanicová a kol.)

 Regulace evropského účetnictví (M. Žárová)
 Jak porozumět světovým, evropským, českým účet-
ním výkazům (D. Kovanicová)

 IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaz-
nictví: Principy, metody, interpretace (L. Krupová, 
L. Vašek a M. Černý)

 Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárod-
ních standardů IFRS (D. Dvořáková)

 Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě 
(D. Procházka)

 Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických trans-
akcí (H. Vomáčková)

 Konsolidace účetních výkazů: Principy a praktické 
aplikace (V. Zelenka a M. Zelenková)

 Goodwill: Principy vykazování v podniku (V. Zelenka)
 Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové 
společnosti (J. Skálová a P. Čouková)

 Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních 
společností (J. Skálová)

 Auditing (L. Müllerová, V. Králíček a kol.)
 Auditing pro manažery aneb jak porozumět 
ověřování účetní závěrky statutárním auditorem 
(L. Müllerová a V. Králíček)

 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu 
(V. Králíček a J. Molín)

 Účetnictví příspěvkových organizací (Š. Nováková)
 Účtování rozpočtových organizací, okresních úřadů 
a obcí (Š. Nováková) 
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 Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek 
(M. Svoboda a D. Prokůpková)

 Účetní informační systémy: Využití informačních 
a telekomunikačních technologií v účetnictví 
(L. Mejzlík)

 
Nezastupitelnou roli v oblasti pedagogiky má i trans-
fer poznatků z výuky účetnictví směrem na střední 
školy. Spolupráce probíhá ve dvou rovinách. První 
z nich je pravidelná Pedagogická konference; v roce 
2020 se uskutečnil již její 20. ročník. K posílení zájmu 
středoškolských studentů o účetnictví pořádá katedra 
od roku 2010 každoročně Účetní olympiádu. 

Výzkumná činnost

Výzkumné zaměření katedry odpovídá jejímu odborné-
mu profilu a pokrývá veškeré významné oblasti finanč-
ního účetnictví podnikatelů, veřejného a neziskového 
sektoru i problematiku auditingu. I díky mimořádně 
rozsáhlému zapojení členů katedry do činnosti účetní, 
auditorské či daňové profese je základní výzkum inte-
grován s přenášením jeho výsledku ať již formou apli-
kovaného výzkumu či popularizační formou do praxe 
i veřejné správy. Mezi hlavní řešené vědecké projekty od 
roku 1990 patří zejména celofakultní výzkumné záměry 
financované MŠMT (roky 1999–2004 a 2005–2011) a 13 
projektů financovaných Grantovou agenturou ČR:

 Analýza rozdílů účetní soustavy České republiky 
a mezinárodních účetních standardů, určení priorit 
jejich řešení (L. Müllerová)

 Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických změn 
(H. Vomáčková)

 Americké účetní standardy (US GAAP) a jejich role 
v celosvětové harmonizaci účetnictví (L. Müllerová)

 Účetní teorie a praxe v souvislosti se zavedením 
EURO měny a důsledky její implementace v ekono-
mice podniků v ČR (J. Roubíčková)

 Koncepce finančního účetnictví pro věrné a pocti-
vé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombina-
cí) (H. Vomáčková)

 Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS  
v českých veřejně obchodovaných společnostech 
(L. Mejzlík)

 Analýza oceňování a vykazování cenných papírů 
kótovanými a nekótovanými společnostmi v České 
republice (J. Strouhal)

 Analýza účetních pravidel pro vykazování zisku – 
nové přístupy ve světě a možnosti jejich aplikace 
v České republice (D. Procházka)

 Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv 
na měření jejich výkonnosti (L. Müllerová)

 Komparativní analýza národních účetních a daňo-
vých systémů v EU s důrazem na přeshraniční fúze 
(M. Žárová)

 IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění 
daňového základu: Dopady na konkurenceschop-
nost malé otevřené ekonomiky (L. Mejzlík)

 Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybra-
ných transitních ekonomikách (D. Procházka)

 Využití moderních metod diskrétní geometrie pro 
řešení vybraných problémů v operačním výzkumu 
a analýze dat (M. Rada)

Katedra ve spolupráci s katedrou manažerského účet-
nictví a katedrou účetnictví a auditingu Ekonomické 
univerzity v Bratislavě pořádá každoročně mezinárodní 
konferenci „Účetnictví a auditing v procesu světové 
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harmonizace“. V roce 2020 proběhl jubilejní 20. ročník 
a konference navazuje na spolupráci obou partnerských 
pracovišť, která započala již v 70. letech 20. století a která 
v intenzivní podobě na poli vědeckém a pedagogickém 
pokračuje dodnes. 

Nejvýznamnější vědeckou událostí 
od vzniku katedry v roce 1991 byl 
bezesporu 27. výroční kongres 
Evropské asociace účetních (EAA), 
který se uskutečnil v roce 2004 
a který organizačně zabezpečovaly 
obě katedry účetnictví. 

Přidělení pořadatelství kongresu bylo vyústěním inten-
zivního zapojení členů obou kateder do činnosti EAA 
po roce 1990. Za poslední tři dekády katedra navázala 
mezinárodní spolupráci se zahraničními partnerskými 
pracovišti. Kromě tradiční intenzivní kooperace s Eko-
nomickou univerzitou Bratislava se jedná mj. o Univer-
zitu Regensburg, Univerzitu Tilburg, Státní technickou 
univerzitu v Žitomiru, Ekonomickou univerzitu Poznaň 
a mnohé další.V roce 2020 se katedra zapojila do 
středoevropské sítě CENETSIE, která se zaměřuje na 
problematiku inovací a udržitelného rozvoje. 

Vnější vztahy

Neméně podstatnou součástí odborné činnosti kated-
ry je i spolupráce s praxí, ať již na národní, tak i evrop-
ské úrovni. Členové katedry aktivně působí v profes-

ních komorách, spolupracují s orgány veřejné správy, 
jsou členy významných mezinárodních institucí. 

