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PŘEDMLUVA 

Výroční zpráva za r. 2005 je shrnutím nejdůležitějších událostí a aktivit všech pracovníků 
fakulty v předchozím roce a měla by poskytovat dobrou představu o tom, jaká jsme měli 
předsevzetí a cíle a jak se nám podařilo tato předsevzetí a cíle splnit. Fakulta financí a 
účetnictví nabízí nejen zajímavé a perspektivní obory a předměty studia, ale stále více usiluje 
o zvýšení podílu na vědecko-výzkumné činnosti VŠE v Praze. 

V pedagogické oblasti permanentně probíhala i práce na inovacích v oblasti existujících oborů 
s cílem zvýšit kvalitu nabízených programů a předmětů a docílit větší míry internacionalizace 
výuky. Fakulta v roce 2005 získala nové akreditace navazujícího magisterského studia za 
obory Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku v anglickém jazyce. Rostoucí zájem o 
studium svědčí o flexibilitě FFÚ s ohledem na potřeby praxe.  

Vedle hlavní pedagogické činnosti fakulty se v roce 2005 uskutečňovaly rovněž výukové 
aktivity v rámci celoživotního vzdělávání formou mimořádného studia vybraných fakultních 
předmětů a ucelených postgraduálních studijních programů v jednotlivých specializacích 
fakulty. Fakulta financí a účetnictví participuje na výuce Univerzity III. věku na VŠE a 
dlouhodobě a úspěšně vyvíjí činnost v rámci celoživotního vzdělávání a zaplňuje tak mezeru 
v nabídce odborných kurzů a přednášek pro veřejnost.  

Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla zejména soustředěna na řešení výzkumného záměru 
„Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“. 
Významnou součástí vědecké práce jsou různé projekty výzkumu a vývoje, řešení projektů 
GA ČR a projektů IGA. Centrum pro finanční a monetární makrodynamiku, které od roku 
2004 pracuje jako společné pracoviště fakulty a Ústavu teorie a automatizace AV ČR, 
připravilo projekt Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii. 

Fakulta financí a účetnictví získala  s  účinností  od  1.  10.  2005  tříletý grant  Evropské 
komise na rozvoj společného studijního programu (Joint Degree) „FINAC: Finance and 
Accounting for Common Europe“ v rámci programu Socrates/Erasmus 1 (Curriculum 
Development Project). Na tomto projektu spolupracují 4 univerzity (VŠE Praha, Rotterdam 
Business School, University of Ljubljana a Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica).  

Fakulta usiluje o dlouhodobé zlepšení kvalifikační struktury svých pedagogických pracovníků 
a v neposlední řadě o rozšíření jejich řad o mladé, perspektivní a schopné pedagogy (zejména 
z řad vlastních absolventů doktorského studia). Počet úspěšných profesorských a habilitačních 
řízení či obhajob doktorských prací je toho důkazem. Avšak i v této oblasti bude nutné ještě 
mnoho úsilí a vytrvalosti k dosažení ještě lepších výsledků. 

Fakulta financí a účetnictví žije i svůj vnitřní život, ve kterém zaujímají nezbytné místo akce 
typu Den otevřených dveří, setkání akademické obce, Den fakulty financí a účetnictví, 
Studentská odborná soutěž či Konference studentů doktorského studia.  

Na závěr mé předmluvy bych chtěla poděkovat všem kolegům za vykonanou práci v průběhu 
r. 2005 a všem spolupracovníkům za „přiloženou ruku k dílu“ při zpracování výroční zprávy 
za r. 2005. 

       doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. 

       děkanka Fakulty financí a účetnictví 

V Praze dne 10. 3. 2006 
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ÚVOD 
Fakulta financí a účetnictví byla založena 1. 7. 1991 jako jedna z pěti fakult Vysoké školy 
ekonomické v Praze. Fakultu zpočátku tvořilo sedm kateder: Bankovnictví a pojišťovnictví, 
Didaktiky ekonomických předmětů, Financí podniku (dnešní katedra Financí a oceňování 
podniku), Finančního účetnictví, Nákladového účetnictví a kalkulací (dnešní katedra 
Manažerského účetnictví), Měnové teorie a politiky, Veřejných financí. Některé katedry byly 
součástí dřívější národohospodářské fakulty VŠE, finanční katedry vesměs vznikly 
rozdělením dřívější katedry Financí a úvěru, katedra Didaktiky ekonomických předmětů je 
nástupcem katedry Pedagogiky; obě účetní katedry vznikly rozdělením dřívější katedry 
Účetnictví, která byla součástí Fakulty řízení. Prvním děkanem nově vzniklé fakulty byl 
v dubnu 1991 zvolen Prof. Ing. Vladimír Pilný, CSc., dosavadní děkan fakulty řízení. V roce 
1994 se konaly volby nového děkana a druhou děkankou fakulty byla zvolena doc. Ing. 
Štěpánka Nováková, CSc., která vykonávala funkci po dvě období do roku 2000. V roce 2000 
byla v pořadí třetí děkankou fakulty zvolena doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., která rovněž 
byla ve funkci po dvě období, její druhé období skončí 31. 3. 2006. 

Fakulta financí a účetnictví si vytkla v oblasti pedagogické cíl připravovat vysokoškolské 
odborníky-ekonomy se zaměřením na peněžnictví, podnikové účetnictví, finanční řízení a 
kontrolu (auditing), informační systémy vnitropodnikového řízení, daně, veřejné finance a 
neziskový sektor. Na fakultě zpočátku dokončovali svá odborná studia posluchači dřívějších 
oborů Finance a úvěr, Učitelství ekonomických předmětů, Ekonomické informace a kontrola 
a pro školní rok 1990/91 byli přijímáni uchazeči dvou nově koncipovaných oborů Finance a 
Účetnictví a finanční řízení podniku, k nimž od školního roku 1991/1992 přibyli studenti 
oboru Finance - Daně a finanční kontrola. V letech 1991 - 1993 se na celé VŠE velmi 
radikálně změnilo studijní prostředí zavedením tzv. kreditního systému, který je analogický 
obdobným systémem studia na zahraničních univerzitách s možností volby fakultativních 
předmětů nebo jejich skupin samotnými studenty.  

Fakulta dnes připravuje odborníky v oblastech, jejichž pozice je v tržní ekonomice velmi 
významná. Specifikum fakulty tkví ve spojení financí a účetnictví a jejich využívání ve 
finančním řízení a rozhodování na všech úrovních hospodaření. Ve studijních programech 
fakulty jsou finance reprezentovány především problematikou měnové teorie a politiky a 
jejich mezinárodními aspekty, bankovnictvím a pojišťovnictvím, problematikou veřejných 
financí, státního rozpočtu a hospodaření s jeho prostředky, hospodaření regionálních celků, 
různých neziskových organizací, daňovou teorií a praxí. Velká pozornost je věnována 
předmětům z finančního řízení a oceňování podniku. Příslušné studijní předměty prezentují 
účetnictví jako základ informačního a kontrolního systému podniku, podávající obraz o jeho 
majetkovém a kapitálovém vybavení a o průběhu a výsledcích jeho hospodářské činnosti. 
K zajištění pravdivosti a objektivity účetních informací slouží ověřování nezávislými auditory 
státního účetního výkaznictví. Tato problematika je rovněž součástí příslušného zaměření 
studia. Na fakultě se dále uskutečňuje příprava učitelů odborných ekonomických předmětů 
pro obchodní akademie a další střední odborné školy.  

Fakulta klade rovněž velký důraz na propojení výuky s praxí, spolupracuje s řadou podniků, 
s ministerstvy, bankami, organizacemi a institucemi státní správy. Jako výraz spolupráce 
s praxí byla v roce 2000 založena tradice setkání akademické obce fakulty s odborníky 
z praxe, tzv. Den fakulty, který se uskutečnil již čtyřikrát. 
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Fakulta zabezpečuje výuku celoškolsky povinných předmětů skupiny finance (Veřejné 
finance a Peníze, banky a finanční trhy) a skupiny účetnictví (Úvod do účetnictví a Finanční 
účetnictví I), v obou skupinách zakončených bakalářskou resp. soubornou zkouškou. 

Fakulta se ve své činnosti řídí vnitřními předpisy, které byly vytvořeny a schváleny v roce 
1999 v souladu s novým zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/98 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů), které v plné šíři začaly platit od letního 
semestru akademického roku 1998/99.  

Jedná se zejména o: 

• statut fakulty (novelizován v r. 2001) 

• studijní řády pro studium bakalářské a navazující magisterské, pro pětileté magisterské 
studium a dále pro studium doktorské,  

• jednací řád vědecké rady fakulty,  

• disciplinární řád, 

• jednací a volební řád akademického senátu,  

• pravidla výběrového řízení na VŠE.  
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1 VEDENÍ FAKULTY A KATEDER 

1.1 Vedení fakulty 
Vedení fakulty pracovalo v roce 2005 ve  složení: děkan, tři proděkani, tajemnice.   

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.         děkanka (v druhém funkčním období od 1. 4. 2003) 

doc. Ing. Marie Míková, CSc.         proděkanka pro studium a pedagogickou činnost  

doc. Ing. Petr Marek, CSc.          proděkan pro vědu a doktorské studium 

Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.         proděkanka pro zahraniční vztahy 

JUDr. Eva Vachulková          tajemnice fakulty  

1.2 Katedry fakulty a jiná pracoviště a jejich vedoucí 
Na fakultě působí 7 kateder: 

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (KBP) 
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. 

Katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP) 
PhDr. Bohumil Zejda, CSc.  

Katedra financí a oceňování podniku (KFOP) 
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 

Katedra finančního účetnictví (KFÚ) 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 

Katedra manažerského účetnictví (KMÚ) 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 

Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

Katedra veřejných financí (KVF) 
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.  

Centrum pro makro-monetární dynamiku je společné zařízení Vysoké školy ekonomické a 
Ústavu teorie informace a automatizace, působí na fakultě od 1. 5. 2004. Ředitelem Centra je 
doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. za  ÚTIA AV ČR a zástupcem ředitele je prof. RNDr. Ing. 
Jan Kodera, CSc. za FFÚ VŠE.  
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2 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FAKULTY 

2.1 Akademický senát (k 31. 12. 2005) 
Akademický senát byl zvolen v dubnu 2003 a k 31. 12. 2005 pracoval ve složení: – 10 učitelů 
a 3 studenti: 

učitelé:       studenti: 
Ing. Naďa Blahová, Ph.D.   KMTP  Barbora Kunstová 
Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.   KFÚ     Ing. Filip Pertold 
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. – předseda KMTP  Ing. Jakub Velikovský 
Ing. Václav Černý, Ph.D.   KFÚ 
doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.  KBP 
Ing. Dana Mandíková    KFOP 
Ing. Stanislava Půlpánová, Ph.D.  KBP 
Ing. Jiří Rauš     KFÚ 
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.  KVF 
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.   KFÚ 

2.2 Vědecká rada (k 31. 12. 2005)  
Vědecká rada fakulty má 30 členů, z toho 11 členů mimo akademickou obec fakulty a školy. 

Interní členové 
doc. Ing. Bojka Hamerníková, Csc. 
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. 
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. 
doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc. 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 
doc. Ing. Petr Marek, CSc. 
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 
doc. Ing. Marie Míková,  CSc. 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 
prof. Ing. Josef Valach, CSc. 
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 
prof. JUDr. František Vencovský 
PhDr. Bohumil Zejda, CSc. 
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Externí členové 
Jaroslav Dostal, CSc. – Kooperativa pojišťovna, a.s. – ředitel, člen představenstva 
Ing. Otakar Hora, CSc. – KPMG ČR Audit, auditor, partner, jednatel 
prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.  
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. – EU Bratislava – vedoucí katedry podnikových financí 
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. – Masarykova univerzita Brno, děkan Ekonomicko – správní 
fakulty 
doc. Ing. Karel Půlpán, CSc. – Institut ekonomických studií FSV UK, vedoucí katedry 
finančních a kapitálových trhů 
Ing. Jiří Rusnok - ING Bank – prezident Asociace penzijních fondů 
Ing. Milan Straka, CSc. – ředitel firmy Tekona a.s. 
Ing. Pavel Štěpánek, CSc. – náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace 
doc. Ing. Jiří Volf, CSc. – Ministerstvo financí, náměstek ministra financí  
doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. – vedoucí odd. ekonometrie UTIA 
 

2.3 Pedagogická rada 
Složení Pedagogické rady schválené vědeckou radou fakulty a jmenované děkankou v roce 
2004: 

doc. Ing. Marie Míková, CSc. – proděkanka – předsedkyně rady 

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. – katedra didaktiky ekonomických předmětů 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. – katedra manažerského účetnictví 
doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. – katedra finančního účetnictví 
Ing. Alena Maaytová – katedra veřejných financí 
Ing. Dana Mandíková – katedra financí a oceňování podniku 
prof. RNDr. Jan Kodera, CSc. – katedra měnové teorie a politiky 
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D – katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
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3 STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

3.1 Studijní programy a obory 
MŠMT rozhodlo podle § 79 odst. 4, §80 odst. 2 a §105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o prodloužení 
platnosti akreditace 

a) bakalářského studijního programu Finance a účetnictví se studijními obory Finance, 
Účetnictví a finanční řízení podniku, Finance – daně a finanční kontrola, do 9. dubna 
2007. Forma studia je prezenční. 

b) magisterského studijního programu Finance a účetnictví se studijním oborem Finance, 
Účetnictví a finanční řízení podniku, do 9. dubna 2011. Forma studia je prezenční. 

c) navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví se studijními 
obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, do 12. prosince 2006. Forma 
studia je prezenční. 

d) doktorského studijního programu Finance a účetnictví se studijními obory Finance, 
Účetnictví a finanční řízení podniku, do 9. dubna 2007. Forma studia je prezenční a 
kombinovaná. 

e) doktorského studijního programu Finance a účetnictví se studijním oborem Teorie 
vyučování ekonomických předmětů, do 9.dubna 2007. Forma studia je prezenční a 
kombinovaná.  

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě stanoviska Akreditační komise ze dne 14. března 
2001 a 12. prosince 2002. 

MŠMT rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 3 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o rozšíření 
akreditace  

a) bakalářského studijního programu Finance a účetnictví o studijní obor Pojišťovnictví 
do 25. dubna 2008. Forma studia je prezenční. 

 
b) navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví o studijní obor 

Zdanění a daňová politika do 25. dubna 2006. Forma studia je prezenční. 

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě stanoviska Akreditační komise ze dne 5. dubna 
2002. 

MŠMT rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o udělení akreditace 

a) navazujícímu magisterskému studijnímu programu Ekonomika a management se 
studijním oborem Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy do 30. června 
2006. Forma studia je prezenční. 

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě stanoviska Akreditační komise ze dne 19. června 
2002.  

Dne 3. 2. 2005 přidělil odbor vysokých škol MŠMT Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze 
nový název studijního programu Finance a účetnictví. 
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Tab.  3.1 Studijní programy a obory 

Kód 
KKOV 

Název 
studijního programu 

Název 
studijního oboru 

Standardní doba studia 
v akademických rocích 

Kód 
JKOV 

   Bc. Mgr. Ph.
D. 

FS,A  

B6217  Finance a účetnictví Finance – daně a finanční 
kontrola 

3   P 6235700

N6217  Zdanění a daňová politika  (2)  P  
B6217   Finance 3   P 6235700
N6217  Finance  (2)  P 6235800
P6217  Finance   3 PK,A 6235900
B6217  Pojišťovnictví 3   P  
B6217  Účetnictví a finanční řízení 

podniku 
3   P 6257700

N6217  Účetnictví a finanční řízení 
podniku 

 (2)  P 6257800

P6217  Účetnictví a finanční řízení 
podniku 

  3 PK,A 6257900

M6217  Finance  5  P 6235800
M6217  Účetnictví a finanční řízení 

podniku 
 5  P 6257800

N6217 Ekonomika a 
management 

Učitelství ekonomických 
předmětů pro střední školy 

 (2)  P  

P6217 Ekonomika a 
management 

Teorie vyučování 
ekonomických předmětů 

  3 PK  

Všechny studijní programy jsou uskutečňovány v českém jazyce.  

Forma studia: 

Bakalářský a magisterský studijní program:  prezenční 

Doktorský studijní program:    prezenční a kombinovaný  

V rámci studijního programu Finance a účetnictví jsou na fakultě v roce 2005 vyučovány čtyři 
bakalářské obory: 

• Finance, 
• Finance - daně a finanční kontrola, 
• Účetnictví a finanční řízení podniku, 
• Pojišťovnictví. 

Ve dvouletém navazujícím magisterském studiu jsou vyučovány čtyři hlavní specializace. 
Jedná se o hlavní specializaci: 

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

V akademickém roce 1999/2000, 2000/2001 a 2001/2002 byli přijímáni studenti ke studiu 
pětiletého magisterského programu, a to na obory: 

• Finance (hlavní specializace Finance) a 
• Účetnictví a finanční řízení podniku (hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení 

podniku). 
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Od akademického roku 2002/2003 jsou přijímáni opět studenti do bakalářského studijního 
programu oborů a hlavních specializací: 

• Finance (hlavní specializace Finance), 
• Účetnictví a finanční řízení podniku (hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení 

podniku), 
• Finance – daně a finanční kontrola (hlavní specializace Zdanění a daňová politika), 
• Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy (pouze hlavní specializace), 
• Pojišťovnictví (zatím není otevřena hlavní specializace). 

Fakulta rovněž zajišťuje výuku šesti vedlejších specializací: 

• Účetnictví a finanční řízení podniku (garant KMÚ), 
• Oceňování podniku a jeho majetku (garant KFOP), 
• Učitelství odborných ekonomických předmětů (garant KDEP), 
• Veřejné finance (garant KVF), 
• Peněžní ekonomie a bankovnictví (garanti KMTP a KBP), 
• Controlling (garant KMÚ). 

Každý student má povinnost získat 18 kreditů z povinných a volitelných předmětů zvolené 
vedlejší specializace. Vedlejší specializace nabízené Fakultou financí a účetnictví jsou určeny 
pro studenty ostatních fakult VŠE v Praze. Výjimku tvoří vedlejší studijní specializace 
„Učitelství odborných ekonomických předmětů“ a „Oceňování podniku a jeho majetku“, 
které mohou studovat i studenti Fakulty financí a účetnictví. 

Fakulta financí a účetnictví má sedm kateder, které se podílejí na přípravě a zabezpečení 
studijních programů bakalářského studia, dvouletého navazujícího magisterského studia, 
pětiletého magisterského studia a doktorského studia.  

Obsahovou náplň oboru Finance zajišťují čtyři katedry: 

• katedra bankovnictví a pojišťovnictví, 
• katedra financí a oceňování podniku, 
• katedra měnové teorie a politiky,  
• katedra veřejných financí. 

Garantem bakalářského oboru Finance - daně a finanční kontrola je: 

• katedra veřejných financí. 

Obsahovou náplň oboru Účetnictví a finanční řízení podniku zabezpečují tři katedry: 

• katedra finančního účetnictví, 
• katedra manažerského účetnictví, 
• katedra financí a oceňování podniku. 

Garantem bakalářského oboru Pojišťovnictví je: 

• katedra bankovnictví a pojišťovnictví.  
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3.2 Programy celoživotního vzdělávání 
Vedle hlavní výukově vzdělávací činnosti fakulty, jíž je pedagogické zajištění kurzů 
akreditovaných předmětů v prezenční výuce fakulty a celé VŠE, se v roce 2005 
uskutečňovaly rovněž výukové aktivity v rámci doplňkové činnosti fakulty, kterou se rozumí 
organizace celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/98 Sb., formou mimořádného studia 
vybraných fakultních předmětů a ucelených postgraduálních studijních programů 
v jednotlivých specializacích fakulty. V rámci mimořádného studia se vzdělávalo 7 
studujících a v rámci postgraduálních studijních programů 314 studentů.  

3.3 Přijímací řízení pro školní rok 2005/2006 a jeho výsledky 
Zájem o studium znázorňuje následující tabulka: 

Tab.  3.2 Počet uchazečů v jednotlivých oborech v letech 1996-2005 
Fak. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index 
FFÚ 3204 100.00 3315 103.46 3187 99.46 2407 75.12 2007 62.64 2776 86.64
DK 608 100.00 664 109.21 758 124.67  272 44.73
FI 1215 100.00 1186 97.61 1018 83.78 1006 82.79 903 74.32 1237 101.81
UC 1381 100.00 1465 106.08 1411 102.17 1401 101.44 1104 79.94 1267 91.74

 
Fak. 2002 2003 2004 2005 
 Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index Přihl. Index 
FFÚ 1872 58.43 2154 67,23 1989 62,07 3429 107,02
DK 177 29.21 338 55,59 208 34,21 340 55,92
FI 784 64.53 832 68,48 773 63,62 1519 125,02
UC 911 65.97 891 64,52 867 62,78 1357 98,82
PO   93 100,00 141 151,61 213 229,03
Legenda: 
DK – Daně a finanční kontrola 
FI – Finance 
UC – Účetnictví a finanční řízení podniku 
PO - Pojišťovnictví 
 
Jak je patrné z tabulky, zájem o obory FFÚ je velký. Od roku 1996 do roku 1999 byl zájem 
nejvyšší. K určitému poklesu došlo v roce 2000 a 2002 až 2004. V roce 2005 se zájem o 
přijímací řízení na FFÚ opět zvedl. 

Fakulta uspořádala Den otevřených dveří koncem ledna 2005 pro zvýšení informovanosti 
zájemců o studium. O tuto akci byl mimořádný zájem veřejnosti. 

3.3.1 Přijímací řízení do bakalářského studijního programu  

V akademickém roce 2005/2006 byli studenti přijímáni na bakalářské studium (obor Finance, 
obor Účetnictví a finanční řízení podniku, obor Daně a finanční kontrola a obor 
Pojišťovnictví). Zájem o jednotlivé obory a počty přijatých uchazečů znázorňuje tabulka 3.3: 
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Tab.  3.3 Přijímací řízení v akademickém roce 2005/2006 
Počet přihlášených Počet přijatých Obor Počet 

přijatých 

celkem %k počtu 
přijatých 

Bodový 
limit pro 

přijetí Celkem muži Ženy 

DK 158 340 215,19 145 158 64 94 
FI 378 1519 401,85 159 378 196 182 
UC 337 1357 402,67 154 337 79 90 
PO 169 213 126,03 134 169 109 228 

3.3.2 Přijímací řízení do navazujícího magisterského (dvouletého) 
studijního programu 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu proběhlo v červenci 
2005. Přehled přihlášených studentů k přijímacímu řízení a počty přijatých jsou uvedeny 
v tabulce 3.4: 

Tab.  3.4 Přijímací řízení na navazující magisterské studium v akademickém roce 
2005/2006 – přijímací řízení červenec 2005 

Prospělo Přijato Fak. Hl.sp. Přihlášeno Dostavilo 
se ekonomie odborný 

předmět 
Celkem % 

z dostav. 
Ženy % 

z přijatých 
FFÚ  132 68 29 34 20 29,4 4 20,0
 FI 59 29 18 15 12 41,4 1 8,3
 UC 46 25 4 6 1 4,0 0 0
 DP 18 9 6 9 6 66,7 2 33,3
 UP 9 5 1 4 1 20,0 1 100
Legenda: 
FI – Finance 
UC – Účetnictví a finanční řízení podniku 
DP – Zdanění a daňová politika 
UP – Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 

Významnější změny v počtu zájemců o studium v navazujících magisterských studijních 
programech hlavních specializací Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku nebyly 
zaznamenány. Hlavní specializace Zdanění a daňová politika a Učitelství ekonomických 
předmětů pro střední školy byly otevřeny poprvé v roce 2003. 

3.3.3 Přijímací řízení na doktorské studium 

Přijímací řízení na doktorské studium pro školní rok 2005/2006 proběhlo v červnu a září 
2005. Přehled přihlášených studentů k přijímacímu řízení a počty přijatých jsou uvedeny 
v tabulce 3.5: 

Tab.  3.5 Přijímací řízení na doktorské studium (červen, září 2005) 
Obor přihlášeno přijato
Finance 22 20
Účetnictví a finanční řízení podniku 16 13
Teorie vyuč. ek. předmětů 3 3
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3.4 Počty studentů v jednotlivých programech 
Celkem studovalo v roce 2005 na Fakultě financí a účetnictví v bakalářských, pětiletých 
magisterských a navazujících magisterských programech 2480 studentů (z toho Češi 2048 a 
cizinci 432). V doktorských programech studovalo 147 studentů. 

Tab.  3.6 Počty studentů FFÚ k 31. 10. 2005 
Bakalářské studium Navazující 

magisterské 
Magisterské studium Celkem Fakulta 

Češi Ciz. Češi Ciz. Češi Ciz. Češi Ciz. 

Celkem 

FFÚ 1420 300 197 15 431 117 2048 432 2480 

Tab.  3.7 Počty studentů v doktorských studijních programech na FFÚ k 31. 10. 2005 
Fakulta Počet studentů-Češi Počet cizinců 
FFÚ 141 6 

Následující tabulka uvádí počet zahraničních studentů na fakultě: 

Tab.  3.8 Počty zahraničních studentů 
Bakalářské studium Navazující magisterské Magisterské studium Obor 
Prez. Dist. Prez. Dist. Prez. Dist. 

Celkem 

FI 176  12 91  279
DK 22  0 0  22
UC 72  3 26  101
PO 30  0 0  30
Celkem 
program 

300  15 117  432

Celkem 
fakulta 

300  15 117  432

V tomto roce absolvovaly úspěšně studium na FFÚ následující počty studentů: 

Tab.  3.9 Počty absolventů v roce 2005 (od 1.1.2005 do 31.12.2005) 
Absolventi Obor 

Bc. Ing. 
Finance-daně a finanční kontrola 31  

Finance 54 176 
Účetnictví a finanční řízení podniku 50 172 
Učitelství ekonomických předmětů 

pro střední školy 
 2 

Celkem FFÚ 135 350 

O absolventy FFÚ je na trhu práce velký zájem. Z vyhodnocené ankety absolventů VŠE 
vyplývá, že úspěšnost zařazení je kolem 80 %. Mnoho absolventů fakulty uvedlo, že v den 
promoce již měli zajištěné zaměstnání. Absolventi odcházejí hlavně do bankovnictví, 
pojišťovnictví, auditu, účetnictví a finančního poradenství. 

Tab.  3.10 Průměrná délka studia (počet semestrů) absolventů v ak. roce 2004/2005 
Studijní program Fakulta 

bakalářský pětiletý magisterský navazující magisterský 
FFÚ 6,2 11,0 5,9 
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Tab.  3.11 Počet absolventů doktorského studia v r. 2005 na FFÚ a jednotlivých oborech 
Obory Počet osob Z toho pracovníci FFÚ 
Finance 1 1 
Účetnictví 3 3 
Učitelství ekonomických předmětů 2 0 
Celkem 6 4 

Vedení FFÚ a katedry věnují otázkám doktorského studia, vědě a výzkumu, a zejména 
kvalifikačnímu růstu pedagogicko-výzkumných pracovníků fakulty zvýšenou pozornost, která 
se odráží i v kvantitativních ukazatelích za fakultu. 

3.5 Studijní neúspěšnost 

Tab.  3.12 Studijní neúspěšnost v akademickém roce 2004/2005 

 bakalářský  pětiletý magisterský navazující magisterský 

Fakulta aktivní úbytky % aktivní Úbytky % aktivní úbytky % 

FFÚ 1465 161 10,98 818 20 2,44 184 18 9,78 

Tab.  3.13 Studijní neúspěšnost v ročnících akademického roku 2004/2005 bakalářské 
studijní programy  
Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Aktivní úbytek % 
FFÚ 92 51 16 1 1 1465 161 10,98 

Tab.  3.14 Studijní neúspěšnost v ročnících akademického roku 2004/2005 pětileté 
magisterské studijní programy 
Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Aktivní úbytek % 
FFÚ 0 3 4 8 5 818 20 2,44 
Poznámka: 
„aktivní“ – položka uvádí počet studentů k 31.10.2004 a to bez studentů, kteří měli studium přerušené 
„úbytek“ – položka uvádí počet studentů, kteří zanechali nebo nedokončili studium po 1.9.2004 do 31.8.2005 

Tab.  3.15 Procento neúspěšnosti v ročnících akademického roku 2004/2005 - bakalářské 
studijní programy 
Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 
FFÚ 12,28 12,94 5,52 3,22 100,00 10,99 

Tab.  3.16 Procento neúspěšnosti v ročnících akademického roku 2004/2005 - pětileté 
magisterské studijní programy 
Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 
FFÚ 0,00 42,86 8,51 2,33 1,19 2,44 

Tab.  3.17 Studijní neúspěšnost v ročnících akademického roku 2004/2005 - navazující 
magisterské studijní programy 
Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník aktivní úbytek % 
FFÚ 10 4 3 1 0 184 18 9,78 
Poznámka: 
„aktivní“ – položka uvádí počet studentů k 31.10.2004 a to bez studentů, kteří měli studium přerušené 
„úbytek“ – položka uvádí počet studentů, kteří zanechali nebo nedokončili studium po 1.9.2004 do 31.8.2005 
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Tab.  3.18 Procento neúspěšnosti v ročnících akademického roku 2004/2005 - navazující 
magisterské studijní programy 

Fakulta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 
FFÚ 20,83 10,53 3,90 4,76 0,00 9,78 

3.6 Inovace uskutečňovaných programů 
Na fakultě vyučují kromě interních pedagogů i významní odborníci z praxe. Tito významní 
odborníci z praxe vyučují hlavně speciální semináře na oborech vyučovaných na Fakultě 
financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V některých seminářích řeší studenti 
FFÚ přímo konkrétní příklady konkrétních podniků v ČR, takže v některých předmětech je 
vazba na praxi přímá. V roce 2001 došlo k pozitivním změnám v zapojení doktorandů do 
vědeckovýzkumných aktivit kateder a toto zapojení pokračuje. Doktorandi jsou stále více 
zapojování při řešení grantů jednotlivých kateder. 

Katedry finančního a manažerského účetnictví pořádaly 5. ročník pedagogické konference na 
téma „Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky“. Tato konference byla 
určena zejména pro pedagogy fakult jiných univerzit a obchodní akademie, kde se účetnictví 
vyučuje.  

3.7 Nové bakalářské a magisterské programy 
Pro zachování vysokého standardu vyučovaných předmětů jak pro celou VŠE, tj. předměty 
ukončené celoškolní bakalářskou anebo soubornou zkouškou z financí i z účetnictví, tak také 
pro vlastní obory a specializace na FFÚ byla v roce 1999 v návaznosti na nově koncipovaný 
systém práce celoškolních orgánů vytvořena fakultní Pedagogická rada ze zástupců kateder. 
Jde o akreditační orgán, který projednává a schvaluje jak zaměření a skladbu nově 
vytvořených předmětů, tak také obnovené akreditace předmětů. 

V roce 2005 se Pedagogická rada sešla sedmkrát. Během konání jednotlivých Pedagogických 
rad bylo akreditováno několik nových předmětů vzhledem k přechodu kreditního systému 
VŠE na systém evropských transferových kreditů (European Credit and Transfer System). 
Byly akreditovány předměty oborů bakalářských i navazujících magisterských: Finance, 
Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňové politiky, Pojišťovnictví, Učitelství 
ekonomických předmětů pro střední školy, Finance a oceňování podniku. Pedagogická rada 
také akreditovala předměty nových oborů (hlavních specializací) Bankovnictví a 
pojišťovnictví a Financí a oceňování podniku, které budou předloženy v roce 2006 AK 
MŠMT k nové akreditaci.  
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4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH 
UPLATNĚNÍ NA FAKULTĚ  

V oblasti informačních technologií se Fakulta financí a účetnictví dlouhodobě zaměřuje na 
aplikaci výpočetní techniky do pedagogického procesu formou výuky některých předmětů 
s podporou počítačů, dále stále více se na přednáškách uplatňuje doplnění slovního výkladu 
prezentacemi, které často přímo využívají napojení na internet a tedy aktuálních informací pro 
studenty. Výpočetní technika je nezbytnou součástí řešení grantových a vědeckých úkolů a je 
využívána při publikační činnosti jednotlivých pracovníků fakulty. Z výše uvedených důvodů 
je nezbytné, aby všechna pracoviště byla vybavena moderní výpočetní technikou, neboť 
vyučující musí mít k dispozici stejně kvalitní techniku, s jakou se budou absolventi v praxi 
setkávat a aplikovat na ní poznatky získané během studia. Řada předmětů se vyučuje 
v počítačových učebnách, kde se využívá nejen standardního softwarového vybavení, ale též 
produktů, které se jednoznačně vztahují k probírané látce. Lze také konstatovat, že výuka řady 
předmětů uplatňuje moderní prvky a metody založené na informačních a komunikačních 
technologiích. 

4.1 Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií na 
fakultě 

Na Fakultě financí a účetnictví je snaha inovovat výpočetní techniku – hardware tak, aby 
pracovníci nebyli omezováni ve využívání moderních softwarových produktů a informačních 
systémů, které byly vyvinuty ve škole či nakoupeny a přizpůsobeny potřebám pracovníků 
fakulty. 

Na Fakultě financí a účetnictví je v současné době většina místností vybavena dvěma počítači 
s konfigurací odpovídající provozu systému Windows XP a v každé místnosti je k dispozici 
tiskárna buď síťová nebo stolní. 

Dále je možno využít fakultního scanneru a osmi katedrálních scannerů. Novější počítače jsou 
vybaveny USB-porty, tudíž je zde možnost využívání „flash“ disků pro přenos velkých 
datových a jiných souborů. Nově dodávané počítače mají kombinovanou mechaniku CD-RW, 
případně DVD-RW, která slouží k zapisování na CD disky, či DVD. 

V roce 2005 vynaložila fakulta na nákup výpočetní techniky Kč 854 956,- 

Zdroje na výpočetní techniku byly získány: 
• z rozpočtu školy na výpočetní techniku, 
• z prostředků získaných jednotlivými katedrami prostřednictvím doplňkové činnosti, 
• z výzkumného záměru a rozvojových programů, 
• z grantů. 

Z rozpočtu školy bylo financováno 53 % nákupů pro fakultu, z doplňkové činnosti 16 % 
nákupů, z grantů 12 % a z výzkumného záměru a rozvojových programů 19 %.  

Celkově bylo nakoupeno: 
• 24 počítačů, 
• 5 tiskáren, z toho 2 barevné, 
• 7 notebooků, 
• 3 LCD panelů k dříve nakoupeným počítačům, 
• 2 scannery 
• další doplňky (flash disky,.paměťové karty, CD-RW....). 
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4.2 Informační infrastruktura na fakultě 
Počítačová síť a její provoz je plně v péči výpočetního centra a fakulta využívá jeho služeb,  
v roce 2005 byly inovovány www stránky fakulty financí a účetnictví a jsou nyní zpracovány 
moderním programovým produktem mambo. 

4.3 Dostupnost informačních zdrojů na fakultě 
Učitelé, zaměstnanci a studenti fakulty mají dostupné informační zdroje nejen díky 
počítačovému vybavení přímo ve svých místnostech na fakultě, ale též mohou využít 
vlastních počítačů doma pro připojení k síti školy a využívat dostupných informačních 
systémů (e-mail, intranet fakulty a školy).  

Všichni mají možnost nastavit si automatické přesměrování došlé elektronické pošty na 
mobilní telefon, pokud to jejich mobilní operátor umožňuje. 

Někteří pedagogové fakulty využívají systém „Výsledky“, který byl na fakultě vyvinut již 
v roce 2001 a postupně byl zdokonalen, jiní využívají podobný systém „Semestr“, který byl 
vyvinut na Fakultě informatiky a statistiky. Oba systémy umožňují studentům získat 
informace o výsledcích zkoušek a zápočtů a to jak na internetu, tak na mobilním telefonu, 
dále prostřednictvím těchto systémů studenti získají aktuální informace o termínech testů, 
zapisování výsledků, atd. Oba systémy jsou provozovány ve spolupráci s Výpočetním 
centrem, jsou napojeny na celoškolskou databázi studentů a učitelů. Výsledky zkoušek a 
zápočtů u předmětů, jejichž vyučující používají zmíněné systémy, nemusí vkládat sekretářky. 

4.4 Využití vnějších a vnitřních informačních systémů 

4.4.1 Informační zdroje 

Všichni učitelé, zaměstnanci i studenti Fakulty financí a účetnictví využívají pro svou práci 
jak celoškolské, tak fakultní prostředky informačních a komunikačních technologií. 
Z externích zdrojů se jedná např. o: 

• Obchodní věstník, 
ARES, 

• Internet 

Z celoškolských prostředků se jedná zejména o: 

• Vnitřní síť VŠE, 
• Informační systém VŠE, 
• Informační zdroje VŠE, 
• CIKS, 
• OVEL.  