Mezi aktivity s nejvýznamnějším dopadem na účetní 
praxi v uplynulých 30 letech bezesporu patří překlady 
Mezinárodních účetních standardů (tehdy ještě IAS) 
a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor 
(IPSAS). Na překladu IAS pod záštitou auditorské spo-
lečnosti HZ Praha, spol. s.r.o.se se rozhodující měrou 
podíleli členové obou kateder účetnictví. Překlad vyšel 
v prosinci 2000 a jeho oficiální prezentace proběhla jak 
za přítomnosti zástupců IASC, tak i tehdejšího minis-
tra financí Pavla Mertlíka. Slovník odborných termínů 
vytvořený překladatelským týmem jako podpora konzi-
stence překladu zásadním způsobem ovlivnil i budoucí 
podobu odborné české terminologie.

Zkušenosti získané překladem mezinárodních účet-
ních standardů byla využita i při překladu Mezinárod-
ních účetních standardů pro veřejný sektor. Příručka 
byla – pod patronací Nejvyššího kontrolního úřadu 
– zatím vydána třikrát, a to v letech 2005, 2008 a 2018. 
Na překladech jednotlivých standardů i na práci 
redakční rady se opět významnou měrou podíleli 
i pracovníci katedry. 

Řada členů katedry provozuje auditorskou praxi 
jako auditoři zapsaní v seznamu auditorů KAČR. Od 
založení KAČR v roce 1993 se řada z nich vystřídala ve 
vrcholových funkcích Komory jako členové výkon-
ného výboru, ať už na postu prezidenta (V. Králíček) 
či viceprezidenta (L. Müllerová, L. Mejzlík, J. Pelák). 
Členové katedry byli a jsou též aktivně zapojeni v jed-
notlivých výborech a komisích KAČR a v podstatné 
míře se podílejí i na přípravných kursech pro zkoušku 
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auditora, resp. jako zkouškoví komisaři na přípravě 
zkouškového zadání pro dílčí části auditorské zkouš-
ky. V neposlední řadě probíhá spolupráce i formou 
členství v redakční radě časopisu Auditor. 

V menším, ale neopomenutelném 
rozsahu je katedra činná i v rámci 
další komory povinně zřizované 
ze zákona, tj. v Komoře daňových 
poradců, a to včetně členství 
v nejvyšším orgánu – presidiu KDP 
(J. Skálová) a dále v redakční radě 
profesního časopisu – Bulletinu KDP. 

Vzhledem k odbornému zaměření katedry není pře-
kvapením, že je aktivně zastoupená i ve Svazu účetních 
(SÚ) České republiky. SÚ je dobrovolnou profesní orga-
nizací, která již od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, 
daňové poradce a ostatní zájemce o účetní profesi. 
SÚ vydává též odborné časopisy (Metodické aktuality, 
Účetnictví), v jejichž redakční radě působí členové 
katedry. Při SÚ působí jako jeho organizační složka 
Komitét pro certifikaci, který je zodpovědný za kvalitu 
provádění systému certifikace SÚ. V systému certifikace 
jsou zapojení v různých funkcích zastoupeni i členo-
vé katedry. V neposlední řádě se mohou absolventi 
systému certifikace stát členy Komory certifikovaných 
účetních, v jejichž vrcholových orgánech působí také 
zástupci katedry (předseda L. Vašek).

V roce 1999 byla založena Národní účetní rada jako 
nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způ-

sobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí 
a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Zakláda-
jícím členem NÚR je společně s Komorou auditorů ČR, 
Komorou daňových poradců ČR a Svazem účetních 
ČR i Fakulta financí a účetnictví. Každý ze zakládajících 
členů nominuje do NÚR své tři zástupce, za FFÚ jsou 
jimi tři členové katedry (momentálně L. Müllerová, 
L. Mejzlík, M. Zárybnická Žárová). Kromě přímého 
zastoupení přes FFÚ má katedra i další zastoupení 
v NÚR díky tomu, že ostatní instituce nominují za své 
zástupce členy katedry, kteří působí v orgánech pří-
slušné instituce. Jako přizvaní odborníci se podílejí na 
tvorbě interpretací NÚR k českým účetním předpisům 
i další členové katedry. NÚR se za více než 20 let své 
existence etablovala jako hlavní odborná platforma 
účetnictví a účetního výkaznictví v ČR a svou měrou 
tomu přispěla i katedra.

Vysoké odborné renomé katedry se odráží i ve skuteč-
nosti, že zástupci katedry (L. Mejzlík, J. Pelák, L. Vašek) 
jsou členy poradní skupiny MF pro přípravu nových 
účetních předpisů a FFÚ získala status připomínkové-
ho místa k nově vydávaným účetním předpisům. 

EFRAG je nezávislá instituce založená v roce 2001 za 
podpory Evropské komise. Cílem EFRAG je přispívat 
evropskému veřejnému zájmu v oblasti účetního vý-
kaznictví a zajišťovat, že evropský zájem je reflektován 
IASB při vytváření Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví (IFRS), které byly prostřednictvím Nařízení 
č. 1606/2002 zavedeny jako výlučný systém účetních 
předpisů pro společnosti veřejně obchodované na 
burzách cenných papírů EU (povinně od 1. ledna 
2005). EFRAG dále podává Evropské komisi zprávu 
(tzv. Endorsement Advice), zda nově vydané stan-
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Vedení katedry

1 doc. Ing. David Procházka, Ph.D. – vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu

2 Ing. Jan Molín, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry

3 Ing. Michal Hora, Ph.D. – tajemník katedry

Profesoři

4 prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 5 prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

docenti

6 doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. 10 doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

7 doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. 11 doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

8 doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. 12 doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

9 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 13 doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Odborní asistenti

14 Ing. Václav Černý, Ph.D. 20 Ing. Miroslav Rada , Ph.D.

15 Ing. Jaroslava Janhubová 21 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

16 Ing. Marek Jošt, Ph.D. 22 Jana Roe, Ph.D., CPA

17 Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 23 Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

18 Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. 24 Ing. Libor Vašek, Ph.D.

19 Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D. 25 Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

Členové katedry

dardy a interpretace, příp. jejich úpravy jsou v sou-
ladu s evropským veřejným zájmem. D. Procházka 
byl s účinností od 1. dubna 2021 jmenován členem 
EFRAG Technical Advisory Group. EAA je největší 
evropskou asociací sdružující vědce, vysokoškolské 
pedagogy a ostatní odborníky ze sféry účetnictví 
a auditingu (v současnosti má přibližně 2 500 členů). 
Přestože má v názvu evropská, EAA je organizací s ce-

losvětovou působností a její výroční kongresy patří 
mezi několik málo událostí, které aktivně vyhledává 
takřka celá účetní komunita. I díky intenzivnímu 
zapojení se do aktivit asociace po roce 1989 ze strany 
KFÚA a KMÚ získala Česká republika svého zástupce 
ve Výboru EAA (Board). Na pozici člena Výboru se 
v průběhu let vystřídali L. Mejzlík, M. Zárybnická Žáro-
vá a D. Procházka.
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Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) vznikla v souvislosti 
s restrukturalizací fakult na Vysoké škole ekonomické (VŠE), a to na 
nově ustavené Fakultě financí a účetnictví. Do té doby na Fakultě 
národohospodářské působila Katedra financí a úvěru, ze které se 
k 1. červenci 1991 vytvořily KMTP a další tři katedry – bankovnictví 
a pojišťovnictví, veřejných financí a financí podniku.

Katedra měnové
teorie a politiky
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Z původní katedry na KMTP přešla asi jedna čtvr-
tina zaměstnanců. Katedra se ihned zapojila do 
výuky nejen na fakultě, ale rovněž na celé VŠE, a to 
především celoškolsky povinným předmětem „Pe-
níze, banky a finanční trhy“. Předmět byl postupně 
modifikován a nyní má podobu předmětu zajiš-
ťovaného společně s katedrou veřejných financí 
(Finanční teorie, politika a instituce).

Vedení a členové katedry 

Vedoucí katedry se stala docentka, nyní profesorka 
Jaroslava Durčáková, později proděkanka Fakulty 
financí a účetnictví. Ve vedení KMTP ji v červnu 1993 
vystřídal docent, nyní profesor Zbyněk Revenda, který 
ve funkci působil v letech 1993–2001 a 2006–2014. 
V období 2001–2006 katedru vedl profesor Martin 
Mandel. Od roku 2014 je vedoucím katedry docent 
Karel Brůna.

První dekáda nové katedry byla spojena s postupnou 
„generační výměnou“, kdy katedru opustili někteří 
profesoři a docenti působící na původní katedře. 
Mezi nimi byl také profesor Jiří Petřivalský, dlouhole-
tý děkan dřívější Fakulty národohospodářské, velmi 
respektovaná a učiteli i studenty oblíbená osobnost. 
Katedru dále opustili prof. Václav Bakule, doc. Václav 
Beneš (dlouholetý vedoucí původní katedry financí 
a úvěru) a doc. Antonín Pešek (poslední děkan před-
chozí fakulty).

Naopak, na novou katedru kromě výše uvedených 
přešla doc. Jana Marková a z jiných kateder a praco-
višť VŠE, popř. z jiných institucí doc. Naďa Blahová, 

doc. Jaroslav Brada, prof. Jan Kodera, doc. Jitka Kode-
rová a prof. František Vencovský. Krátce na katedře pů-
sobila Ing. Marta Macháčková a v roce 2000 katedru 
posílil doc. Brůna, nynější vedoucí.

Druhá dekáda byla především do roku 2006 pro 
katedru významná i z pohledu celé vysoké školy. Pro-
fesorka Durčáková ve dvou tehdy tříletých obdobích 
byla rektorkou VŠE a v jejím druhém období působil 
ve funkci prorektora prof. Revenda. Novým členem se 
na osm let stal Ing. Vladimír Dobiáš a krátce zde před-
nášel prof. Milan Sojka. Sedm let, až do roku 2014, 
zde působil prof. Vladimír Tomšík, člen bankovní rady 
a pozdější viceguvernér České národní banky.

Velmi smutné byly dva ochody z důvodu úmrtí. 
Prof. Vencovský (2006) byl osobností oceněnou ně-
kolika státními vyznamenáními a cenami. Na počest 
a památku nyní nese jeho jméno největší aula školy, 
v Nové budově VŠE. Prof. Milan Sojka (2009) byl 
v odborném a akademickém prostředí považovaný za 
největšího znalce ekonomického směru označované-
ho za keynesismus.

Velmi problematické podmínky přijímání nových 
kmenových pracovníků však trvaly a trvají prakticky 
po celou dobu. KMTP se proto zaměřovala zejména 
na spolupráci s externími odborníky a činí tak dosud. 
Ve třetí dekádě katedra přijala dva bývalé studenty na 
asistentské pozice. Ing. Samy Metrah již z katedry ode-
šel, Ing. Ondřej Šíma zde zůstává. Členy KMTP se stali 
Ing. Miroslav Singer, bývalý guvernér České národní 
banky, Ing. Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční 
banky a doc. Van Quang Tran (přišel z katedry bankov-
nictví a pojišťovnictví). 
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Na katedře od roku 1991  
působilo celkem devět profesorů, 
osm docentů a pět inženýrů.  
V roce 2022 na katedře působili tři 
profesoři, pět docentů, tři odborní 
asistent, a dále vědečtí a externí 
pracovníci, např. emeritní rektorka 
prof. Durčáková.

Pedagogická činnost

Katedra se od začátku společně se třemi dalšími profi-
lovala ve studijním oboru finance. Současně zajišťova-
la výuku některých celoškolsky povinných předmětů, 
především předmětu „Peníze, banky a finanční trhy“. 
Po systémových změnách na škole a fakultě zajiš-
ťuje, společně s katedrou veřejných financí, výuku 
předmětu „Finanční teorie, politika a instituce“, který 
je povinný na dvou dalších fakultách a je vyučován 
i v angličtině.