Z fakultních prostředků se jedná zejména o: 

• Terminál tiskové agentury Reuters. Firma nabízí pravidelná školení nových zájemců 
zejména z řad diplomantů a doktorandů. 

4.4.2 Využití informačních zdrojů  
Tato oblast využití výpočetní techniky zůstává ve středu zájmu všech pracovníků fakulty, 
neboť na vybraných www stránkách jsou k dispozici nejnovější vědecká pojednání i rozsáhlé 
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studie, publikované články obsahující nejčerstvější novinky ve fakultou sledovaných 
oblastech. 

Www stránky zahraničních a mezinárodních subjektů slouží jako zdroj informací o vývoji a 
fungování světové ekonomické soustavy a jejího dopadu do otevřené ekonomiky ČR. 
Webovské stránky MF ČR a ČNB slouží jako zdroj dat o fiskální a měnové politice ČR a 
zdroj informací o praktickém provádění této politiky orgány státní správy a centrální banky. 
Informace z finančních trhů jsou spolu s uvedenými informačními zdroji využívány pro 
vědeckou a pedagogickou činnost zkoumající a vysvětlující oblast fungování státní správy, 
jednotlivých centrálních institucí, bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivního investování atd. 
Některé informační zdroje jsou analyzovány a zpracovávány pomocí softwarových produktů 
jako např. MATLAB a Metastock. OVEL je využíván zejména pro výuku finanční analýzy 
podniků. 
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5 VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST 
Vědecko-výzkumná činnost Fakulty financí a účetnictví v roce 2005 navázala na dosavadní 
prestižní postavení fakulty v oblasti domácího finančně-účetního výzkumu a zaměřila se na 
propojení pedagogické činnosti s vědou a výzkumem, širokou spolupráci s finanční, účetní, 
bankovní a investiční praxí, práci s velkým počtem výzkumně orientovaných studentů 
doktorského studia a na dlouhodobou a stabilní poradenskou a expertizní spolupráci 
s vládními a soukromými institucemi. 

5.1 Výzkumný záměr (2005-2011) 
Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla soustředěna na výzkumný záměr Rozvoj finanční a 
účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ (reg. č. 
MSM6138439903), jehož odpovědným řešitelem je doc. Ing. Petr Marek, CSc. Cíl projektu 
spočívá propojení jednotlivých úrovní vědeckého výzkumu od základního výzkumu 
založeného na převážně modelovém řešení nákladů zastoupení přes stanovení výchozích 
teoretických postulátů a tvorbu finanční a účetní metodiky, k aplikovanému výzkumu 
spočívajícímu ve třech oblastech: v práci na národních i mezinárodních účetních a  
oceňovacích standardech, v empirických studiích týkajících se vývoje finančních a účetních 
veličin v ČR a v dalších zemích,  ve zpracování modelů informačního řízení a finanční   
rozhodování v podnikové sféře. 

Základním výstupem výzkumného záměru fakulty v roce 2005 bylo vydání oponovaného 
sborníku, v rozsahu 577 stran, který se skládal ze čtyř částí. Řešitelský tým v roce 2005 
pracoval v následujícím složení: 

1. skupina: základní výzkum 
• doc. Ing. Petr Marek, CSc. (vedoucí), doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., Ing. Jaroslava 

Janhubová, doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. 

2. skupina: finanční účetnictví 
• prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (vedoucí) 
• 1. podskupina: mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy  

o prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (vedoucí), Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., 
Ing. Zdena Cardová, Ing. Václav Černý, Ph.D., Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., 
Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., prof. Ing. Bohumil 
Král, CSc., doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., 
doc. Ing. Marie Míková, CSc., Ing. Jiří Pelák, Ing. Monika Randáková, Ing. Jiří 
Rauš, doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc., Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D., 
Ing. Marie Zelenková, Ph.D., Ing. Marcela Žárová, CSc. 

• 2. podskupina: audit  

o doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. (vedoucí), prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., 

• 3. podskupina: fúze a akvizice  

o prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc. (vedoucí), prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., 

• 4. podskupina: účetnictví neziskových organizací  
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o doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc. (vedoucí), Ing. Jaroslava Marhounová, Ph.D., 
Ing. Hana Takáčová, 

• 5. podskupina: informatizace v účetnictví  
o Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (vedoucí), Ing. Michal Hora, Ing. Jiří Pelák, 

doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc. 

3. skupina: manažerské účetnictví 
• prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (vedoucí), Ing. Miroslav Brabec, prof. Ing. Jana 

Fibírová, CSc., Ing. Eva Holínská, CSc., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., doc. Ing. 
Marie Pospíšilová, CSc., Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. 

4. skupina: finance a oceňování podniku 
• vedoucí: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.  
• 1. podskupina: dlouhodobý finanční management  

o prof. Ing. Josef Valach, CSc. (vedoucí), doc. Ing. Petr Marek, CSc. 

• 2. podskupina: krátkodobý finanční management  

o doc. Ing. Petr Marek, CSc. (vedoucí), Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. Ing. 
František Ducheček, CSc., doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. 

• 3. podskupina: finanční analýza a plánování  

o Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (vedoucí), doc. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. 
Pavel Marinič, M.B.A., Ph.D., Ing. Pavla Maříková, CSc. 

• 4. podskupina: oceňování podniku a jeho majetku  

o prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., (vedoucí), Ing. Jan Jurečka, CSc., Ing. Pavla 
Maříková, CSc., Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. 

Výsledky výzkumného záměru byly v roce 2005 též zveřejněny v 9 knižních publikacích, 
v 80 příspěvcích na vědeckých konferencích, v 14 článcích v časopisech s oponentním 
řízením a v 44 článcích v časopisech bez oponentního řízení. Jedním z článků, který byl 
zpracován v rámci výzkumného záměru byl i článek Ing. Karla Brůny, Ph.D. Mechanismus 
stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky.  
v časopise Politická ekonomie, který získal ocenění jak v rámci celoškolské tak i fakultní 
soutěže o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením.  

Dílčí obhajoba výsledků výzkumného záměru za první rok řešení se uskutečnila dne 13. ledna 
2006, pod předsednictvím prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. Jako oponenti vystoupili prof. Ing. 
Dana Kovanicová, CSc. (auditorka),  doc. Ing. Martin Zralý CSc. (ČVUT) a prof. Ing. Jozef 
Kráľovič, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislavě). 

5.2 Specifický výzkum 
V rámci specifického výzkumu bylo vytvořeno sedm společných výzkumných týmů 
akademických pracovníků a studentů, které se zabývaly vždy určitým vědeckým tématem: 

1. Analýza stavu českého pojišťovnictví a bankovnictví před vstupem České republiky 
do Evropské unie, 
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• tým 10 akademických pracovníků a 4 doktorandů pod vedením prof. Ing. 
Jaroslava Daňhela, CSc. 

2. Analýza vlivu kapitálové struktury na hodnotu podniku, 
• tým 7 akademických pracovníků,  4 doktorandů a 4 studentů magisterského studia 

pod vedením prof. Ing. Miloše Maříka, CSc. 
3. Dopad harmonizace účetních standardů do české účetní legislativy, 

• tým 12 akademických pracovníků a 6 doktorandů pod vedením prof. Ing. Libuše 
Müllerové, CSc. 

4. Měnová politika České republiky a konvergenční proces k Evropské měnové unii, 
• tým 10 akademických pracovníků a 4 doktorandů pod vedením prof. Ing. Martina 

Mandela, CSc. 
5. Tvorba a využití manažersky orientovaných informačních systémů, 

• tým 7 akademických pracovníků, 4 doktorandů a 1 studentky magisterského 
studia pod vedením prof. Ing. Bohumila Krále, CSc. 

6. Reforma veřejných financí v České republice, 
• tým 13 akademických pracovníků a 8 doktorandů pod vedením doc. Ing. Aleny 

Vančurové, Ph.D. 
7. Zkvalitňování přípravy učitelů odborných předmětů pro střední školy ve vazbě 

na změny v obsahu ekonomických předmětů, 
• tým 6 akademických pracovníků a 2 doktorandů pod vedením doc. Ing. Miloslava 

Rotporta, CSc. 

Výsledkem specifického výzkumu byla především obhajoba 6 doktorských disertačních prací, 
dále odborné semináře a celá řada publikací v podobě článků do odborných časopisů a 
vystoupení na mezinárodních vědeckých konferencí. Čtyřicet dva příspěvků bylo uveřejněno 
ve sborníku z VI. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE, 
která se konala dne 28. května 2005.  

5.3 Plnění externích grantů a předkládání nových projektů 
Paralelně s výzkumnými aktivitami zahrnutými do výzkumného záměru FFÚ se na většině 
fakultních pracovištích rozvíjela vědecká a výzkumná činnost financovaná z externích grantů. 

5.3.1 Granty získané od Grantové agentury České republiky 

V roce 2005 bylo úspěšně ukončeno řešení následujících pěti standardních projektů a dvou 
postdoktorských projektů: 

• Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace (reg. č.: 402/03/1227, řešitel: doc. Ing. 
Vratislav Izák, CSc., doba řešení: 2003-2005), 

• Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické 
rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky) (reg. č.: 402/03/1292, řešitel: 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc., doba řešení: 2003-2005), 

• Vzájemné působení veřejných financí a kapitálových trhů (reg. č.: 402/03/1307, řešitel: 
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc., doba řešení: 2003-2005), 

• Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí 
(podnikových kombinací) (reg. č.: 402/03/1314, řešitel: prof. Ing. Hana Vomáčková, 
CSc., doba řešení: 2003-2005), 
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• Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení (reg. č.: 
402/03/1389, řešitel: doc. Ing. Martin Zralý, CSc., spoluřešitel: prof. Ing. Bohumil Král, 
CSc., doba řešení: 2003-2005, jedná se o společný projekt s ČVUT), 

• Rozpočtový proces obcí (reg. č.: 402/03/P068, řešitel: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., 
doba řešení: 2003-2005), 

• Moderní přístupy měření a řízení strategické výkonnosti ekonomických subjektů (reg. č.: 
402/03/P071, řešitel: Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., doba řešení: 2003-2005), 

Dále se pokračuje v řešení pěti standardních projektů a jednom doktorském projektu: 

• Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací (reg. č. 
402/04/0255, řešitel: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., doba řešení: 2004-2006), 

• Využití účelového členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci 
vrcholového kriteria ekonomického subjektu (reg. č.: 402/04/0627, řešitel: Ing. 
Bohuslava Knapová, CSc., doba řešení: 2004-2006) 

• Strategické řízení podniku a jeho informačního zajištění (reg. č.: 402/04/0879, řešitel: 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., doba řešení: 2004-2006) 

• Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice (reg. č.: 
402/04/1069, řešitel: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc., doba řešení: 2004-2006), 

• Model nákladů zastoupení (reg. č.: 402/04/1313, řešitel: doc. Ing. Petr Marek, CSc., doba 
řešení: 2004-2006), 

• Nonlinear Dynamical Economic Systems: Theory and Application (reg. č.: 
402/03/H057, řešitel: prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc., doba řešení: 2003-2007). 

V roce 2005 bylo zahájeno řešení tří standardní projektů a na jednoho postdoktorského 
projektu: 

• Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví (reg. č. 
402/05/0893, řešitel: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., doba řešení 2005-2007), 

• Teoretické aspekty oceňování podniku v České republice (reg. č. 402/05/2163, řešitel: 
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., doba řešení 2005-2007), 

• Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na 
efektivnost veřejných zakázek (reg. č. 402/05/2644, řešitel: doc. PhDr. František Ochrana, 
DrSc., doba řešení 2005-2007), 

• Analýza objemu trhu „public procurement“ v tranzitivních ekonomikách, jeho 
zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti (reg.č. 402/05/P009, řešitel: Ing. Jan 
Pavel, Ph.D., doba řešení 2005-2007). 
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5.3.2 Ostatní externí projekty 

V roce 2005 byly řešeny dva další externí projekty: 

• Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace 
při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik (společný grant 
s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, řešitel: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., 
doba řešení: 2004-2005). 

• Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy (grant 
MPSV ČR č. HR134/05, řešitelka: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., doba řešení: 2005). 

5.4 Interní granty poskytnuté Interní grantovou agenturou VŠE  
Na fakultě se v období od 1. září 2004 do 31. srpna 2005 řešily tři projekty na základě 
podpory Interní grantové agentury VŠE: 

• Rozpočtový deficit a fiskální politika (reg. č. 1/04, řešitel: Ing. Zdeněk Dvorný, Ph.D.), 

• Vliv měnového kurzu na zahraniční investice (reg. č. 2/04, řešitel: Mgr. Kholnazar 
Amonov), 

• Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie (česko-německá studentská 
vědecká konference) (reg. č. 3/04, řešitel: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.). 

Na období od 1. září 2005 do 31. srpna 2006 získala fakulta tyto granty: 

• Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování 
nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR (reg. 
č. 2/05, řešitel: Ing. Barbora Jetmarová), 

• Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na 
jejich ekonomicko-sociální charakteristiky (reg. č. 3/05, řešitel: prof. Ing. Květa 
Kubátová, CSc.), 

• Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na podmínky České republiky 
(reg. č. 4/05, řešitel Ing. David Prušvic). 

5.5 Pořádání vědeckých konferencí  
Fakulta financí a účetnictví VŠE pokračovala v organizaci vědeckých konferencí  

- s mezinárodní účastí: 
 

 Theoretical and practical aspects of public finance (Praha 8. – 9. 4. 2005),  
 Moderní přístupy řízení výkonnosti podniku a jejich informační podpora (Praha 

15.9.2005), 
 Standardy pro oceňování podniku (Praha 7. 10. 2005), 

 

- a bez mezinárodní účasti: 
 

 5. ročník pedagogické konference na téma „Účetní výkaznictví v ČR a 
implementace IFRS do výuky“ (Praha 26. 11. 2005), 

 6. ročník konference studentů doktorského studia na Fakultě financí a 
účetnictví VŠE v Praze (Praha, 28. 5. 2005). 
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5.6 Publikace akademických pracovníků fakulty 
Integrální součástí vědecko-výzkumné činnosti fakulty je publikační činnost akademických 
pracovníků. Všechny povinné celoškolské a fakultní kurzy, zajišťované katedrami jsou 
zabezpečeny vlastními učebnicemi učitelů kateder, event. jejich speciálními publikacemi. 
Tyto učebnice a publikace jsou široce využívány i ostatními ekonomickými fakultami v ČR. 
V roce 2005 bylo akademickými pracovníky fakulty publikováno celkem 15 knižních 
publikací a 14 učebnic, 55 recenzovaných článků, 77 nerecenzovaných článků a 310 ostatních 
příspěvků. Základním cílem fakulty však není kvantitativní přístup k publikační činnosti, ale 
v centru pozornosti zejména stojí kvalitativní úroveň vydaných publikací. Z tohoto hlediska je 
třeba vyzvednout úspěch fakulty i v 6. ročníku soutěže o cenu rektorky VŠE, kde ocenění 
získali 

a) v kategorii knižní publikace: 
 

- doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. za publikaci Bankovnictví pro bankéře a klienty 
3. vydání. Praha : Linde, 2005. 581 s. ISBN 80-7201-515-X 

 

b) v kategorii nejlepší článek s oponentním řízením: 
 

- Ing. Karel Brůna, Ph.D. za článek Mechanismus stabilizace ultrakrátkých 
úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky.  Politická 
ekonomie č. 4, 2005, roč. 53, s. 459–476. ISSN 0032-3233, 

- doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., prof. Ing. Martin Mandel, CSc., doc. PhDr. 
Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. za článek Puzzle in the Theory of Uncovered Interest 
rate Parity – Empirical Verification for Transitive Countries. Finance India, Vol. 
XIX, June 2005, No. 2, p. 449 – 464. ISSN 0970-3772 

 

S cílem podpořit vysokou kvalitu knižních publikací a recenzovaných článků vyhlásila v roce 
2005 děkanka fakulty 6. ročník soutěže o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek 
v časopise s oponentním řízením a o nejlepší publikační činnost studentů doktorského 
studia na fakultě. Hodnotící komise fakulty složená ze všech profesorů fakulty udělila 
následující ocenění: 

a) v kategorii knižní publikace: 
 

– doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. za publikaci Bankovnictví pro bankéře a klienty. 
3. vydání. Praha : Linde, 2005. 581 s. ISBN 80-7201-515-X. 

 

b) v kategorii nejlepší článek v časopise s oponentním řízením: 
 

– Ing. Karel Brůna, Ph.D. za článek Mechanismus stabilizace ultrakrátkých 
úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky. Politická 
ekonomie č. 4, 2005, roč. 53, s. 459–476. ISSN 0032-3233. 

 

c) v kategorii publikační činnost studentů doktorského studia: 
 

– Ing. Petr Hájek za příspěvek Financial Crisis Prediction: Specification of Pre-
Crisis Periods in Turkey, Argentina and Thailand. Acta Oeconomica Pragensia, 
2005, roč. 13, č. 1, s. 57-69, ISSN 0572-3043. 
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5.7 Studenti ve vědecké práci fakulty 
Studentské práce byly oceněny v tradičních aktivitách akademického roku na VŠE. 

Veřejná obhajoba prací přihlášených do dalšího kola studentské odborné soutěže na 
finančně-účetní téma organizované Fakultou financí a účetnictví VŠE proběhla v květnu 
2005: 
 

1. místo: Libor Kaiser Model kvantifikace nákladů zastoupení a nákladů 
finanční tísně z pohledu minoritního akcionáře 

2. místo Tomáš Brabenec Stanovení transferových cen a jejich daňový dopad 

3. místo: Eva Stárková Řízení podnikatelských rizik personálních agentur 
v Německu a možné  aplikace v Česku 

4. místo Veronika Crkovská Využití metody Activity-Based Costing ve finančních 
institucích 

5. místo Tomáš Mergl Právní, daňové a účetní aspekty podnikových 
kombinací 

 

Těchto pět prací bylo současně oceněno v rámci soutěže ESOP jako nejlepší seminární práce 
na fakultě. Práce Libora Kaisera byla navíc oceněna firmou Ernst & Young. 