Na Fakultě financí a účetnictví zabezpečuje oborově 
povinné předměty. Na bakalářském studiu jsou to 
„Centrální bankovnictví“, „Měnová teorie a politika“, 
„Mezinárodní finance“, „Regulace a dohled finančního 
systému“ a „Regulace a dohled finančního trhu“. Na 
magisterském stupni studia jde o předměty „Finanční 
stabilita“, „Mezinárodní monetární ekonomie“, „Mone-
tární makroanalýza“, „Peněžní teorie“ a „Teorie a praxe 
řízení aktiv“. Garantem studijního programu Finance 
je na obou stupních studia prof. Mandel.

Doktorský studijní program Finance garantuje prof. 
Revenda, mezi povinnými je katedrou zajišťována 
výuka předmětu „Monetární ekonomie a empirické 
modely“.

Katedra zajišťuje rovněž dvě vedlejší specializace na 
magisterském stupni – Mezinárodní finance a byznys 
(garant doc. Brůna) a Peněžní ekonomie a bankovnic-
tví (společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví; 
garant za KMTP prof. Revenda).

Všechny povinné předměty a většina volitelných jsou 
zajištěné adekvátní literaturou v českém jazyce. Mezi 
jinými jde o publikace Peněžní ekonomie a bankov-
nictví (šest vydání; aut. kol.), Centrální bankovnictví 
(tři vydání; Revenda), Dynamika úrokových sazeb 
v kontextu měnové politiky (Brůna), Měnová analýza 
(Kodera), Mezinárodní finance a devizový trh (dvě 
vydání; Durčáková, Mandel), Mezinárodní měnová 
spolupráce (Marková), Peníze a zlato (dvě vydání; 
Revenda), Rizika bank a jejich regulace (Blahová), 
Technická analýza (Brada) a Teorie peněz (Koderová, 
Sojka a kol.).

Katedra se v současnosti dále podílí na vzdělávání 
postgraduálních studentů z praxe v programech 
nabízených fakultou, členové katedry působí také 
jako lektoři v rámci MBA programů VŠE. S katedrou 
spolupracují jako externí vyučující zástupci centrální 
banky a řady komerčních bank. 
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Výzkumná činnost

Katedra je dlouhodobě zaměřena jak na základní, tak 
aplikovaný výzkum, a to v oblastech měnové teorie 
a politiky, centrálního bankovnictví, mezinárodních 
financí, finanční stability a regulace a dohledu finanč-
ního trhu. Výsledky výzkumu publikuje primárně v od-
borných časopisech indexovaných ve Web of Science. 
Spolupracuje s různými institucemi, např. opět s cent-
rální bankou a komerčními bankami, a ekonomickými 
fakultami jiných univerzit. Pracovníci katedry dále 
působí jako odborní a soudní znalci v oblasti ekono-
miky a podílejí se na vypracování odborných posudků 
pro státní orgány a další zadavatele z komerční sféry.
Vybrané vědecké projekty řešené na katedře:

 Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu 
cílování inflace (GAČR, 2018–2020, Brůna)

 Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich 
regulace (GAČR, 2010–2012, Durčáková)

 Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a finan-
cích (GAČR, 2009–2011, Kodera)

 Regulace transferových cen (GAČR, 2008–2010, 
Brada)

 Centrum základního výzkumu pro dynamickou eko-
nomii a ekonometrii (MŠMT, 2006–2011, Kodera)

 Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární 
a nemonetární činitelé (GAČR, 2006–2008, Mandel)

Katedra dále spolupracuje s Federální rezervní 
bankou v Richmondu, USA, Arizona State University, 
USA, Audencia Business School, Francie a University 
of Nantes, Francie při realizaci výzkumných a studij-
ních projektů akademických pracovníků a studentů 
doktorského studia.

V červnu 2019, na Vysoké škole ekonomické, katedra 
uspořádala vědeckou FEBS 2019 International Confe-
rence (téměř 240 účastníků). Hlavní výstupy byly pu-
blikovány ve speciálním vydání Journal of Economic 
Behavior & Organization (2020) a European Journal of 
Finance (2021).

Výstupy vědecké a výzkumné 
činnosti katedry mají různé podoby, 
především jde o publikační činnost 
(viz také výše – pedagogická 
činnost). V posledních pěti letech 
členové katedry publikovali 
13 knižních monografií (z toho 
7 se spoluautory) a 91 článků 
v odborných časopise – 51 s impakt 
faktorem, 12 Scopus, 7 ERIH, 5 RVVI 
a dalších 16 recenzovaných.
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Vedení katedry

1 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. – vedoucí Katedry měnové teorie a politiky

2 prof. Ing. Martin Mandel, CSc. – zástupce vedoucího katedry

Profesoři

3 prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 4 prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

Docenti

5 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. 7 doc. Ing. Jana Marková, CSc.

6 doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. 8 doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D.

Odborní asistenti

9 Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA 11 Ing. Ondřej Šíma, Ph.D.

10 Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Členové katedry

9th International 
Conference of 
the Financial 
Engineering and 
Banking Society
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Historie Katedry manažerského účetnictví se začala psát dnem 1. ledna 
1991, kdy katedra vznikla rozdělením původní Katedry účetnictví na Katedru 
finančního účetnictví a Katedru manažerského účetnictví. Zajímavý byl 
důvod rozdělení, který by dnes – s odstupem času – mohl vést k tvrzení, že 
katedra byla rozdělena omylem. Rozhodnutí změnit organizační strukturu 
VŠE (jehož důsledkem byl mimo jiné vznik Fakulty financí a účetnictví) vedlo 
v jedné fázi tohoto procesu k úvaze, že by struktura VŠE mohla vyjít z řešení, 
uplatňovaného na Wirtschaftsuniversität ve Vídni.

Katedra manažerského účetnictví
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Jejím hlavním organizačním článkem byly tzv. 
instituty, pracoviště sdružující tři a více kateder. 
Poměrně snadno se z tohoto hlediska „našly“ dvě 
katedry, které by profilovaly zaměření institutu 
„Účetnictví a finanční řízení podniku“: katedra 
účetnictví a katedra financí podniku. Třetí, nutnou 
k založení institutu, se ale najít nedařilo. Po vzoru 
řady jiných, zejména anglosaských universit, bylo 
proto rozhodnuto doplnit triumvirát kateder 
obsahovým rozdělením relativně velké a silné ka-
tedry účetnictví. I když myšlenka členění fakult na 
instituty byla poměrně rychle opuštěna, katedra 
manažerského účetnictví se stala stabilní součástí 
organizační struktury fakulty.

Vedení a členové katedry 

Vedoucím katedry se hned od jejího založení stal 
– tehdy docent, nyní profesor – Bohumil Král, který 
vedl katedru až do roku 2014. Do stejného roku byla 
zástupkyní vedoucího katedry – původně docent-
ka, nyní profesorka – Jana Fibírová. V první dekádě 
existence katedry působili na pozici zástupce vedou-
cího katedry též Ing. Otakar Hora a doc. Ing. Vladimír 
Králíček, CSc.

Od roku 2014 do současnosti vede katedru doc. Ing.
Jaroslav Wagner, Ph.D. Na pozici zástupce vedoucího 
katedry působil v tomto období krátce Ing. Ladislav 
Šiška, Ph.D. Nyní je zástupcem vedoucího katedry doc. 
Libuše Šoljaková. Úlohu sekretářky katedry plnila od 
roku 1991 do roku 2016 paní Dagmar Tvrzová, kterou 
po odchodu do důchodu vystřídala paní Daniela Holá 
působící na katedře do současnosti.

Zakládajícími členy katedry manažerského účetnic-
tví byli prof. Ing. Rudolf Schroll, DrSc., prof. Ing. Jiří 
Janout, CSc., prof. Ing. Stanislav Svoboda, DrSc., Ing. 
Martina Dušková, Ing. Eva Holínská, CSc., Ing. Otakar 
Hora, Ing. Petr Knap, Ing. Bohuslava Knapová, CSc. 
a Ing. Jana Misterková. 

Již 1. polovina 90. let přinesla do personálního složení 
řadu změn. Katedru posílili doc. Ing. Marie Pospíšilová, 
CSc., doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc., Ing. Antonín Jan-
da, Ing. Marta Kocarová, doc. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
a Ing. Petr Vomáčka. Obrovské perspektivy rozvoje 
účetní a ekonomické praxe v 90. letech vedly k tomu, 
že katedru postupně opustili Ing. Knap., Ing. Dušková, 
Ing. Janda a Ing. Vomáčka. 

Na přelomu tisíciletí poznamenalo katedru úmrtí prof. 
Schrolla a prof. Janouta. Ještě před vstupem do nové-
ho tisíciletí však kolektiv katedry posiluje Ing. Miroslav 
Brabec, Ing. Vlastimil Roun a Ing. Anna Staňková, CSc.

Druhá dekáda činnosti katedry přináší odchody do 
důchodu, a to postupně prof. Svobody, Ing. Misterko-
vé a doc. Pospíšilové. Na katedru ale přichází mladá 
generace absolventů – nejdříve Ing. Libuše Šoljaková 
(nyní doc. Ph.D.), a později Ing. Jaroslav Wagner (doc. 
Ph.D.), Ing. Ondřej Matyáš (Ph.D.), Ing. Michal Menšík 
(Ph.D.) a Ing. Jakub Stránský (Ph.D.). 

Přelom 2. a 3. dekády je spojený s odchodem na jiná 
působiště Ing. Staňkové, Ing. Holínské a Ing. Knapové. 
Třetí a zatím poslední dekáda přinesla postupně pří-
chod Ing. Ladislava Šišky, Ph.D., Ing. Petra Petery (nyní 
Ph.D.), Ing. Kateřiny Knorové a Ing. Anety Křehnáčové. 
Současně došlo i k několika odchodům do praxe nebo 
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na jiné působiště, a to Ing. Stránského, Ing. Brabce, 
Ing. Rouna, Ing. Menšíka a Ing. Šišky. 

V roce 2021 katedra působí ve složení doc. Ing. 
Jaroslav Wagner, doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ing. Petr 
Petera, Ph.D., Ing. Kateřina Knorová, MBA, Ing. Aneta 
Křehnáčová (plné úvazky), prof. Ing. Bohumil Král, 
CSc., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., Ing. Ondřej Matyáš, 
Ph.D. (částečné úvazky), Ing. Michal Menšík, Ph.D., Ing. 
David Borges, Ing. Michal Petrmann, CSc., Ing. Gabrie-
la Hlisníková (DPP).

S katedrou manažerského účetnictví externě spolu-
pracovali za dobu její existence desítky odborníků. 
Jmenujme (s omluvou těm, které neuvedeme) ales-
poň některé: Ing. Martina Suchá, Ing. David Čech, Ing. 
Václav Houser, Ing. Zbyněk Halíř, Ing. Lenka Fulínová.
Činnost katedry pozitivně ovlivnili – byť na katedře 
dále nepůsobili – i úspěšní absolventi doktorského 
studia: Ing. Mgr. Martin Houska, Ph.D., Ing. Petr Vacek, 
Ph.D., Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. 

Pedagogická činnost

Hlavní osu předmětů zajišťovaných katedrou tvoří po-
vinné předměty manažerského účetnictví pro bakalář-
skou úroveň studia (původně Nákladové účetnictví, 
později Manažerské účetnictví I.), magisterskou úro-
veň studia (původně Manažerské účetnictví, později 
Manažerské účetnictví II.) a doktorskou úroveň studia 
(Manažerské účetnictví pro doktorské studium). Pro 
potřeby těchto kurzů katedra dlouhodobě zajišťuje 
kontinuálně vlastní ucelené učebnice. Mezi první 
z nich v devadesátých letech patřily publikace Mana-

žerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství 
z roku 1993 od autorů R. Schrolla, J. Janouta, B. Krále 
a V. Králíčka a Vnitropodnikové účetnictví z roku 1994 
od B. Krále, E. Holínské, J. Misterkové a M. Pospíšilové. 
V další dekádě pak vznikaly tituly, které v rozšířených 
a aktualizovaných vydáních doprovázejí katedru 
dodnes. V nejnovější podobě se jedná o 3. vydání pu-
blikace Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., & Petera, 
P. (2020). Manažerské účetnictví: nástroje a metody. 
Wolters Kluwer (pro bakalářský stupeň studia) a 4. 
vydání publikace Král, B. a kol. (2018). Manažerské 
účetnictví. Management Press (pro magisterský stu-
peň studia). 