Cenu rektorky za excelentní diplomovou práci získalo 7 studentů FFÚ: 
 

– Josef Jindra s prací na téma Analýza politik vykazování nehmotných aktiv, 

– Petr Jiránek s diplomovou prací na téma Vybrané finanční inovace při získávání 
kapitálu, 

– Ondřej Zaoral s diplomovou prací na téma Elektronické peníze – nástroje 
platebního styku pro informační společnost (tato práce byla oceněna jako nejlepší i 
firmou Ernst & Young), 

– Jan Kříž s diplomovou prací na téma Podvody v účetnictví: příčiny, projevy a 
důsledky, 

– Jan Urbanec s diplomovou prací na téma Fenomén státu blahobytu: rozbor a 
hodnocení vybraných aspektů, 

– Libor Kaiser s diplomovou prací na téma Problém nákladů zastoupení z pohledu 
minoritního akcionáře, 

– Pavel Zedník s diplomovou prací na téma Využití informací manažerského 
účetnictví v projektovém řízení. 
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Cenu rektorky za excelentní bakalářskou práci získali 3 studenti FFÚ: 

– Milena Macháčková s bakalářskou prací na téma Využití informací z účetní závěrky 
ve finanční analýze, 

– Helena Pajskrová s bakalářskou prací na téma Daňová konkurence v EU – příklad 
Irska, 

– Štěpán Průcha s bakalářskou prací na téma Odpisování dlouhodobého majetku. 
 

5.8 Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení 
Na zasedáních vědecké rady fakulty se uskutečnila v rámci profesorského řízení v roce 2005 
jedna přednáška:  
 

– doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.  Klasické bilanční teorie a jejich pojetí řádného 
obrazu skutečnosti 

 

Doc. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.byl již jmenován profesorem pro obor účetnictví a finanční 
řízení. V roce 2005 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Vratislavu 
Izákovi, CSc. a doc. Ing. Petru Markovi, CSc. Další dvě přednášky se uskutečnily v rámci 
habilitačního řízení: 
 

– Ing. Lenka Krupová, Ph.D. Analýza aktuálních trendů a metodologických 
nedostatků při prezentaci účetních závěrek 
sestavených podle mezinárodně uznávaných 
účetních principů 

– Mgr. Jiří Málek, Ph.D. Oceňování finančních derivátů – současnost a 
budoucnost 

 

Ing. Lenka Krupová, Ph.D. byla již jmenována docentkou pro obor účetnictví a finanční řízení  
a Mgr. Jiří Málek, Ph.D. byl již jmenován docentem pro obor finance. V roce 2005 bylo 
zahájeno habilitační řízení Ing. Lenky Láchové, CSc., Ing. Pavly Maříkové, CSc., Ing. 
Ladislava Mejzlíka, Ph.D., Ing. Stanislavy Půlpánové, Ph.D., Ing. Libuše Šoljakové, Ph.D. a 
Ing. Marcely Žárové, CSc. 
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6 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI  

V r. 2005 byla věnována značná pozornost kvalifikační struktuře na fakultě, zejména pokud 
jde o zlepšování věkové struktury akademických pracovníků a získávání nových 
perspektivních kolegů zejména z řad vlastních doktorandů. V uplynulém roce byl na fakultě,  
zaveden tzv. kvalifikační koeficient, jenž do určité míry vyrovnává finanční  rozdíly, které pro 
katedry zvýšení kvalifikace jejich členů představuje. Jde o snahu zvýšit  pozitivní motivaci i 
ze strany vedení kateder. O současném stavu současné kvalifikační struktury na FFÚ svědčí 
následující tabulka: 

Tab. 6.1 Kvalifikační a věková struktura 

Kategorie  do 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 a výše CELKEM Prům.věk
Profesor 0 0 3 8 3 4 18 58,6
Docent 0 0 9 7 8 2 26 53,9
Odb.asist. 1 7 15 11 1 3 38 47,00
Asistent 3 1 0 0 0 0 4 28,5
Celkem 4 8 27 26 12 7 86 47,00

Počet akademických pracovníků 
V roce 2005 byli na fakultě zaměstnáni v plném nebo částečném pracovním poměru 
(bez mateřské dovolené): 

Tab. 6.2 Akademičtí pracovníci 

Kategorie Celkem DrSc. CSc.,nebo PhD. Přepočtený 
počet 
pracovníků 

Profesor 18 1 16 15,10 
Docent 27  27 25,90 
Odb. asistent 37 - 27 35,30 
Asistent 4 - 3  2,90 
Celkem 86 1 73 79,20 

Vedení FFÚ a kateder s aktivně a dlouhodobě zabývá otázkou personálního zabezpečení 
výuky. Zejména na katedrách garantujících buď nové obory anebo celoškolsky povinné 
předměty je pociťována potřeba rozšíření počtu akademických pracovníků. Přestože fakulta 
v rámci svých možností vyvíjí v tomto směru maximální iniciativu, současný způsob 
financování fakult v rámci VŠE neumožňuje aktivnější personální politiku. Nicméně 
významný posun oproti loňskému roku se u našich, zejména mladších pracovníků, uskutečnil 
v oblasti získání titulu Ph.D. 
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7 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ 
Zahraniční aktivity Fakulty financí a účetnictví se v roce 2005 rozvíjely ve třech základních 
oblastech: 

1. rozvoj mezinárodních kontaktů se zahraničními universitami a mezinárodními 
odbornými organizacemi za účelem průběžné komparace a aktualizace výukových 
programů a společných výzkumných projektů, 

2. spolupráce s mezinárodními profesními asociacemi v oblasti financí a účetnictví, účast 
na vědeckých, odborných konferencích a seminářích, 

3. vysílání studentů a doktorandů fakulty na studium, stáže a konference do zahraničí. 

7.1 Zahraniční spolupráce a mobilita akademických pracovníků 
Dosavadní kontakty se zahraničními universitami a odbornými organizacemi jsou založeny 
především na osobních odborných vazbách učitelů jednotlivých kateder, s cílem zajišťování 
srovnatelné struktury výuky, výměny poznatků a vzájemné informovanosti v rámci vědecké 
činnosti. 

Většina kateder (KBP, KFÚ, KMÚ, KFOP, KVF, KDEP) navázala a udržuje pravidelné 
kontakty s partnerskými katedrami Ekonomické university v Bratislavě sloužící k výměně 
zkušeností v oblasti pedagogické, publikační i vědecké. Všechny oblasti a formy spolupráce 
jednotlivých kateder byly zahrnuty do návrhu smlouvy mezi VŠE Praha a EU Bratislava. 
Učitelé katedry finančního účetnictví a manažerského účetnictví jsou členy vědecké rady 
Fakulty hospodářské informatiky EU Bratislava a pravidelně se účastní jednání. 

Katedra manažerského účetnictví (prof. Fibírová) pokračovala ve spolupráci s Universitou 
v Nice a s IAE Paris (Institut d´Administration d´Enterprise), Paris 1-Sorbonne v oblasti 
manažerského účetnictví (formou výměny hostujících profesorů). Prof. Král se po 27. 
kongresu EAA v dubnu 2004 stal presidentem EAA. 

Spolupráce katedry finančního účetnictví (KFÚ) je udržována s katedrami účetnictví na 
polských univerzitách ve Varšavě, Lodži, Wroclavi a s Institutem pro podnikové účetnictví 
a revizi WU ve Vídni. 

Katedra veřejných financí (KVF) již osm let udržuje mezinárodní spolupráci v rámci „The 
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern 
Europe“(NISPAcee) aktivní účastí na konferencích pořádaných touto organizací a rovněž 
publikační činností ve sbornících, které tato instituce vydává. 

KVF rovněž udržuje styky s univerzitami v Glasgow, Leicestru, Hudersfieldu (Velká 
Británie), University of Georgia v USA, Budapešti, B. Bystrici a Bratislavě. Byla uzavřena 
partnerská smlouva o spolupráci mezi fakultou financí a účetnictví a Univerzitou v Ljubljani, 
School of Public Administration (Visoka upravna šola) Ljubljana (Slovinsko) Kontakty se 
uskutečňují na bázi hostování profesorů a výměny zkušeností s výukou a vědeckovýzkumnou 
činností.  

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví zajistila výuku letní školy Danubia, která se na VŠE 
uskutečnila v termínu 4. – 7. 7. 2005, v bloku „Finanční služby“, který vyučoval K. Janda, 
jehož výuka byla studenty velmi pozitivně hodnocena. 
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Katedra didaktiky ekonomických předmětů spolupracuje hlavně Humboldtovou 
univerzitou  Berlín, a v rámci CEFIFu se zahraničními centrálami fiktivních firem v Evropě i 
mimo ní. Zaměřuje se na zahraniční spolupráci v oblasti fiktivních firem a také se pravidelně 
zúčastňují evropských konferencí o fiktivních firmách a mezinárodních veletrhů fiktivních 
firem, kde získávají poznatky pro praktické využití tohoto atraktivního způsobu výuky u nás. 
Tyto aktivity rozvíjí katedra zejména ve spolupráci s německými a rakouskými školami. 

7.2 Výměnné pobyty pedagogů 
Hostující učitelé: 

Prof. H. M. Kaufman z Arizona State University, USA vyučoval intenzivní kurz . Monetary 
Policy: A U. S. Perspective in a Global Economic System v angličtině 5. – 7. 4., 11. – 12. 4. 
2005. 

Prof. A. Chiaveli z University v Nice vyučoval intenzivní kurz FP 502 Gestion Financiere 
(Finanční řízení) ve francouzštině 18 – 22. 4. 2005. Výuka kurzu byla zajišťována ve 
spolupráci s Kulturním střediskem francouzského velvyslanectví.  

Prof. B. Oger z IAE Paris (Institut d´Administration d´Enterprise), Paris 1-Sorbonne 
vyučovala intenzivní kurz FP 502 Gestion Financiere ve francouzštině 30. 11. – 2. 12. 2005. 

Prof. J. Nemec z Univerzity Mateja Béla, Banská Bystrica vyučoval intenzivní kurz VF 471 
Public Economics, v angličtině, 28. 11. – 2. 12. 2005. 

Prof. D. Deák z Corvinius Universita, Budapešť vyučoval intenzivní kurz VF 451 Taxation 
in EU, v angličtině, 3. – 7. 10. 2005 

 

Vyslaní učitelé: 
Prof. J. Fibírová přednášela na IAE Paris (Institut d´Administration d´Enterprise), Paris 1-
Sorbonne s tematikou manažerského účetnictví (8. 5. – 15. 5. 2005) v rámci programu 
Socrates/Erasmus.  

Prof. J. Fibírová přednášela na Universite Jean Moulin 3, Lyon kurz manažerského 
účetnictví (25. 6. – 10. 7. 2005) v rámci programu Socrates/Erasmus.  

Vedení FFÚ a katedry jsou si vědomi toho, že internacionalizace studia si žádá rozšíření 
počtu našich učitelů s dlouhodobějším aktivním pobytem v zahraničí. Zejména program 
Sokrates/Erasmus a lepší využití jeho možností skýtá příležitost i pro další učitele z FFÚ.  

Předměty nabízené fakultou pro zahraniční studenty na VŠE: 
Fakulta nabízí následující kurzy:  

BP_427 Microeconomics of Banking (K. Janda) 
BP_428 Financial Contracting (K. Janda) 
FU_301 Fundamentals of Accounting (M. Žárová) 
MTP_602 International Financial Management (K. Brůna) 
VF_461 Fiscal Policy (V. Izák) 

V rámci magisterského programu International Business jsou vyučovány kurzy: 

IB_FA Financial Analysis (P. Marek) 
IB_IF International Finance (K. Brůna) 
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Vzhledem k tomu, že na FFÚ již jsou připraveny dvě vedlejší specializace v angličtině, lze 
očekávat, že nabídka předmětů v angličtině se bude dále rozšiřovat.  

7.3 Mezinárodní konference a stáže 
Druhou významnou oblast zahraničních vztahů fakulty financí a účetnictví představuje účast a 
prezentace učitelů fakulty na konferencích a seminářích mezinárodního významu v oblasti 
financí, účetnictví a didaktiky. Za nejvýznamnější pro fakultu považujeme aktivity, které se 
uskutečňují především v rámci spolupráce s EIASM (European Institute for Advanced Studies 
in Management), zejména s Evropskou účetní asociací (EAA), s Evropskou finanční asociací 
(EFA), a dále s Mezinárodním institutem veřejných financí (IIPF). Za rok 2004 se uskutečnilo 
celkem 106 zahraničních cest (580 dní), převážně na mezinárodní konference. 

Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce do 3 měsíců do 6 měsíců celkem  
střední a vých. Evropa 27 3 0 0 30 
USA 3 4  0 7 
Západní Evropa 48 4 1 0 52 
Ostatní 2 15 0 0 17 
Celkem 80 26 0 0 106 

 

V roce 2005 se učitelé fakulty zúčastnili následujících stáží a konferencí: 

Rochester Institute of Technology, College of Business, stáž 16. 1. – 28. 1. 2005 (K. Janda) 

Studijní pobyt na Univerzitě Stuttgart, katedra controllingu, 11. 1. – 14. 1., 18. 1. – 21. 1., 
25. 1. – 28. 1., 1. 2. – 4. 2. 2005 (J. Wagner). 

EEPC workshop „How to write an application for Joint Curriculum Development“ , 27. 
– 29. 1. 2005, Maastricht, Nizozemí (J. Holečková, K. Kubátová, M. Míková). 

XBRL konference, 24. – 26. 2. 2005, Varšava, (L. Mejzlík, J. Ištvánfyová). 

6. Mezinárodní konference Finanční management 2005 a 3. Mezinárodní konference 
Bankovnictví a financí (Business, Banking and Finance in Emerging Markets) 
Universytet Szczeciński, 11. – 13. 5. 2005, Międzyzdroje, Polsko (M. Hrdý, P. Marinič, L. 
Láchová, J. Málek, P. Marek, P. Svačina, E. Ducháčková, P. Maříková) – 8 příspěvků. 

28. kongres European Accounting Association (EAA), 17. – 21. 5. 2005, Goteborg, 
Švédsko, zúčastnilo se 18  učitelů + 5 doktorandů (L. Müllerová, B. Král, J. Holečková, M. 
Míková, L. Krupová, V. Králíček, L. Mejzlík, V. Zelenka, J. Roubíčková, H. Vomáčková, J. 
Fibírová, M. Zelenková, L. Šoljaková, J. Ištvánfyová, M. Žárová, J. Rauš, D. Dvořáková, J. 
Wagner, J. Pelák, O. Matyáš, M. Menšík, J. Strouhal, L. Vašek) – 5 příspěvků. 

Mezinárodní konference „AISEA – budovanie společnosti založeném na vedomostiach“, 
19. – 20. 5. 2005 na Ekonomické univerzitě v Bratislavě  (J. Marhounová) – s příspěvkem. 

Mezinárodní konference European and Finance Society „Economic and Financial Issues 
in an Enlarged Europe“, 19. – 22. 5. 2005, Coimbra, Portugalsko (K. Brůna) – s příspěvkem. 

13th NISPAcee konfernce „Democratic Governance for XXI Century: Challenges and 
responses in CEE Countries“, 19. – 21. 5. 2005, Moskva (A. Maaytová, F. Ochrana, S Klazar, 
J. Pavel) – 4 příspěvky. 
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Mezinárodní konference „Enterprise in Transition“, 23. – 29. 5. 2005, Split (L. Vítek) – 
s příspěvkem. 

Odborná konference (s doktorandy a studenty) „Problematika zdanění v EU“, 2. – 5. 6. 
2005, Norimberk-Erlangen, SRN (S. Svátková, E. Dufková). 

50. světový kongres ICSB, 14. – 19. 6. 2005, Washington, USA (A. Staňková) – 
s příspěvkem. 

Mezinárodní konference „Aktuálne otázky verejných financií 2005“ v Podbanském, 
Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica, 18. 6. – 22. 6. 2005, (K. Kubátová, J. Pavel) – 2 
 příspěvky. 

Mezinárodní konference Society for Computational Economics, 21. – 27. 6. 2005, 
Washington, USA (J. Kodera) – s příspěvkem. 

Mezinárodní konference „Aktuálné otázky verejných financií 2005“, 19. – 23. 6. 2005, 
UMB Banská Bystrica (K. Kubátová, L. Vítek, J. Pavel) – s příspěvkem. 

Validation Conference European University Association „European Master New 
Evaluation Metodology“, 27. – 28. 6. 2005, Brusel (J. Holečková)– členka metodické skupiny 
 
Mezinárodní konference „Global Business and Economics Anthology“ 14. – 24. 7. 2005, 
Flagstaff, Arizona, USA (J. Pavel) – s příspěvkem.  

Mezinárodní konference American Accounting Association, 7. – 11. 8. 2005, San 
Francisco, USA (J. Holečková). 

61. kongres International Institute of Public Finance (IIPF), 20. – 27. 8. 2005, JeJu, Korea 
(B. Hamerníková, K. Kubátová, A. Vančurová, V. Urbánek, V. Izák, S. Klazar, + 2 
doktorandi M. Foltysová, D. Prušvic ) – 5 příspěvků. 

20. kongres Evropské ekonomické asociace, 24. – 27. 8 2005, Amsterdam. 

32. mezinárodní konference EARIE v rámci „The European Association of Research in 
Industrial Economics“, 1. 9. – 4. 9. 2005, Porto (B. Knapová, E. Holínská) – s příspěvkem. 

Studijní pobyt, příprava konference a projednání spolupráce, 12. – 24. 9. 2005, FHS 
Regensburg, SRN (M. Mařík). 

Mezinárodní konference „Accounting and performance management perspectives in 
business and public sector organizations“, 28. 9. – 1. 10. 2005, Tartu, Estonsko (J. Strouhal) – 
s příspěvkem. 

5. mezinárodní konference „Mena, bankovnictví a finančné trhy“, 29. – 30. 9. 2005 EU 
Bratislava (S. Půlpánová) – s příspěvkem. 

Workshop „Accounting in Europe beyond 2005“, 28. – 30. 9. 2005, Regensburg, SRN (D. 
Dvořáková, L. Krupová, M. Žárová) – s příspěvkem. 

Mezinárodní konference „Ways of Development of the Insurance Markets in the Central and 
Eastern Europe“, 29. – 30. 9. 2005, Krakow (E. Ducháčková) – s příspěvkem. 
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60. International Atlantic Economic Conference, 6. – 9. 10. 2005, New York, USA 
(K. Kubátová, A. Vančurová) – s příspěvkem. 

Mezinárodní konference „Aktuálne problémy poistovníctva SR v procese liberalizácie trhu“, 
12. – 13. 10. 2005, Ekonomická univerzita v Bratislavě (E. Ducháčková) – s příspěvkem. 

1. mezinárodní konference mladých vědců „Financie, bankovnictví, investovanie“, 20. – 
21. 10. 2005, Technická univerzita Košice (S. Klazar) – s příspěvkem. 

XBRL konference, 3. – 14. 11. 2005, Universita Tokio, Japonsko (L. Mejzlík, J. Ištvánfyová) 

Odborný seminář k problematice efektivnosti veřejných výdajů a trhu veřejných zakázek a 
koordinace sběru dat, 15. – 23. 11. 2005, UMB Banská Bystrica (J. Pavel). 

Studijní pobyt na School of Business and Economics, Humboldtova univerzita v Berlíně, 19. 
– 22. 11. 2005 (B. Slintáková) 

17th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 18. – 26. 11. 2005, 
Victoria University of Wellington, Nový Zéland (L. Šoljaková, M. Zelenková, V. Zelenka) – 
2 příspěvky. 

Mezinárodní konference „Verejná správa a regionálny rozvoj“, 23. – 25. 11. 2005, 
Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne (F. Ochrana) – s příspěvkem. 

Mezinárodní konference BICABR „Applied Business Research“, 28. 11. – 6. 12. 2005, 
Peking, Čína (P. Marek, J. Radová, J. Daňhel, E. Ducháčková, B. Jetmarová) – 3 příspěvky. 

Závěrečný seminář k mezinárodnímu vědeckému úkolu SR-ČR, 1. – 3. 12. 2005, EU 
Bratislava (M. Mařík, P. Maříková). 

7.4 Zahraniční mobilita studentů 
Třetí oblastí jsou mobility studentů, možnost vysílání našich studentů na zahraniční školy a 
přijímání zahraničních studentů na fakultě. Zájem studentů, kteří se ucházejí o studium 
v zahraničí roste. V roce 2005 studovalo v zahraničí celkem 32 studentů. 

V LS šk. roku 2004/2005 (jaro 2005) studovalo v zahraničí 15 studentů. 

Výběrové řízení pro studium v zahraničí na školní rok 2005/2006 proběhlo v průběhu 
1. čtvrtletí 2005, z F 1 se přihlásilo 64 studentů a bylo vybráno celkem 31 studentů, z toho 27 
do výměnných programů v rámci Socrates, 4 na CEMS program. 

Na základě výsledků výše uvedeného výběru v ZS šk. roku 2005/2006 (podzim 2005) 
z vybraných 31 studentů studovalo v zahraničí 16  ve výměnném programu, 1 v CEMS. 
Zbývajících 14 bude studovat příští semestr (jaro 2006). 

Zvláštní pozornost je věnována podpoře zapojení studentů doktorského studia do 
zahraničních aktivit. Fakulta se snaží pomáhat při zprostředkování studijních pobytů a účasti 
na mezinárodních konferencích s využitím různých projektů (rozvojové projekty MŠMT + 
finanční podpora ze stipendijního fondu VŠE, Jean Monet, Evropská asociace programů 
doktorského studia v businessu a managementu EDAMBA, vládních stipendií) zaměřených 
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na vysílání mladých pracovníků do zahraničí. Cílem těchto zahraničních stáží by mělo být 
využití získaných poznatků a zkušeností především k úspěšnému zpracování doktorské práce.  

V roce 2005 se uskutečnily následující zahraniční aktivity doktorandů: 
Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce do 3 měsíců do 6 měsíců celkem  
střední a vých. Evropa 4    4 
USA      
Západní Evropa 10 1 1 4 16 
Ostatní 3 1   4 
Celkem 17 2 1 4 24 

a) Konference a krátkodobé stáže  
J. Wagner, O. Matyáš, M. Menšík (KMÚ) J. Pelák, J. Strouhal, L. Vašek (KFÚ) – 28. 
kongres European Accounting Association (EAA), 17. – 21. 5. 2005 v Goteborgu, 
Švédsko (3 příspěvky) 

P. Svačina (KFOP) – 6. Mezinárodní konference Finanční management 2005 a 3. 
Mezinárodní konference Bankovnictví a financí (Business, Banking and Finance in 
Emerging Markets) Universytet Szczeciński, 11. – 13. 5. 2005 v Międzyzdrojích, Polsko 
(s příspěvkem). 

L. Kaiser (KFOP) – Alternative Investment Summer Camp, 3. – 7. 7. 2005, EDHEC 
Business Schoul, Nice, Francie. 

K. Vykusová, P. Vondráček, J. Strouhal, J. Filinger(KFÚ), mezinárodní konference 
„AISEA – budovanie společnosti založeném na vedomostiach“, 19. – 20. 5. 2005 na 
Ekonomické univerzitě v Bratislavě  (s příspěvkem). 

K. Amonov (KBP), konference „New CODA following colaboration on budgetong and 
forcasting for CODA financial Users“, 5. – 6. 7. 2005 Londýn. 

M. Foltysová, D. Prušvic (KVF) – 61. kongres International Institute of Public 
Finance (IIPF), 20. – 27. 8. 2005, JeJu, Korea – s příspěvkem. 

O. Matyáš (KMÚ) – 2nd Workshop on Corporate Governance, 24. – 25. 11. 2005, 
EIASM, Brusel (s příspěvkem) 

B. Jetmarová (KFOP) – Mezinárodní konference BICABR „Applied Business 
Research“, 28. 11. – 6. 12. 2005, Peking, Čína) s příspěvkem. 

b) střednědobé studijní pobyty 
A. Michl (KMTP) – letní škola (Introduction to Econometrics and Advanced 
Econometrics) na London School of Economics, Londýn, 1 měsíc (4. 7. – 13. 8. 2005). 

O. Matyáš (KMÚ) – studijní pobyt na University of Uppsala, Švédsko 2 měsíce (20. 6. 
– 13.7. a 5. 8. – 14.9. 2005). 

P. Hájek (KMTP) – studijní pobyt na Center of Economic Research and Education, 
Taškent, Uzbekistán, 2 týdny (5. 11. – 20. 11. 2005) 
 

 
c) dlouhodobé studijní pobyty na zahraničních univerzitách 
J. Pelák (KFÚ) – studijní pobyt na Copenhagen Business School, Kodaň, Dánsko,  
5 měsíců (23. 1. – 30. 6. 2005) v rámci mezivládní dohody (MŠMT). 

K. Vykusová (KFÚ) – studijní pobyt na University of Birmingham, Velká Británie,  
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6 měsíců (1. 1. – 30. 6. 2005) 

R. Kotlářová (KFÚ) – studijní pobyt na Wirtschaftsuniversität Vídeň, Rakousko,  
6 měsíců (1. 1. – 30. 6. 2005) v rámci česko – rakouského projektu „Aktion“ 

M. Kučerová (KDEP) – studijní pobyt na Wirtschaftsuniversität Vídeň, Rakousko,  
6 měsíců (1. 1. – 30. 6. 2005) v rámci česko – rakouského projektu „Aktion“ 

 

Přijetí zahraničních stážistů 
Fakulta přijala na studijní pobyt 2 stážisty: 

Ass. Prof. Chen Pinglu, z Huazong University of Science and Technology, Wuhan, Čína 
(4 měsíce, 10. 1. – 10. 5. 2005) – v rámci mezivládní dohody  

Doc. RNDr. Ludovít Pinďa, CSc., z EU Bratislava, (2 týdny, 11. – 25. 4. 2005) – 
v rámci programu CEEPUS.  
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8 ROZVOJOVÉ PROJEKTY FAKULTY  

FFÚ byla aktivní i v r. 2005 v oblasti rozvojových projektů. Fakulta realizovala 4 rozvojové 
projekty v oblastech: Hostující profesoři, Zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace 
akademických pracovníků (2 projekty – docentury a profesury), Projekt na přípravu 
akreditace rozšíření navazujícího magisterského studijního programu Učitelství 
ekonomických předmětů pro střední školy o kombinovanou formu. 

8.1 Program č.758 – Hostující profesoři 
Prof. Herbert M. Kaufman – Arizona State University, USA 
Kurz    - Monetary Policy: A U.S.Perspective in a Global Economic Systém 
Termín   - 5.4.-7.4.,11.4.-12.4.2005 – 30 výukových hodin 

Prof. Alain Chiavelli – Université Nice 
Kurz   - Financial Analysis and Management (ve francouzštině) FP_502 
Termín   - 18.4.- 22.4. 2005 – 30 výukových hodin 

Prof. Brigitte Oger – Université Paris 1 – Sorbonne, Pantheon 
Kurz   - Financial Analysis and Management (ve francouzštině) FP_502 
Termín   - 30.11.- 2.12. 2005 – 30 výukových hodin 

Daniel Deák, Ph.D.IUR, Dr. Hab – Economics and Public Administration, Business, Law. 
Dept. Budapest 
Kurz   - Taxation in EU VF_451 
Termín   - 3.10.-7.10. 2005 – 30 výukových hodin 

Prof. Ing. J. Nemec, CSc. – Univerzita Mateje Béla, Banská Bystrica 
Kurz   - Public Economics VF_471 
Termín   - 28.11.- 2.12. 2005 – 30 výukových hodin 

8.2 Program č. 571 – Zvyšování odborné i pedagogické úrovně 
akademických pracovníků (habilitační řízení) 

Garant projektu: doc.ing.B.Hamerníková, CSc. 

Ing. Lenka Krupová, Ph.D.                – KFÚ 
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.          – KVF 
Ing. Marcela Žárová, CSc.                 – KFÚ 

Ing. Lenka Krupová, Ph.D.   - jmenována docentem k 1.6.2005 

Finanční prostředky byly využity na studijní volno a na úhradu nákladů spojených s účastí na 
mezinárodní konferenci EAA v Göteborgu – květen 2005 

Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.  - habilitační řízení bude zahájeno v roce 2006 

Finanční prostředky byly využity na studijní volno a na úhradu nákladů : 

a) spojených s účastí na 20. kongresu Evropské ekonomické asociace, Amsterdam, 24. – 27. 
srpna 2005 

b) studijní stáže na School of Business and Economics, která je součástí Humboldtovy 
univerzity v Berlíně, a to ve dnech: 19. – 22. listopadu 2005. V rámci stáže se uskutečnila 
konzultace na Institut fur Finanzwissenschaft a návštěva knihovny.  

Ing. Marcela Žárová, CSc.   - habilitační řízení zahájeno dne 23.11.2005 
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Finanční prostředky byly využity na studijní volno a na 

a) úhradu účasti na konferenci EAA v Göteborgu  (květen 2005) příspěvek „Vztah mezi 
oceňovacími modely v výsledovkou v zemědělství” na výroční konferenci Evropské 
účetní asociace (EAA) v Göteborgu. V květnu 2005 zvolena členem Management 
Committee při Evropské účetní asociaci (EAA). 

b) úhradu účasti na workshopu „Accounting in Europe beyond 2005“ příspěvek na téma 
„Účetní reforma v České republice a vliv regulace IAS/IFRS na účetní pravidla a účetní 
regulační systém.“  

8.3 Program č.759 – Zvyšování odborné i pedagogické úrovně 
akademických pracovníků (profesorské řízení) 

doc. Ing. Eva Ducháčková ,CSc.:   - profesorské řízení bude zahájeno v roce 2006 

doc. Ing. Bojka Hamerníková,Csc.  - profesorské řízení bylo zahájeno 4. 5. 2005 

doc. Ing. Petr Marek, CSc.          - profesorské řízení bylo zahájeno 4. 5. 2005 

Studijní volno bylo využito k přípravě profesorské přednášky. 

8.4 Program č.565 – „Projekt na přípravu akreditace rozšíření 
navazujícího magisterského studijního programu Učitelství 
ekonomických předmětů pro střední školy o kombinovanou formu“ 

Návrh na řešení tohoto projektu předložila katedra Didaktiky ekonomických předmětů 
Vysoké školy ekonomické v Praze na podzim roku 2004. Projekt byl předkládán na tři roky – 
2005 – 2007. V rámci projektu byly rozpracovány etapy pro jednotlivé roky jeho řešení.  

První fáze projektu byla zaměřena především na rozšíření kvalifikace a dovedností 
akademických pracovníků katedry didaktiky ekonomických předmětů, která navazující 
magisterský studijní program Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy garantuje. 
V návaznosti na získané poznatky byl připraven scénář postupného zpracování studijních 
pomůcek v tištěné i elektronické podobě včetně interaktivních metod výuky a 
multimediálních prezentací.  

V průběhu roku 2005 byli členové řešitelského týmu seznámeni s možnostmi tvorby 
elektronických textů v programu Zoner Context. Důraz byl kladen zejména na analýzu obsahu 
učiva jednotlivých předmětů, které by měly být v rámci  kombinovaného studia vyučovány 
v distanční formě a také na změny ve struktuře učiva, které přechod na elektronický text 
vyžaduje. Pro vytvoření soustavy pomůcek pro kombinované studium byly stanoveny tři 
hlavní směry: 

1. Doplnění a přepracování klasických tištěných pomůcek.  

2. Vytváření soustavy počítačových prezentací, které by měly být distribuovány studentům 
v elektronické podobě na výukových CD.  

3. Vytváření elektronických studijních textů.  
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9 ZPRÁVY O ČINNOSTI KATEDER 

9.1 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (KBP) 
Pedagogická oblast 
Katedra na presenčním studiu vyučuje více než dvacet předmětů finanční teorie a praxe 
komerčního i investičního bankovnictví, pojišťovnictví a finančních trhů v rámci hlavní a 
vedlejší specializace bakalářských a magisterských oborů a doktorandského studia. 
V budoucnosti bude katedra i nadále plnit požadavky na měnící se potřeby kvalifikovaných 
finančníků, aktualizovat obsah a modernizovat metody výuky vypisovaných předmětů, 
eventuálně akreditovat předměty nové. Katedra garantuje obor Pojišťovnictví, který je 
akreditován pro studenty prezenční formy studia. Katedra vyučuje a garantuje tři předměty 
v anglickém jazyce, které jsou žádány i zahraničními studenty. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Členové katedry se významně zapojují do vědeckého výzkumu na fakultě, v uplynulém roce 
bylo vydáním publikace a obhajobou ukončeno řešení grantu GA ČR „Vzájemné působení 
veřejných financí a kapitálových trhů“. Výstupy grantu byly teorií i praxí pozitivně 
hodnoceny. Na řešení grantů pokračovala v práci doc. Radová společně s doc. Markem 
z Katedry oceňování podniků a výzkumná skupina prof. Daňhela, dosavadní výstupy těchto 
grantů byly teorií i praxí pozitivně hodnoceny. Na konci roku získaly granty i výzkumné 
skupiny doc. Dvořáka a doc. Málka. Členové katedry publikují knižně i časopisecky, špičkoví 
odborníci katedry jsou často médii žádáni o stanoviska či komentáře k aktuálním problémům 
finančního trhu české ekonomiky pro významná media. Pět školitelů na katedře se zapojuje 
do výchovy doktorandů, oponují a recenzují odborné stati. Katedra spolupracuje s ostatními 
pracovišti VŠE v Praze, jmenovitě Institutem oceňování majetku, IEEP, dále s Ekonomickou 
univerzitou v Bratislavě, včetně fakulty v Košicích, s Masarykovou univerzitou v Brně, 
s Technickou univerzitou v Liberci, s Bankovním institutem, Vysokou školou finanční a 
správní, Vysokou školou ekonomických studií, Vysokou školou ekonomie a managementu, 
Evropským polytechnickým institutem. 

Vztahy s praxí 
KBP v uplynulém roce spolupracovala s Bankovní asociací (tři členové katedry jsou členy 
Vědeckého grémia), s Českou asociací pojišťoven, s Českou asociací makléřů, s Komorou 
odhadců majetku a s Komisí pro cenné papíry. Organizovala pro pracovníky sektoru 
bankovnictví a finanční sféry již třináctý ročník dvousemestrálního kurzu Peněžní ekonomie a 
bankovnictví a chystá šestý běh PGS Aktuální problémy pojišťovnictví.  

Zahraniční vztahy 

Učitelé katedry (prof. Musílek, doc. Radová, doc. Dvořák) jsou členy Evropské finanční 
asociace a zúčastňují se výročních konferencí. Vybraných akcí organizovaných katedrou 
(odborné diskuse, malé obhajoby i řádné obhajoby doktorských prací, výuka pro 
postgraduální kurzy) se zúčastňují odborníci z Ekonomické university v Bratislavě. Doc. 
Ducháčková a doc. Radová úzce spolupracují s Universitou ve Štětíně a s Institutem for 
International Research ve Vídni. 
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Personální oblast 
KBP má devět pedagogů na plný úvazek, jednoho na půl úvazku, tři externisty a čtyři interní 
doktorandy. Tři pedagogové jsou profesoři, 5 docentů a 2 odborní asistenti, všichni 
s vědeckou hodností PhD. V uplynulém roce zakončili doktorské studium 2 doktorandi, 
z nichž jeden byl externí. 

9.2 Katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP) 
Pedagogická oblast 
Těžiště činnosti katedry spočívá v zajišťování výuky především ve vedlejší specializaci 
Učitelství ekonomických předmětů, významný podíl představuje i výuka v doplňujícím 
pedagogickém studiu, jeden předmět (DEP024) na pětiletém magisterském studiu Účetnictví 
a finanční řízení podniku a několik předmětů celoškolsky volně volitelných. Současně se 
realizuje výuka v hlavní specializaci Učitelství ekonomických předmětů v rámci navazujícího 
magisterského studia, jejíž rozsah je v zásadě limitovaný počtem studentů, kteří byli úspěšní 
v přijímacím řízení z ekonomických oborů. Učitelé katedry vedou diplomové práce studentů i 
jiných specializací. Katedra zpracovala materiál k reakreditaci hlavní specializace pro další 
období. 

Vědecká činnost 
V roce 2005 řešila Katedra didaktiky ekonomických předmětů projekt v rámci rozvojového 
programu „Příprava akreditace rozšíření navazujícího magisterského studijního programu 
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy o kombinovanou formu“. Výsledky 
tohoto projektu v dané etapě umožňují modelovou aplikaci této formy v následujícím období. 
Zpráva o projektu byla sestavena k informaci na fakultě. 