Význam využití manažerského účetnictví pro stra-
tegické řízení vedl v druhé dekádě činnosti katedry 
k vytvoření magisterského povinného kurzu Strategic-
ky orientované manažerské účetnictví garantovaného 
doc. Šoljakovou, která je též autorkou učebnice pro 
tento kurz Šoljaková, L. (2009). Strategicky zaměřené 
manažerské účetnictví. Management Press.

Další učebnice byly vytvořeny pro volitelné předměty, 
např. Wagner, J. (2009). Měření výkonnosti. Grada Pu-
blishing nebo Pospíšilová, M., Mejzlík, L. & Velechov-
ská, L. (2008) Počítačem integrované řízení podniku. 
Praha: BOVA POLYGON. 

Katedra se dlouhodobě věnuje i celoživotnímu 
profesnímu vzdělání. Proběhlo již více než 20 roční-
ků dvousemestrálních kurzů původně pod názvem 
Využití účetních informací v řízení podniku, později 
Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku. 
Katedra se podílí zejména na výuce ve studijních pro-
gramech Účetnictví a finanční řízení podniku a MIFA 
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na FFÚ a garantuje vedlejší specializaci Manažerské 
účetnictví (dříve Controlling; původním garantem byl 
prof. B. Král, nyní garantuje doc. L. Šoljaková). 

Výzkumná činnost

Katedra se orientuje na výzkumná témata, která sou-
visejí s manažerským účetnictvím, měřením výkon-
nosti a informační podporou řízení podniků. V tomto 
rámci bylo v posledních dekádách (spolu)řešeno pět 
projektů Grantové agentury České republiky pod 
vedením B. Krále, J. Fibírové, L. Šoljakové a J. Wagnera:

 
 Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj 
integrace v podnikovém řízení (2003–2005, Král)

 Moderní přístupy měření a řízení strategické 
výkonnosti ekonomických subjektů (2003–2005, 
Šoljaková)

 Strategické řízení podniku a jeho informační zajiš-
tění (2004–2006, Král)

 Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s vy-
užitím účetních informací (2004–2006, Fibírová)

 Determinanty struktury systémů rozpočetnictví 
a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a vý-
konnost organizace (2017–2019, Wagner)

Autoři publikují své výstupy v akademických, ale i pro-
fesně orientovaných časopisech, jako jsou Účetnictví, 
Auditor nebo CAFIN News. Za ty nejvýznamnější z vě-
deckého hlediska lze považovat články v časopisech 
zařazených v databázích Web of Science a Scopus, ale 
i kvalitní monografie. Členové katedry se podíleli jako 
autoři či spoluautoři:

 v 90. letech 20. století na 14 monografiích a učeb-
nicích, téměř 120 odborných článcích a více jak 30 
aktivních vystoupeních na konferencích s příspěv-
ky ve sbornících

 v první dekádě 21. století (2001–2010) na 49 mono-
grafiích a učebnicích, dvou článcích v časopisech 
evidovaných v databázi Web of Science, více jak 
118 odborných recenzovaných článcích a více jak 
185 aktivních vystoupeních na konferencích

 v druhé dekádě 21. století (2011–2021) na 10 mo-
nografiích a učebnicích, 17 článcích v časopisech 
evidovaných v databázi WoS/Scopus a více jak 55 
odborných recenzovaných článcích a více jak 106 
aktivních vystoupeních na konferencích.

Katedra a její členové 
spolupracovala a spolupracuje 
s řadou mezinárodních institucí, 
například International Federation 
of Accountants (IFAC), International 
Group of Controlling (IGC), 
a národních organizací, např. 
Komorou Auditorů ČR, Svazem 
účetních ČR, Českou asociací pro 
finanční řízení (CAFIN). 

V roce 2004 se prof. Král stal prezidentem výročního 
kongresu European Accounting Association (EAA). 
V druhé dekádě své činnosti zorganizovala katedra ve 
spolupráci se svými partnery sedm ročníků konferencí 
věnovaných řízení výkonnosti, controllingu a mana-
žerskému účetnictví, které propojovaly akademické 
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Vedení katedry

1 doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. – vedoucí Katedry manažerského účetnictví

2 doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry

Profesoři

3 prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 4 prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

Odborní asistenti

5 Ing. Kateřina Knorová, Ph.D., MBA 7 Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

6 Ing. Aneta Křehnáčová 8 Ing. Petr Petera, Ph.D.

Členové katedry

i profesní pohledy na rozvoj těchto oblastí. Ve třetí 
dekádě své činnosti katedra pravidelně organizuje 
každoroční workshopy „Jak učit manažerské účetnic-
tví“ pro vysokoškolské učitele z ČR a SR. V roce 2019 

se katedra podílela na organizaci workshopu 19th 
Workshop on Accounting and Finance in Emerging 
Economies, pořádaném British Accounting and Finan-
ce Association. 

Kolem roku 2015
V první řadě zleva prof. Král, prof. Fibírová,  
D. Tvrzová, H. Vimrová, doc. Wagner; v druhé řadě 
zleva Ing. Šiška, Ing. Matyáš, Ing. Boučková, 
Ing. Knorová; v třetí řadě zleva Ing. Brabec,  
Ing. Petera, Ing. Roun, Ing. Menšík.
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Katedra vznikla na Fakultě národohospodářské v září 1990 rozdělením 
původní Katedry financí a úvěru (KFaÚ). Sestavením katedry byl pověřen 
Jaroslav Vostatek, pod jehož vedením proběhla výběrová řízení na nově 
ustavenou katedru. Katedra vznikla v reakci na potřebu reformovat 
výuku a výzkum v oblasti veřejných financí a ekonomiky veřejného 
sektoru. Proto byli hlavními reservoáry pracovníků sekce státního 
rozpočtu na původní Katedře financí a úvěru a Katedra ekonomiky 
služeb a nevýrobního rozvoje, resp. Katedra veřejné ekonomiky. Obě tyto 
katedry původně působily na Fakultě národohospodářské VŠE.

Katedra veřejných financí
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Vedení a členové katedry 

Část učitelů – zakladatelů katedry přicházela v roce 
1990 z původní sekce státního rozpočtu na katedře fi-
nancí a úvěru (prof. Václav Bakule, doc. Jaroslav Vosta-
tek, doc. Jitka Peková, Jaroslav Dostal, Alena Vančuro-
vá, Slavomíra Svátková, Drahomíra Vašková). V dalším 
roce pod vedením katedry Václavem Bakulem přišla 
druhá část učitelů z katedry ekonomiky služeb a ne-
výrobního rozvoje, resp. katedry veřejné ekonomiky 
(Pavel Dvořák, Alena Maaytová, Lenka Láchová, Miloš 
Novák, Jiří Pivrnec, Alice Schmidtová, Marek Šoltés, 
Bojka Hamerníková, Petr Ježek, Jiří Novotný, Václav 
Rambousek). 

Prvním vedoucím katedry veřejných financí se stal 
doc. Vostatek, který ale vzhledem ke svému zapojení 
do reformy ekonomiky (generální sekretář Hospo-
dářské rady vlády a náměstek ministra) předal funkci 
Václavu Bakulemu. Po něm funkci vedoucího převzal 
v letech 1994–1996 Pavel Dvořák, pod jeho vedením 
také vyšla první samostatná skripta týkající se veřej-
ných financí. Od roku 1996 byla vedoucí katedry Bojka 
Hamerníková, poté se stala děkankou a vedení katedry 
od roku 2000 Květa Kubátová. Od roku 2004 je vedoucí 
katedry Alena Vančurová. Funkci sekretářek/asistentek 
vykonávaly Ivana Haráková, Ivana Kočová, Ludmila 
Koubková, Alice Schmidová, Hana Rasochová (1996–
2000), Dagmar Šolarová (2000–2004), Marie Halimová 
(2004–2018) a Monika Sedláková (od roku 2018).

V průběhu dalších let na katedru přicházeli další akade-
mičtí pracovníci (např. Květa Kubátová 1992, Leoš Vítek 
1993, Lucie Nitschová-Sedmihradská, František Ochra-
na, Václav Urbánek, Vratislav Izák, Barbora Slintáková, 

Dana Šimonovská, Karel Špaček, Stanislav Klazar, Jan 
Pavel, Savina Finardi, Jana Tepperová, Hana Zídková, 
Markéta Arltová 2019), kteří spolu s původními členy 
tvořili základní jádro katedry v uplynulých třiceti letech.

Bojka Hamerníková byla v letech 2000–2006 děkan-
kou Fakulty financí a účetnictví, Leoš Vítek je od roku 
2013 proděkanem pro výzkum a doktorské studium. 
Dlouhodobými členy vědeckých rad fakulty byli Ja-
roslav Vostatek, Václav Bakule, Květa Kubátová, Alena 
Vančurová, Leoš Vítek a Jan Pavel. 

Na počátku devadesátých let se členové katedry ak-
tivně podíleli také na transformaci české ekonomiky. 
Docent Vostatek působil ve funkci náměstka ministra 
hospodářství, prof. Bakule se stal předsedou výboru, 
který zakládal Komoru daňových poradců ČR a Ing. 
Svátková a Ing. Vančurová byly jmenovány jedněmi 
z prvních zkušebních komisařů této komory. Alena 
Vančurová byla řadu let členkou finanční komise legis-
lativní rady vlády ČR. Od roku 2018 se Jan Pavel stal 
členem Národní rozpočtové rady ČR. 

Za vedení katedry Bojkou Hamerníkovou se katedra 
soustředila zejména na tvorbu dalších studijních tex-
tů, rozvoj výzkumu zapojení do zahraničních aktivit. 
Založila tradici každoročních vědecké konference 
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, která 
trvá dodnes. Vrcholem jejího úsilí bylo, že katedra 
zejména z její iniciativy v roce 2003 hostila 59. ročník 
kongresu mezinárodní organizace International 
Institute of Public Finance (téma: Public Finance and 
Financial Markets), kterého se zúčastnilo téměř 500 
účastníků z celého světa a hostem byl mimo jiné i no-
sitel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz.
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Pedagogická činnost

Od počátku se katedra podílela na profilaci oboru 
Finance. V roce 1992 z podnětu Ministerstva financí 
vznikla v rámci bakalářského oboru Finance specia-
lizace Daně a finanční kontrola (garant prof. Bakule), 
která měla připravit dostatečné množství odborníků 
pro zásadní reformu daňového systému platnou od 
roku 1993. Tato specializace fungovala jen pět let. 

Od roku 2004 vznikl bakalářský 
studijní obor Zdanění a daňová 
politika, na který od roku 2007 
navázal navazující magisterský 
obor stejného názvu. Od té doby 
fungovalo Zdanění a daňová politika 
jako samostatný obor na fakultě. 

Byl původně koncipován jako prakticky zaměřený 
obor bez nutnosti absolvování navazujícího magist-
erského programu. Obor se postupně vyvíjel mimo 
jiné na základě požadavků plynoucích z kontaktu se 
studenty a absolventy. Garantem vznikajícího oboru 
byla prof. Kubátová, po které tuto roli převzala prof. 
Vančurová, která je garantem programů dodnes. 

Katedra postupně nabízela několik vedlejších spe-
cializací (Zdanění a daňová politika, Veřejné výdaje, 
Veřejné finance a politiky v číslech). Nejživotaschop-
nější z nich dosud je vedlejší specializace Daně 
v podnikání, která patří do první pětky specializací co 
do počtu studentů na celé VŠE (celkem cca 150 studu-

jících studentů). Garantem této vedlejší specializace je 
prof. Vančurová, které v posledních letech asistují Ing. 
Zídková a doc. Vítek.