V doktorském studiu máme v současné době 7 externích doktorandů a 2 interní doktorandky 
(3 doktorandky mají již složenou státní doktorskou zkoušku, zbývající skládají dílčí zkoušky 
v souladu se schváleným plánem). 

Členové katedry se v roce 2005 zúčastnili pedagogické konference „Účetní výkaznictví v ČR 
a implementace IFRS do výuky“, pořádané katedrou Finančního účetnictví – doc. Rotport a 
ing. Židlická připravili odborný příspěvek. Doc. Rotport se s příspěvkem zúčastnil konference 
„Interaktivní metody výuky“ v Mladé Boleslavi. Doc. Dvořáček se pravidelně účastní 
odborných akcí pořádaných PedF UK a České pedagogické společnosti. Učitele katedry se 
pravidelně účastní absolutorií na VOŠ jako předsedové komisí.  

Zahraniční vztahy 
Dále pokračuje spolupráce s katedrou pedagogiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. 
Jednáme o obnovení spolupráce s Humboldtovou univerzitou v Berlíně.  

Vztahy s praxí 
Spolupráce s obchodními akademiemi v Praze v rámci zajišťování pedagogické praxe 
studentů oboru učitelství a Národním ústavem odborného vzdělávání. Spolupráce s některými 
vyššími odbornými školami – vykonávání funkcí předsedů při závěrečných zkouškách 
absolutoria. Spolupráce s pedagog. fakultou UK v Praze. 

Personální oblast 
Katedra didaktiky ekonomických předmětů má v současné době 1 profesora na poloviční 
úvazek, 3 docenty a 2 odborné asistenty. Kromě toho část výuky zajišťují 2 interní 
doktorandky (po 4 hodinách) a 2 externisté. K udržení oboru bude muset katedra přijmout 
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v nejbližším období 1 až 2 didaktiky ekonomických předmětů.  

9.3 Katedra financí a oceňování podniku (KFOP) 
Pedagogická oblast 
Katedra se ve své výukové činnosti věnuje jednak finančnímu managementu podnikatelských 
subjektů (v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na makroekonomické finanční 
prostředí tvořené zejména daněmi, peněžním a kapitálovým trhem, včetně trhu devizového). 
Nosnými předměty katedry v oblasti finančního řízení jsou: FP 201 Finance podniku, FP 303 
Finanční analýza a plánování podniku (hlavní předměty katedry v povinných předmětech 
fakulty v bakalářském studiu), FP 402 Finanční řízení a investiční rozhodování, FP 405 
Oceňování podniku. S nadcházejícím přechodem na systém ECTS se předmět Finance 
podniku stává součástí společného výukového základu VŠE a tím i hlavním předmětem 
katedry a to v těchto variantách: 

1FP001 – tříkreditový předmět (přednášky), 
1FP201 – šestikreditový předmět (přednášky a cvičení) pro F1 a F2, 
1FP211 – šestikreditový předmět pro F3 (přednášky povede KFOP, cvičení F3). 

S náběhem tohoto předmětu katedra vytváří i personální rezervy k jeho úspěšnému zvládnutí. 
Dokončuje se i nová učebnice pro tento předmět. 

K hlavním přednostem výuky KFOP patří snaha poskytovat nejen znalosti, ale i dovednosti. 
Výuka je proto do značné míry postavena na cvičeních, která se zaměřují na řešení různých 
případových studií a prakticky orientovaných příkladů. Část cvičení se uskutečňuje pomocí 
počítačové techniky. Studenti tuto formu většinou oceňují. 

Druhou základní specializací katedry se stále více stává oceňování podniku, které katedra 
vyučuje především v rámci vedlejší specializace, která vzbuzuje značný zájem studentů. 
Nosnými předměty jsou Oceňování podniku I a II (FP 405 a FP 412), nedávno otevřené 
předměty k oceňování nemovitostí (Tržní oceňování nemovitostí FP 414 a Oceňování 
nemovitostí podle oceňovacích předpisů FP 415) a předmět Počítačová podpora oceňování 
podniku FP 416. Převážná část cvičení v předmětech zaměřených na oceňování probíhá 
formou zpracování případových studií v počítačových učebnách. Specializace je uzavřena 
seminářem  FP 413 – Praktika z oceňování podniků, kde studenti zpracovávají ocenění 
konkrétního podniku, a to za účasti podnikového vedení.  

Součástí dlouhodobých záměrů katedry bylo posílit dále tuto oblast výuky. Proto v roce 2005 
byl připraven návrh nové hlavní specializace Finance a oceňování podniku. VŠE návrh 
předložila v lednu 2006 (spolu s dalšími návrhy) k akreditaci na MŠMT. Zároveň je vytvářen 
tým pracovníků, kteří se tématu oceňování budou věnovat. Jedná se o první komplexnější 
pokus v České republice přispět k výchově specialistů pro tuto oblast. 

V roce 2005 byl zaznamenán další rozvoj doktorského studia na KFOP. Byli přijati další dva 
interní doktorandi a pět doktorandů externích. Zejména interní doktorandi se zatím jeví jako  
perspektivní a lze předpokládat, že budou základem pro generační obnovu katedry. Katedra 
zavedla do doktorandského studia některé nové prvky s cílem učinit studium doktorandů 
intenzivnější a prohloubit jejich účast na vědecké práci. Každý doktorand předkládá 
k projednání na plénu katedry nejen první verzi práce, ale i projekt své disertace. Smyslem je 
dosáhnout, aby se doktorand již od začátku studia cílevědomě věnoval tématu své práce, a to 
formou článků v odborných časopisech, vystoupení na domácích i zahraničních konferencích 
a nakonec disertační práce.  
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Katedra usiluje o neustálou inovaci své výuky. Má specializované předměty Dividendovou 
politiku a Finanční řízení koncernů s důrazem na praktické zkušenosti nejdůležitějších 
světových firem. V posledním roce byl posílen předmět Finanční řízení koncernů a otevřen na 
toto téma speciální seminář. Pokračovaly i práce na přípravě nového předmětu zaměřeného na 
řízení peněžních toků (treasury management), a to za účinné pomoci špičkových specialistů 
z praxe. Pro vedlejší specializaci oceňování podniku byl připraven a schválen nový předmět 
oceňování nehmotného majetku, a to za účasti řady předních odborníků z katedry i praxe 
(například předseda Úřadu průmyslového vlastnictví dr. Ing. K. Čada). 

KFOP se podílela na výuce magisterského studia v anglickém jazyce. Byl přednášen povinný 
předmět Investiční rozhodování a dlouhodobé financování a výběrový předmět Dividendová 
politika.  

Katedra se podílí také na zajištění výuky na vedlejší specializaci Účetnictví a finanční řízení 
podniku. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Je trvale nedílnou součástí činnosti katedry. V roce 2005 probíhaly tyto vědecké úkoly:  

1. Úspěšně byl ukončen mezinárodní vědecký úkol ČR – SR zadaného MŠMT na téma 
Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování 
podniku. Úkol vedli prof. Mařík a prof. Královič z EU Bratislava. 

2. Obhajobou byla úspěšně uzavřena první etapa Výzkumného záměru Rozvoj finanční a 
účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska ((MSM 613 843 9903), 
na kterém se KFOP významně podílela (hlavní řešitel doc.Marek, vedoucí řešitel za 
KFOP prof.Mařík).   

3. Pozitivně byla uzavřena druhá etapa vědeckého úkolu financovaného GAČR na téma 
Náklady zastoupení vedeného doc. Markem. 

4. S úspěchem byla uzavřena první etapa vědeckého úkolu financovaného GAČR na téma 
Teoretické aspekty oceňování podniku v ČR (GAČR 402/05/2163), který vede prof. Miloš 
Mařík. Pozitivně je třeba hodnotit zejména velký počet příspěvků v časopisech a na 
konferencích. 

Za pozitivní součást vývoj vědecké práce katedry je nutno považovat i další rozvoj  
publikační činnosti. Nevětší publikační činnost za rok 2005 vykázali prof. Mařík, prof. 
Valach, doc. Marek a Ing. Maříková. Je také třeba ocenit publikační činnost doktorandů, 
zejména Ing. Krabce, Ing. Svačiny a Ing. Jetmarové. 

Hlavními publikacemi KFOP za rok 2005 jsou: 

1. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepr. vyd. Praha : 
Ekopress, 2005. 465 s  

2. MAŘÍK, Miloš, MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování 
podniku. 2. přepř. a rozšíř. vyd. Praha : Ekopress, 2005. 164 s.  

3. HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. 
216 s 

4. MARINIČ, Pavel. Konkurenceschopnost a její měření. 1. vyd. Praha : Nakladatelství 
Oeconomica, 2005. 41 s 
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Další poměrně úspěšnou oblastí činnosti katedry byla účast na konferencích, zejména 
zahraničních. Přehled o nejdůležitějších akcích podává následující tabulka: 

Tab. 9.1 Přehled vybraných konferencí s účastí členů KFOP v roce 2005 

11.-13. 5. 2005 6. ročník mezinárodní konference "Finanční management - financování 
podniků v Evropské unii", Międzyzdroje, Polsko (doc. Marek, Ing. Hrdý, 
Ing .Marinič, Ing. Svačina, Ing. Maříková) 

27. 5.2005 III. International Scientific Conference 2005 „Management, Economics 
and Business Development in the New European Conditions” (Ing. 
Jurečka, Ing. Jetmarová) 

28. 5. 2005 VŠE Praha, Konference doktorandů fakulty financí (9 doktorandů KFOP) 

1. – 4. 6. 2005 Slovensko-český seminář k oceňování podniků, EU Bratislava (prof. 
Mařík) 

15. – 16. 9. 2005 Regio 2005 – Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU, FEK ZČU 
v Plzni (Ing. Hrdý) 

17. 9. 2004 4. Mezinárodní konference "Standardy pro oceňování podniku“ 
Organizoval IOM VŠE, KFOP ve spolupráci s EU Bratislava, FHS 
Regensburg a českou komorou odhadců majetku (prof. Mařík, doc. Hrdý, 
Ing. Jurečka, Ing. Maříková, Ing. Jetmarová, Ing. Svačina) 

7. – 8. 10. 2005 Mezinárodní konference „Finanční řízení podniků a finančních institucí“, 
VŠB-TU, Ostrava (prof. Valach, doc. Hrdý) 

10.–12. 11. 2005 2nd Annual International Accounting Conference, Istanbul : Mödav (doc. 
Hrdý) 

1.- 3.12.2005 Beijing International Conference on Applied Business Research 2005, 
University of International Business and Economics v Pekingu, Čína (doc. 
Marek, Ing. Jetmarová) 

Jednotliví učitelé se dále účastnili na řadě dalších konferencí pořádaných v České a Slovenské 
republice. 

Zahraniční vztahy a vztahy s praxí 
Učitelé katedry se podílejí také na spolupráci se zahraničními školami. Je to především 
dlouhodobá spolupráce se sesterskou katedrou financí podniku na Ekonomické univerzitě 
v Bratislavě a s Vysokou školou v Regensburgu v oblasti oceňování podniku. Prof. Nahr 
z této školy se například zúčastnil mezinárodní konference na téma Standardy v oceňování 
podniku v podmínkách transformujících se ekonomik pořádané KFOP a Institutem oceňování 
majetku, které se účastnilo asi 160 odborníků z oblasti oceňování.  

Ve spolupráci s EU Bratislava se rozvíjí vědecká spolupráce – především spolupráce v oblasti 
tvorby oceňovacích standardů s cílem zpracovat standardy společné. Tato spolupráce v roce 
2005 probíhala v rámci mezinárodního vědeckého úkolu ČR – SR financovaného ministerstvy 
školství obou zemí na téma Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a 
její aplikace při oceňování podniku (úkol vedl prof. Mařík a prof. Královič z EU Bratislava) a 
bude pokračovat i po skončení tohoto úkolu. 
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Vztahy s praxí 
Počínaje rokem 2000 katedra mimo rámec vysokoškolské výuky organizuje jednosemestrální 
kurzy dalšího vzdělávání pro absolventy středních a vysokých škol. Kurzy jsou zaměřeny na 
širokou problematiku dlouhodobých i krátkodobých finančních rozhodnutí, získání 
praktických návyků pro analyzování účetních výkazů a sestavování finančních plánů, stejně 
jako na seznámení s moderními finančními produkty. Výuka se uskutečňuje formou 
přednášek a cvičení, včetně cvičení v počítačových učebnách. Pro získání osvědčení o 
absolvování kurzu musí účastníci kurzu složit zkoušku (dle vlastní volby) buď formou 
písemného testu z vybraných předmětů nebo ve formě obhajoby závěrečné práce. 

Řada učitelů katedry působí dlouhodobě jako lektoři pro speciální kurz “Finanční strategie” 
v rámci certifikačního programu Svazu účetních a britské účetní asociace ACCA. Podobně se 
katedra podílí na kurzech organizovaných Komorou auditorů pro auditorské zkoušky a 
čtyřsemestrálních kurzech pořádaných Institutem oceňování majetku při VŠE pro soudní 
znalce a odhadce majetku. 

Jednotliví učitelé katedry soustavně spolupracují s podnikovou finanční praxí. Úzká 
spolupráce probíhá dlouhodobě zejména s a.s. Linde Technoplyn, Asociací leasingových 
společností, Czech Treasury Association, se Spořitelní investiční společností a Českou 
komorou odhadců majetku a předními oceňovacími společnostmi (American Appraisal, 
Novota a další). Podařilo se rozvinout spolupráci s Komisí pro cenné papíry. Prof. Mařík zde 
působil i v roce 2005 jako člen i předseda rozkladové komise v případech souvisejících 
s oceňováním podniku. Řada absolventů vedlejší specializace Oceňování podniku byla přijata 
(na doporučení prof. Maříka) do pracovního poměru s KCP jako analytici.  

Úspěšně pokračuje dlouhodobá spolupráce s Českou komorou odhadců majetku, je vydáván 
společný odborný časopis, probíhá spolupráce na překladu Evropských oceňovacích 
standardů. 

Obdobně se rozvíjí i spolupráce s Českou asociací Treasury. V roce 2005 pokračovaly práce 
na společné publikaci. Spolupráci za KFOP zajišťuje doc. Marek. 

Personální rozvoj 
V roce 2005 byli přijati tři další interní doktorandi. Byl rozvinut systém měření a sledování 
výkonů až na jednotlivé členy katedry, což by mělo umožnit lépe provázat odměňování 
s přínosem pro katedru. Na druhé straně dlouhodobě onemocněla Ing. Mandíková a z katedry 
odešel doc. Hrdý, který byl zvolen děkanem ekonomické fakulty na Západočeské univerzitě. 
Situace byla řešena přijetím Ing. Anny Staňkové, CSc. a přijetím Ing. Jetmarové a Ing. 
Svačiny jako nových, nadějných asistentů KFOP. 

Závěry: 
• KFOP dosáhla řady úspěchů především v oblasti vědecké práce a publikační činnosti. 
• V dalším roce je třeba věnovat pozornost především přípravě výuky celoškolského 

předmětu Finance podniku. 

9.4 Katedra finančního účetnictví (KFÚ) 
Pedagogická oblast 
Katedra finančního účetnictví je největší katedrou na Fakultě financí a účetnictví VŠE 
v Praze. V roce 2005 měla celkem 25 stálých učitelů (4 profesoři, 4 docenti, 17 odborných 
asistentů) a kromě toho využívá formou externí spolupráce několik dalších špičkových 
odborníků z ekonomické praxe, a to zejména pro vedení diplomových prací a úzce 
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specializovaných diplomových seminářů. Na katedře studovalo v roce 2005 celkem 27 
doktorandů (9 interních a 18 externích, přičemž 7 z nich jsou členové katedry).  

V pedagogické oblasti zajišťuje katedra dlouhodobě dva celoškolsky povinné kurzy ve 
společném základu studia a řadu dalších fakultně povinných i celoškolsky, fakultně a oborově 
volitelných kurzů pro různé oblasti účetnictví, včetně kurzů na distančním studiu třetí fakulty. 
Vedle kurzů obecně pojatých, jako jsou např. Úvod do účetnictví, Mezinárodní účetnictví, 
Konsolidovaná účetní závěrka, Auditing, otevírá katedra kurzy pro specifika účetnictví 
různých odvětví podnikatelského, finančního i neziskového sektoru. Pro zahraniční 
i tuzemské studenty – zájemce o studium účetnictví v cizím jazyce – nabízí katedra studium 
základů účetnictví v anglickém jazyce. Kromě bakalářského a navazujícího magisterského 
studia je katedra garantem doktorského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, kde 
zajišťuje předměty Auditing, Teorie účetnictví a Standardizace finančního účetnictví. Osm 
členů katedry vykonává funkci školitele doktorandů. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Výzkumné aktivity KFÚ jsou dlouhodobě zaměřeny na vývojové trendy finančního účetnictví 
v nadnárodním prostředí a jejich dopad na účetnictví ČR pod zorným úhlem účetního kodexu 
Evropské unie a světových standardů. Již několik let se katedra intenzivně zabývá 
mezinárodními účetními normami (Evropské směrnice, Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví – IAS/IFRS, Americkými obecně uznávanými účetními zásadami – US GAAP) 
a jejich implementací do české národní účetní legislativy. Většina členů katedry se 
významnou měrou podílela na prvním oficiálním překladu Mezinárodních účetních standardů 
do češtiny v roce 2000 a dále se podílí na překladu jejich každoroční aktualizace, na překladu 
nových doplňovaných standardů, a na překladu jejich výkladových interpretací.  

V souvislosti s harmonizačními procesy bylo v roce 2005 úspěšně ukončeno řešení 
posledního z tříletých grantů Grantové agentury ČR na téma „Koncepce finančního účetnictví 
pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)“ související 
s kapitálovým propojováním podniků v rámci globalizačních procesů. 

Katedra pracuje dlouhodobě na fakultním vědeckém úkolu na téma harmonizace účetnictví se 
světovým vývojem. Od roku 2005 jsou všichni členové katedry zapojeni do výzkumného 
záměru, který získala Fakulta finanční a účetnictví s názvem „Rozvoj finanční a účetní teorie 
a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (registrační číslo výzkumného úkolu: 
MŠM 613843903.  

V září 2005 se většina členů katedry aktivně zúčastnila mezinárodní vědecké konference 
pořádané Ekonomickou universitou v Bratislavě na téma „Teória, prax a vzdelávanie 
v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem“. 