Katedra se trvale podílí na výuce celoškolně povin-
ného předmětu Finanční teorie, politika a instituce 
(P. Dvořák, B. Hamerníková, A. Maaytová, L. Vítek, 
J, Pavel), v devadesátých letech byl samostatně 
vyučován předmět Veřejné finance. Dále garantuje 
povinné předměty, jako jsou Daně a sociální zabez-
pečení – pro všechny bakalářské studijní programy 
fakulty (A. Vančurová), Veřejné finance II (J. Pavel), 
Daňová teorie a politika (Kubátová, Vítek) či Teorie 
a praxe rozpočtové politiky (Pavel) pro dva programy 
fakulty. Katedra rovněž trvale zajišťuje doktorský 
předmět Veřejné finance (Izák, Ochrana, Kubátová 
a nejnověji Pavel). 

Poté, co za vedení katedry Pavlem Dvořákem 
vznikly první moderní učební texty k problematice 
veřejných financí (Dvořák a kol. 1992: Vybrané 
kapitoly z veřejných financí, Hamerníková a kol 1994: 
Veřejné finance), začaly vznikat i další učebnice 
a monografie, které reagovaly na transformaci 
centrálně plánované ekonomiky a vládního sektoru 
(např. Kubátová a kol. 1994: Moderní průvodce 
daňovým systémem, Vančurová 1996: Daňové právo 
pro každého, Kubátová, Vítek 1997: Daňová politika 
(7 vydání), Dvořák 1997: Vybrané problémy fiskální 
politiky, Vančurová a kol. 1997 z Daňového práva pro 
každého vznikl v následujícím roce Daňový systém ČR 
aneb učebnice daňového práva (aktuálně 15 vydání) 
apod. Mezi další významné učebnice a monografie 
připravené pro studenty patří například Vančurová: 
Zdanění osobních příjmů (3 vydání), Svátková, 
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2002: Co nenajdete v zákoně o DPH, Maaytová 
a kol.: Veřejné finance v teorii a praxi, Hamerníková 
a Maaytová: Veřejné finance, Pavel: Veřejné zakázky 
a efektivnost či Ochrana Veřejná volba a řízení 
veřejných výdajů.

Výzkumná činnost

Katedra je dlouhodobě aktivní v základním i aplikova-
ném výzkumu, o čemž svědčí množství projektů, kde 
některý člen katedry vystupoval jako řešitel, případ-
ně spoluřešitel. Nejvýznamnějším poskytovatelem 
grantových projektů základního výzkumu na KVF byla 
Grantová agentura České republiky. Těchto projektů 
bylo řešeno dosud celkem 13, přičemž nejaktivnějším 
řešitelem byl prof. Izák s celkem čtyřmi projekty, (dále 
byli zastoupeni 3x prof. Kubátová, 3x prof. Pavel, 2x 
prof. Hamerníková, doc. Slintáková a doc. Svátková). 

Aplikovaný výzkum byl dosud zastoupen šesti projek-
ty financovanými různými ministerstvy (MPSV – řešite-
lé Kubátová, Vančurová) a později dvakrát Technolo-
gickou agenturou České republiky (řešitel doc. Vítek 
a Dr. Ščasný). 

Vedle výše uvedených projektů se členové KVF zapoji-
li i do řešení zahraničních projektů, většinou ve formě 
členů řešitelského týmu (prof. Pavel – mikrosimulační 
model EUROMOD, doc. Sedmihradská – Open Budget 
Survey). 

Příklady řešených projektů katedry 
 Optimalizace daňového systému České republiky 
v kontextu evropského regionu a měnícího se 

ekonomického, sociálního a právního prostředí 
(2002–2004, Kubátová), 

 Souběh důchodů s výdělečnou činností a vliv výše 
příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, 
jeho výši a výplatu (2004, Vančurová),

 Udržitelnost veřejných financí (2006–2008, Izák), 
 Analýza incidence veřejných rozpočtů v České 
republice (2007–2008, Slintáková),

 Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesu-
nu zisků na rozpočet České republiky (2018–2021, 
Pavel).

 

Členové katedry v uplynulých 
30 letech zveřejňovali výsledky 
svého výzkumu a (spolu) podíleli 
se na publikování více jak 160 
monografií a učebnic, 120 článků 
v časopisech z databází Web of 
Science a Scopus, 440 dalších 
odborných recenzovaných článcích 
a 650 příspěvků ve sbornících 
v časopisech.

Katedra již od roku 1996 pořádá mezinárodní kon-
ferenci „Teoretické a praktické aspekty veřejných 
financí“. Na plenární sekci této konference se vystří-
dala řada tehdejších ministrů a náměstků ministrů, 
předseda NKÚ a další významní teoretici i praktici 
z oblasti veřejných financí. Členové katedry byli a jsou 
členy řady poradních orgánů zejména při ministerstvu 
financí a ministerstvu práce a sociálních věcí. 
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Vedení katedry

1 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. – vedoucí Katedry veřejných financí

2 doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry

Profesoři

3 prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. 4 prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Docenti

5 doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.. 8 doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

6 doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 9 doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

7 doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. 10 doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Odborní asistenti

11 Ing. Hana Zídková, Ph.D. 12 Ing. Savina Finardi, Ph.D.

Členové katedry

vwvw

Katedra se významně podílela na vzdělávání v sou-
vislosti s aplikací nového daňového systému od roku 
1993, pořádala desítky vzdělávacích akcí a členové 
katedry přednášeli a přednášejí pro řadu institucí. 
V letech 1994–1998 pod vedením doc. Svátkové 

fungoval při VŠE Daňový institut. Katedra dlouhodobě 
ve výuce spolupracuje s experty ze soukromých firem 
(PwC, KPMG, Deloitte a EY), ale také z ministerstva 
financí, NKÚ či Úřadu vlády. 

Rok 2016, 
Oslava 25 let založení katedry. Zleva prof. Bakule,  
prof. Dvořák, prof. Vostatek.
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Partneři fakulty

Hlavní partneři fakulty:

Partneři fakulty:
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