V listopadu 2005 uspořádala katedra již 5. ročník pedagogicko-vědecké konference pro 
učitele účetnictví všech ekonomických fakult a středních ekonomických škol v České 
republice, která se tradičně setkává s velkým ohlasem. Konference se zúčastnilo více jak 100 
učitelů účetnictví z celé republiky. Pod jejím názvem „Účetní výkaznictví v ČR a 
implementace IFRS do výuky“ prezentovala katedra své poznatky z výzkumné oblasti, které 
zahrnovaly především koncept dalšího vývoje účetnictví v ČR v souvislosti s očekávaným 
rozvojem implementace Mezinárodních účetních standardů do českého prostředí a do českých 
účetních předpisů a dále pak doporučení, jak se s těmito procesy vypořádat v pedagogickém 
procesu.  
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Většina studentů doktorského studia se v roce 2005 aktivně zapojila do prezentace výstupů 
své vědecké práce na konferenci doktorandů, pořádané jako každý rok na jaře 2005 fakultou. 
Konference měla dobrý ohlas a proto v této aktivitě bude katedra pokračovat i v budoucnu. 

Členové katedry finančního účetnictví se rovněž aktivně účastní svými příspěvky na 
konferencích organizovaných jinými universitami, jako byly například konference ve Zlíně, 
Bratislavě, Ostravě apod. 

Zahraniční vztahy 
V oblasti mezinárodních vztahů udržuje katedra pravidelné kontakty se zahraničními 
ekonomickými fakultami. Je to především katedra účtovníctva Ekonomické university 
v Bratislavě, s níž je každoročně pořádána mezinárodní konference sloužící k výměně 
zkušeností v oblasti pedagogické i vědecké. Spolupráce je udržována i s katedrami účetnictví 
v Polsku (Varšavě, Lodži, Wroclavi) a v Rakousku (Vídeň).  

Podstatná část učitelů katedry je členem Evropské účetní asociace (EAA) a zúčastňuje se 
mezinárodních kongresů pořádaných touto organizací každoročně v různých evropských 
městech. Přestože se jedná o asociaci evropskou, vydobyly si její kongresy v průběhu 28 let 
konání celosvětový ohlas a účastní se jí odborníci z celého světa. Konference se v roce 2005 
konala v dubnu ve švédském Göteborgu. Tato setkání mají tradičně nejen vysokou odbornou 
úroveň a jsou i významnou příležitostí pro navazování mezinárodních kontaktů a výměnu 
zkušeností v oblasti účetní a auditorské teorie i praxe.  

Vztahy s praxí 
Oblast mezinárodně uznávaných účetních norem je také obsahovou náplní semestrálního 
kurzu v oblasti celoživotního vzdělávání, nabízeného katedrou zájemcům z ekonomické 
praxe, kteří potřebují, nebo mají zájem znát způsob vedení účetnictví a sestavování účetních 
závěrek podle mezinárodních účetních standardů nebo US GAAP, a který proběhl 
s pozitivním ohlasem i v roce 2005. Úspěšně proběhl druhý jednosemestrální kurs 
celoživotního vzdělávání s názvem „Finanční účetnictví pro pokročilé“, který umožňuje 
účastníkům seznámení s aktuálními trendy v českém finančním účetnictví. 

Tři členové katedry finančního účetnictví zastupují Fakultu financí a účetnictví v Národní 
účetní radě, která vznikla v roce 1999 jako sdružení čtyř subjektů (Komory auditorů, Svazu 
účetních, Komory daňových poradců a Fakulty financí a účetnictví VŠE). Tato instituce je 
nejvyšším zastřešujícím orgánem reprezentujícím profesi. Jejím cílem je, mimo jiné, 
napomoci při implementaci mezinárodních účetních norem do národní účetní legislativy, 
angažovanost při autorizovaném překladu mezinárodních účetních standardů a při jejich 
implementaci do národních účetních standardů. Ve spolupráci se špičkovými odborníky 
z oblasti účetnictví, auditu a daní se členové NÚR z katedry podílejí na sjednocování výkladů 
složitých účetních případů, které s sebou přináší tržní ekonomika, formou interpretací 
k českým účetním předpisům.  

V oblasti mimoškolního vzdělávání již dlouhodobě spolupracuje katedra s Nejvyšším 
kontrolním úřadem, jehož členům zabezpečuje každoročně řadu kurzů z oblasti podnikatel-
ského účetnictví, účetnictví nevýdělečných organizací a informačních technologií. Řada členů 
katedry působí jako výkonní auditoři obchodních společností a jako daňoví poradci. Aktivně 
se podílejí při zabezpečování vzdělávání a zkoušek Komory auditorů ČR. Stejně tak se řada 
členů katedry aktivně podílí jako zkouškoví komisaři a recenzenti na zabezpečování 
vzdělávání a zkoušek v Systému certifikace Svazu účetních. Členové katedry působí aktivně 
ve výborech a ostatních orgánech profesních organizací (KAČR a Svaz účetních). 
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Zanedbatelná není ani aktivita většiny učitelů katedry při lektorském působení v komerčních 
kursech řady vzdělávacích agentur. 

Personální oblast 
Katedra zpracovala plán kvalifikačního růstů svých členů a intenzivně pracuje na jeho plnění. 
V roce 2005 bylo úspěšně ukončeno jedno profesorské řízení a zahájena jedna docentská 
habilitace, s jejichž ukončením se počítá v roce 2006. Dále bylo v roce 2005 ukončeno 
doktorské studium čtyř doktorandů úspěšnou obhajobou doktorské disertační práce. Školitelé 
doktorandů sledují průběžně plnění plánu zkoušek interních i externích doktorandů. 

Učitelé katedry se výrazně angažují ve vrcholných orgánech institucí působících v oblasti 
účetnictví a auditu. Jeden docent katedry je od volebního sněmu Komory auditorů ČR 
v listopadu 2004 jejím presidentem na tříleté funkční období a další dva docenti jsou členy 
Rady komory auditorů České republiky (KAČR), jeden docent je členem vrcholového orgánu 
Svazu účetních. Pracovníci katedry rovněž zastávají významné pozice v redakčních radách 
odborných časopisů. 

9.5 Katedra manažerského účetnictví (KMÚ) 
Dlouhodobý záměr Katedry manažerského účetnictví (dále jen KMÚ) vychází z každoročně 
zpracovaných záměrů, které jsou aktualizovány jednak s ohledem na priority VŠE v Praze a 
Fakulty financí a účetnictví, jednak se zřetelem na vlastní cíle katedry, a případně i 
korigovány na základě zhodnocených rozdílů mezi minulými záměry a skutečně dosaženými 
cíli. Záměr je podrobněji strukturován na následující oblasti: pedagogická činnost, 
vědeckovýzkumná činnost, zahraniční vztahy, vztahy s praxí a personální oblast.  

Pedagogická oblast 
Katedra se ve svém hlavním pedagogickém zaměření orientuje na tu část účetních informací, 
kterou využívají pracovníci na různých úrovních podnikového vedení, a na otázky tvorby a 
využití manažerského účetnictví v kontextu celostně pojatého informačního systému firmy. 

Základní obsahová náplň pedagogické činnosti katedry je strukturována do tří kurzů, které 
jsou v zásadě "osou" vědomostního základu, který katedra poskytuje. Tuto osu tvoří: 

kurz nákladového účetnictví (v systému ECTS nově nazývaný jako Manažerské 
účetnictví I), věnovaný zejména informacím pro řízení podnikatelského procesu, o jehož 
parametrech již bylo v zásadě rozhodnuto, 

• 

• 

• 

kurz manažerského účetnictví (v systému ECTS nově nazývaný jako Manažerské 
účetnictví II), orientovaný zejména na zjišťování a využití informací pro rozhodování o 
budoucím průběhu podnikatelského procesu, 
kurz počítačem integrované řízení podniku, jehož cílem je koncepčně řešit otázky, 
související s úlohou účetních informací v automatizovaném podnikovém informačním 
systému.  

Na tuto základní osu pak navazují předměty a semináře, které výše uvedené průřezy jednak 
rozvíjejí z hlediska způsobu zajištění, jednak je konkretizují pro různé typy podnikatelských 
subjektů. Sem patří zejména kurzy Exekutivní informační systémy (nově vyučovaný od 
zimního semestru 2005/06), Praktika na počítači z nákladového účetnictví (podstatně 
inovovaný od zimního semestru 2005/06), Bankovní controlling a Strategické manažerské 
účetnictví, resp. systém seminářů věnovaný otázkám controllingu, využití moderních 
přístupů měření výkonnosti podnikatelských subjektů, využití moderních informačních 
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technologií v řízení podniků a otázkám jejich takticky a strategicky zaměřeného výkonového, 
odpovědnostního a procesního řízení. 

Orientace katedry na tyto otázky je dlouhodobá; katedra nikdy nešla cestou rozšiřování 
kvantity nabízených předmětů a také v současné době se snaží spíše nabídnout širší spektrum 
vědomostí ve výše uvedené struktuře, a to zejména v jejich praktických aplikacích. V tomto 
smyslu také nemá problémy při transformaci tří výše uvedených povinných kurzů na systém 
výuky vyžadovaný v rámci ECTS. 

Katedra zajišťuje svou výuku v drtivé většině vlastními učebními pomůckami, podle kterých 
se učí nejen na VŠE, ale i na dalších ekonomických fakultách v republice a v případě 
pomůcek pro kurzy nákladového a manažerského účetnictví i na Slovensku. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Výše uvedeným pedagogickým záměrům odpovídá i primární vědecká orientace katedry, 
která je již tradičně a dlouhodobě strukturována formou dílčích úkolů, které jsou řešeny pod 
integrujícím názvem Tvorba a využití manažersky orientovaných informačních systémů. 

Katedra dále v roce 2005 

• pokračovala v řešení výzkumného úkolu, zpracovaného v rámci post-doktorandských 
grantů pro Grantovou agenturu ČR – dále jen GA ČR (navrhovatelka Ing. Šoljaková – 
Moderní přístupy měření výkonnosti ekonomických subjektů – řešení projektu bylo 
zahájeno v roce 2002),  

• pokračovala v řešení tříletého projektu GA ČR, zpracovaného a připraveného ve 
spolupráci s katedrou ekonomiky a řízení strojní fakulty University Karlovy (doc. Zralý a 
kol., prof. Král, prof. Fibírová, Ing. Šoljaková: Role controllingu a manažerského 
účetnictví v integraci podnikového řízení – řešení projektu bylo zahájeno v roce 2003), 

• pokračovala v řešení tříletého projektu GA ČR Moderní přístupy měření výkonnosti 
podniku s využitím účetních informací (navrhovatelka prof. Fibírová, další řešitelé Ing. 
Šoljaková, Ing. Roun, Ing. Wagner a Ing. Matyáš – řešení projektu bylo zahájeno v roce 
2004), 

• pokračovala v řešení tříletého projektu GA ČR Strategické řízení podniku a jeho 
informační zajištění (navrhovatel prof. Král, Ing. Šoljaková, Ing. Hrdý, Ing. Mgr. 
Houska, Ing. Wagner, Ing. Matyáš, Ing. Menšík – řešení projektu bylo zahájeno v roce 
2004); novým prvkem v řešení tohoto projektu je skutečnost, že se katedře s tímto 
projektem podařilo vstoupit do spolupráce s dalšími vysokými školami, které působí 
v zemích, jež vstoupily do EU v roce 2004, a pod koordinací prof. Horvátha z University 
ve Stuttgartu.   

• pokračovala v řešení tříletého výzkumného projektu pro GA ČR Využití účelového 
členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria 
ekonomického subjektu (navrhovatelka Ing. Knapová, další řešitelé Ing. Holínská, Ing. 
Fulínová – řešení projektu bylo zahájeno v roce 2004), a 

• zahájila práce na řešení dlouhodobého výzkumného záměru fakulty Rozvoj finanční a 
účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, v němž participují 
v zásadě všichni členové katedry manažerského účetnictví.  

Rozsah vědeckých aktivit katedry je v tomto směru enormní. S ohledem na zajištění 
kontinuity ve spolupráci s katedrou ekonomiky a řízení Strojní fakulty ČVUT zpracovali 
v březnu 2005 zástupci obou spolupracujících týmů návrh na pokračující projekt „Analýza 
využití controllingu a manažerského účetnictví v České republice“. 
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Projekt sice nebyl přijat; s ohledem na skutečnost, že údajně jediným důvodem nepřijetí byly 
příliš vysoké finanční nároky, bude upravený návrh projektu znovu předložen v roce 2006. 

V dlouhodobém výhledu spatřuje nicméně katedra prioritu v zajištění požadavků, které 
plynou z řešení výzkumného záměru fakulty Rozvoj finanční a účetní teorie 
z interdisciplinárního hlediska. V rámci tohoto grantu již v roce 2005 katedra uspořádala 
národní konferenci na téma „Moderní přístupy řízení výkonnosti a jejich informační 
podpora“. 

Rozsah vědeckých aktivit katedry se mimo jiné projevil v tom, že sedm členů katedry zaslalo 
svůj příspěvek k posouzení vědecké komisi 29. kongresu EAA, který se bude konat v březnu 
2006 v Dublinu. Dva příspěvky, na jejichž zpracování se podíleli čtyři členové katedry, byly 
Vědeckou radou EAA přijaty a budou na kongresu v Dublinu prezentovány. 

Vědecké aktivity katedry jsou v tomto směru základní prioritou, kterou katedra hodlá rozvíjet 
i v budoucnosti. 

Zahraniční vztahy 
Mezi důležité aktivity vysokoškolských pracovišť patří i budování zahraničních vztahů. 
Zahraniční aktivity katedry manažerského účetnictví lze rozdělit do dvou částí: 

• spolupráce pracovníků katedry se zahraničními subjekty a 
• realizace vztahů zahraničních odborníků na půdě VŠE v Praze. 

V rámci první oblasti mají největší význam následující aktivity katedry:  

• prof. Král, prof. Fibírová, Ing. Šoljaková, Ing. Menšík a Ing. Wagner se podíleli na 
zpracování učebnice a spolu s ostatními členy katedry realizují přípravné kurzy a podílejí 
se na výuce a přípravě zkoušky z manažerského účetnictví v rámci projektu certifikace a 
vzdělávání Svazu účetních, který byl zpracován pod obsahovou garancí britské Asociace 
autorizovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA); 

• prof. Král. se podílel na přípravě obdobného systému pro Slovenský zväz účtovníkov, a to 
zejména přípravou učebního textu pro kurz Manažerské účetnictví (tento text se začal 
používat v roce 2002) a pro kurz Účetnictví I (tento text se začal využívat v roce 2004); 
v současné době působí jako zkušební komisař manažerského účetnictví; 

• prof. Fibírová se podílí na akcích Francouzsko-českého institutu, který vyvíjí svou široce 
zaměřenou činnost při VŠE Praha (prof. Fibírová působí jako garant modulu Účetnictví a 
finanční řízení postgraduálního francouzského diplomu MBA); 

• katedra je zastoupena šesti svými členy (prof. Král, prof. Fibírová, Ing. Šoljaková, Ing. 
Knapová, Ing. Wagner, Ing. Matyáš, Ing. Menšík, Ing. Stránský) v Evropské účetní 
asociaci  (European Accounting Association – EAA), v nichž jeden (prof. Král) působil 
do května 2005 jako prezident Evropské účetní asociace; 

• katedra měla do konce roku 2003 své zastoupení (prof. Král) v jednom ze sedmi výborů 
celosvětově nejvýznamnější účetní instituce – v Mezinárodní federaci účetních 
(International Federation of Accountants – IFAC), která v současné době reprezentuje 
zájmy zhruba dvou a půl milionové armády účetních, sdružených ve 169 profesních 
institucích ze 119 zemí světa; 

• prof. Fibírová pravidelně vystupuje s cyklem přednášek v rámci každoročního pobytu 
hostujícího profesora na Univerzitě v Paříži  (Sorbonne-Pantheon) a Universitě v Lyonu; 

• doc. Pospíšilová je iniciátorem a garantem Smlouvy o spolupráci mezi Fakultou financí a 
účetnictví VŠE Praha a Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and 
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Management, jejímž cílem do budoucna je zejména výměna zkušeností při realizaci kursů, 
orientovaných na řízení podniku v počítačovém prostředí. 

 
• Co se týče druhé oblasti aktivit, katedra dlouhodobě spolupracuje se zahraničními 

odborníky při zajišťování intenzivních kurzů pro studenty VŠE. V průběhu kalendářního 
roku 2005 katedra realizovala dva takové kurzy, a to dva běhy kurzu FP 502 Gestion de 
Finaciere (ve spolupráci s Brigitte Oger, proděkankou Univerzity v Paříži I a s Alainem 
Chiavelli, prorektorem Univerzity v Nice.  

 
V těchto aktivitách hodlá katedra pokračovat i v budoucnosti.  

Vztahy s praxí 
Členové katedry si jsou vědomi, že pokud chtějí výrazněji ovlivnit vývoj účetní profese, musí 
své vědecké i pedagogické aktivity realizovat ve spolupráci nejen s kolegy z VŠE a 
s reprezentanty progresivní podnikové praxe, ale i v úzkém kontaktu s vládními, profesními, 
mezinárodními i nadnárodními institucemi. Ani v tomto směru nejsou aktivity pracovníků 
katedry zanedbatelné. Katedra  

• obsahově garantuje a zajišťuje výuku kurzů Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví 
na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS) při Vysoké škole ekonomické,  

• se významně podílí na vzdělávání před vstupem do profese a na přípravě zkouškových 
zadání na Komoře auditorů České republiky; mimochodem – na katedře aktivně působí 
čtyři auditoři zapsaní v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky;  

• má své zastoupení v nejvyšším výkonném orgánu (Radě) a ve Výboru pro odborné 
zkoušky a vzdělávání Komory auditorů a v Radě a Komitétu pro certifikaci a vzdělávání – 
dvou nejvyšších orgánech Svazu účetních,  

• obsahově garantuje a zajišťuje výuku kurzů manažerského účetnictví a mezinárodních 
účetních standardů ve spolupráci s významnými vzdělávacími agenturami VOX, a. s., 
INTES Praha a dalších vzdělávacích agentur; 

• podílí se na obsahové garanci a výuce mezinárodně certifikovaných controllerů, kterou 
organizačně zajišťuje společnost Controller Institut – Contrast Consulting, s. r. o. Praha.   

• je zastoupena v redakční radě časopisu Účetnictví a renomovaného odborného periodika 
Verlag Dashofer; 

• se podílí formou připomínkového řízení na tvorbě legislativních norem, vytvářejících 
právní rámec pro rozvoj profese, zejména na tvorbě zákona o účetnictví, zákona o 
auditorech a vyhlášky Ministerstva financí ČR, která upravuje zkušební řád auditorů. 

 
Spolupráce s katedrou finančního účetnictví prolíná pak i do výuky na kurzech celoživotního 
vzdělávání, kde členové katedry manažerského účetnictví – kromě svého samostatného 
dvousemestrálního „Využití účetních informací v řízení podniku“ (který byl zahájen 
v listopadu 2005 s předpokládaným ukončením v červnu 2006) participují na obsahové 
garanci a výuce kurzu celoživotního vzdělávání katedry finančního účetnictví „Mezinárodně 
uznávané účetní standardy“.   
Také ve všech těchto aktivitách hodlá katedra pokračovat i v budoucnu. 

Personální oblast 
Katedra, která 1. ledna 2006 oslaví patnáct let od svého založení, patří – měřeno přepočteným 
počtem pracovníků 7,5 – mezi malé katedry; proto se snaží kvalitativně rozvíjet zejména 
spoluprací s významnými odborníky z praxe, kteří působí na katedře formou dílčích úvazků, a 
výchovou "vlastních" odborníků zejména formou interní doktorantury. V roce 2005 se na 
práci katedry podíleli tři interní a jeden externí doktorand. 
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Vzhledem k tomu, že na katedře pracuje řada pracovníků formou dílčího úvazku, podílelo se 
tak aktivně na její činnosti celkem 16 odborníků: dva profesoři, CSc. (prof. Fibírová, prof. 
Král), jeden docent (doc. Pospíšilová), pět CSc., resp. PhD. (Ing. Knapová, Ing. Staňková, 
Ing. Šoljaková, Ing. Roun a Ing. Wagner, který obhájil svou práci v září 2005), tři 
spolupracovníci s dlouhodobou praxí (Ing. Brabec, Ing. Suchá, Ing. Houser) a šest doktorandů 
(Ing. Mgr. Houska, Ing. Matyáš, Ing. Menšík a Ing. Stránský).  

Co se týče záměrů do budoucna, v r. 2006 by měla předložit docentskou habilitační práci  Ing. 
Šoljaková, PhD. a obhájit doktorskou disertační práci Ing. Mgr. Houska. 

9.6 Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) 
Pedagogická oblast 
Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) je obsahově zaměřena na oblast peněžní teorie a 
centrálního bankovnictví. Zabezpečuje i výuku některých předmětů orientujících se na 
problematiku mezinárodních měnových institucí a finančních trhů. KMTP zajišťuje výuku na 
všech třech stupních studia na VŠE. 

Na bakalářském stupni studia KMTP zajišťuje (na výuce participují i někteří členové katedry 
bankovnictví a pojišťovnictví) výuku celoškolsky povinného předmětu „Peníze, banky a 
finanční trhy”. Předmět je ukončen zápočtem a společně s předmětem katedry veřejných 
financí „Veřejné finance” tvoří celoškolskou bakalářskou zkoušku z „Financí”. Studenti 
předmět hodnotí jako velmi náročný a současně oceňují vysokou odbornost přednášejících 
(viz anketa za letní semestr 2005). 

Na fakultě financí a účetnictví KMTP zajišťuje fakultně povinné čtyřkreditové předměty 
„Měnová politika” a „Mezinárodní finance“. Druhý ze jmenovaných předmětů je na oboru 
finance součástí státní bakalářské zkoušky. Na oboru finance v pětiletém programu studia 
jsou oba samostatně zakončeny zkouškou. Na oboru účetnictví a finanční řízení podniku 
v pětiletém programu je předmět „Mezinárodní finance” pouze tříkreditový.  

Uvedené předměty tvoří základ výuky KMTP na bakalářském stupni studia a jejich kvalitní 
zabezpečení je nutné považovat za nezbytnou součást profilace katedry. 

Dále katedra nabízí řadu volitelných předmětů („Burzovní obchody”, „Mezinárodní měnové 
instituce”, „Měnová politika Československa v letech 1918 - 1939”, „Mezinárodní finance”, 
„Ekonomická analýza a prognóza“ aj.). 

Na magisterském stupni studia mají prioritu oborově povinné předměty „Mezinárodní 
monetární ekonomie”, „Monetární makroanalýza” a „Teorie portfolia“. Na magisterském 
stupni katedra rovněž nabízí řadu volitelných předmětů („Mezinárodní monetární ekonomie II 
– seminář“, „Měnová politika v období transformace“, „Teorie a úloha peněz v ekonomice“, 
„Postkeynesovské teorie endogenity peněz“ a „Evropská měnová integrace“), z nichž jsou 
některé vyučovány externími spolupracovníky – předními odborníky z oblasti komerčního 
bankovnictví a z České národní banky. 

Katedra společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví zabezpečuje vedlejší specializaci 
„Peněžní ekonomie a bankovnictví”. O tuto specializaci je (vzhledem k dobrým možnostem 
uplatnění se v praxi) velký zájem z řad studentů na VŠE.  

KMTP se podílí i na výuce na doktorském stupni studia, zabezpečuje zde oborově povinný 
předmět „Monetární ekonomie – empirické modely”. 
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Na konci roku 2005 se katedra podílela na přípravě přechodu oboru „Finance“ na ECTS a 
dále ve spolupráci s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví připravila nový obor 
„Bankovnictví a pojišťovnictví“ pro magisterský stupeň studia. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Rok 2005 byl posledním rokem řešení tříletého grantu „Reakční funkce centrální banky a 
vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy“ (GAČR, hl. řešitel prof. Mandel). 
Na další tři roky (2006 – 2008) katedra získala grant „Inflace v malé otevřené ekonomice, její 
monetární a nemonetární činitelé“ (GAČR, hl. řešitel prof. Mandel). V roce 2005 úspěšně 
pokračovala práce na řešení pětiletého doktorského grantu (2003 – 2007) s názvem 
„Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace“ (GAČR, hl. řešitel prof. 
Kodera). Rovněž úspěšně proběhla dílčí obhajoba pětiletého grantu „Analytická řešení a 
počítačová animace makroekonomických modelů“ (spolupráce s UTIA AV ČR). V roce 2005 
členové katedry (prof. Vencovský, prof. Sojka a doc. Koderová) rovněž úspěšně završili 
spolupráci s FSV UK na grantu „Dějiny českého ekonomického myšlení”, který se stal 
základem pro novou knižní publikaci. Velkým úspěchem katedry v roce 2005 bylo získání 
„Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii“ (pětileté období 2006 
– 2010). Členové katedry rovněž pracují ve výkonných a edičních radách čtyř českých 
odborných ekonomických časopisů „Finance a úvěr“, „Politická ekonomie“, „Ekonometrický 
bulletin“ a „Statistika“. První dva z těchto časopisů jsou zahrnuty do mezinárodního citačního 
indexu SSCI a EconLit. Prof. Mandel je od r. 2004 předsedou výkonné rady časopisů 
„Politická ekonomie“ a „Prague Economic Papers“.   

Zahraniční vztahy 
Dva členové katedry jsou členy mezinárodních asociací a reprezentují tak katedru resp. 
fakultu a školu na příslušných mezinárodních konferencích: prof. Revenda (European 
Financial Association) a prof. Kodera (Econometric Society a Royal Institution of Chartered 
Surveyors). V roce 2005 katedra navázala spolupráci s Arizona State Univerzity (USA) a na 
základě této spolupráce katedra realizovala měsíční přednáškový pobyt prof. Dr. Herberta M. 
Kaufmana (Department of Finance) na VŠE v Praze.  

Vztahy s praxí 
Na katedře přednášejí externisté z České národní banky, Komerční banky, Komise pro cenné 
papíry a Centra pro ekonomiku a politiku. Členové katedry jsou pravidelnými účastníky 
oponentních jednání v ČNB a rovněž se účastní expertních posudkových řízení z oblasti 
kreditních rizik nebo v rámci „Institutu oceňování“. Řada členů katedry přednáší na 
postgraduálních kursech pro „Komoru auditorů“, „Institut oceňování“ a „Svaz účetních“. 
Rovněž dlouhodobě přednáší na postgraduálním kurzu „Bankovnictví“, který je pořádán ve 
spolupráci s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví.  

Personální oblast 
Na katedře pracuje deset učitelů na plný úvazek a tři učitelé na částečný úvazek. Ve složení 
pedagogického sboru je pět profesorů a pět docentů. Dále na katedře pracuje šest interních 
doktorandů.  

9.7 Katedra veřejných financí (KVF) 
Pedagogická oblast 
V kalendářním roce 2005 katedra vyučovala 31 kurzů a dva kurzy jako mimosemestrální. 
Z toho je jeden kurz celoškolsky povinný (Veřejné finance), dále jsou vyučovány oborově 
povinné kurzy v bakalářských, pětiletých magisterských a navazujících magisterských 
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studijních programech. Katedra nabídla studentům i tři předměty vyučované v angličtině. 
Katedra má akreditovanou vedlejší specializaci Veřejné finance, ve které pokrývá povinné a 
většinu oborově volitelných předmětů. 

V průběhu roku 2005 katedra připravila 9 bakalářských a 8 navazujících magisterských 
předmětů pro nové studijní programy v ECTS. Členové katedry jsou připraveni v roce 2006 
tyto předměty začít vyučovat. 

Katedra veřejných financí garantuje bakalářský studijní program Finance – Daně a finanční 
kontrola a navazující magisterský studijní program Zdanění a daňová politika. Pro oba 
programy v závěru roku připravila podklady pro jejich reakreditaci v ECTS. Katedra 
participuje též na dalších studijních programech na fakultě, zejména na oboru Finance a 
rovněž se podílí na výuce v doktorských studijních programech. 

V rámci finančních možností se katedra snaží zapojovat do výuky a odborných diskusí bývalé 
doktorandy, kteří dosáhli významného společenského postavení. Studenti tak mají možnost 
setkat se s pracovníky ústředních orgánů státní správy a je zajištěna propojenost výuky 
s praxí. Významným obohacením je pořádání mimosemestrálních kurzů v angličtině. 
V průběhu roku 2005 nabídla katedra veřejných financí dvakrát kurz Taxation in EU, 
v počátku roku pod vedením dr. Tomáše Balca a v druhé polovině roku pod vedením prof. 
Daniela Deaka. Studenti tak měli jedinečnou možnost volby mezi dvěma mezinárodně 
uznávanými odborníky, z nichž první je zaměřen především na problematiku mezinárodního 
zdanění v rámci OECD, druhý je orientován spíše na praktické problémy zdanění v Evropské 
unii. Na přelomu listopadu a prosince navíc katedra nabídla studentů mimosemestrální kurz 
Public Economics pod vedením prof. Juraje Nemce z Univerzity Mateje Bela v Banské 
Bystrici. 

Katedra veřejných financí i v roce 2005 řešila rozvojový projekt MŠMT a podílela se na 
řešení rozvojových projektů fakulty a Vysoké školy ekonomické. Za významný úspěch lze 
považovat to, že členové katedry v samém závěru roku získali dva projekty JPD, jeden jim 
byl přidělen přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí (prof. Ochrana) a druhý v rámci 
objemu schvalovaném Magistrátem hlavního města Prahy (doc. Vančurová). Celkový objem 
prostředků, které tak katedra pro následující dva roky získala překročil 3 mil. Kč. 

Významné byly rovněž aktivity katedry v oblasti celoživotního vzdělávání. Katedra 
zajišťovala dva dlouhodobé kurzy pro pracovníky Ministerstva obrany a další pracovníky 
veřejné správy. Její členové se podíleli i na dalších kurzech v rámci celoživotního vzdělávání. 

Vědeckovýzkumná činnost 
Katedra řešila a řeší několik výzkumných projektů. Jednalo se zejména o výzkumný záměr 
fakulty, 2 projekty financované GA ČR a jeden projekt postdoktorský. Projekt řešitele doc. 
Izáka byl v roce 2005 dokončen a byl oponenty vysoce hodnocen. V uvedeném roce doc. Izák 
uspěl s dalším projektem ve veřejné soutěži GA ČR. V řešení projektů GA ČR je zapojeno 10 
ze 14 členů katedry. Členové katedry se v roce 2005 ucházeli i o další granty, a to včetně 
nového výzkumného záměru a výzkumného centra. 

Do řešení grantů a vědecko výzkumných projektů jsou v široké míře zapojeni doktorandi 
školitelů z katedry veřejných financí, a to zejména ti z nich, kteří studují v prezenční formě 
studia. Členové katedry se kromě toho spolupodíleli na výzkumných projektech jiných 
pracovišť. Tyto granty umožňují katedře financovat jak zahraniční i domácí cesty na 
konference a semináře, tak i publikování výzkumných zpráv a jiných výsledků vědecko- 
výzkumné práce členů katedry.  
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V dubnu roku 2005 katedra uspořádala již 10. mezinárodní konferenci Teoretické a praktické 
aspekty veřejných financí. Diskusního fóra na plenární sekci konference se zúčastnili Ing. 
Martin Jahn, místopředseda vlády, Ing. Yvona Legierská, náměstkyně ministra financí, Ing. 
Jiří Nekovář, prezident Komory daňových poradců ČR a Ing. Martin Kocourek, 
místopředseda Rozpočtového výboru PSP ČR. Všichni členové katedry a její doktorandi 
v prezenční formě studia si na konferenci připravili své příspěvky. 

V rámci konference již tradičně byla uspořádána i soutěž o nejlepší studentskou vědeckou 
práci na téma Teoretické a praktické otázky veřejných financí, rovněž s mezinárodní účastí. 
Studentská soutěž byla sponzorovaná Komorou daňových poradců ČR. Pro studenty i učitele 
se jedná o důležitou platformu pro setkávání se studenty jiných fakult a škol a pro srovnání 
úrovně studentské odborné a vědecké práce. Proto nás těší, že v tomto výročním ročníku 
zvítězila práce Martina Štěpánka z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze. 

Práce se studenty doktorského studijního programu má na katedře vysokou prioritu. 
Doktorandi vystupují na konferencích a iniciovali vznik tzv. doktorandských seminářů na 
fakultě a doktorskou konferenci.  

V dubnu 2005 se členové katedry a zejména studenti fakulty Financí a účetnictví zúčastnili 
mezinárodní studentské vědecké konference, a to v rámci spolupráce s katedrou finanční vědy 
univerzity Norinberk-Erlangen. Na tento projekt katedra získala grant IGA VŠE, který byl 
v rámci obhajoby velmi vysoce oceňován. 

Členové katedry a doktorandi se zúčastnili se svými příspěvky celé řady mezinárodních 
konferencí a seminářů, mimo jiné v New Yorku, Amsterdamu, Bánské Bystrici, Trenčíně, 
Košicích, Bratislavě, Moskvě, Splitu a Szczecinu. Za samozřejmou považovali rovněž účast 
na tuzemských konferencích pořádaných především partnerskými univerzitami. 

Zahraniční vztahy  
Katedra veřejných financí rozšiřuje a prohlubuje spolupráci s domácími a zahraničními 
univerzitami a dalšími institucemi. Členové katedry se aktivně účastní prestižních kongresů 
International Institute of Public Finance. V roce 2005 na kongresu v Jeju v Korei vystoupili se 
čtyřmi příspěvky. Doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. byla členkou výboru IIPF. 

Katedra veřejných financí udržuje a rozvíjí styky s univerzitami v jiných zemích, díky naší 
katedře byly uzavřeny partnerské smlouvy mezi VŠE, popřípadě Fakultou financí a účetnictví 
VŠE a těmito univerzitami: University of Georgia v USA, Univerzity of Ljubljana. 

Katedra kromě toho udržuje styky s univerzitami v Glasgowě, Leicestru, B. Bystrici, 
Bratislavě, Messině, Norimberku, Vídni a v Budapešti. 

Kontakty se dějí na bázi hostování profesorů a výměny zkušeností s výukou a 
vědeckovýzkumnou činností. Katedra se rovněž podílí na přípravě společného studijního 
programu FFÚ se zahraničními univerzitami. Finanční otázka je převážně řešena pomocí 
získaných grantů. Pro univerzity nejen u nás ale i na Slovensku členové katedry garantují 
obory a kurzy a vyučují v nich, jsou členy a předsedy státnicových komisí, komisí pro 
obhajobu doktorských disertačních prací, členy habilitační komisí, vědeckých a 
akademických rad atd. 

Vztahy s praxí 
Katedra pořádá postgraduální studium pro ministerstva a další instituce ve veřejné správě a 
pro veřejnost a zajišťuje lektory pro další vzdělávací akce především pro ministerstva. Učitelé 
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katedry byli při těchto příležitostech výborně hodnoceni nejen z hlediska odborné úrovně ale i 
citlivého přístupu k posluchačům. 

Katedra vypracovává expertizy pro Parlament ČR, ministerstva, neziskové organizace apod. 
Tyto expertizy se týkaly převážně probíhající reformy veřejných financí v ČR. 

Pracovníci a funkcionáři ústředních a dalších orgánů státní správy a České národní banky, 
Komory daňových poradců ČR, jsou pravidelně zváni na akce katedry, například na odborné 
semináře a diskusní fóra, obhajoby, přednášky pro studenty apod. Členové katedry jsou 
naopak členy poradních orgánů a skupin některých vládních resortů a správních institucí, lze 
jmenovat: Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Nejvyšší kontrolní 
úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Dále jsou členové katedry garanty jednotlivých vzdělávacích programů pro Ministerstvo 
vnitra, Nejvyšší kontrolní úřad a Komoru auditorů ČR. 

Členové katedry rovněž spolupracují s Komorou auditorů ČR, mimo jiné garantují dílčí 
zkoušku Zdanění. Jsou rovněž vítanými lektory, kteří přednášejí na odborných seminářích a 
školeních pořádaných vzdělávacími agenturami. 

Personální oblast 
Katedra má k 31. prosinci 2005 14 členů na plný úvazek (včetně děkanky fakulty), z toho jsou 
dva profesoři a 5 docentů. Doc. F. Ochrana byl v tomto roce jmenován profesorem. Dále je na 
katedře 12 interních doktorandů a několik doktorandů externích. V průběhu roku 2005 byl na 
plný úvazek přijat Ing. L. Vítek, Ph.D. s dlouholetými pedagogickými zkušenostmi a s praxí 
na Ministerstvu financí a Ing. J. Pavel, Ph.D., který by měl být především oporou v oblasti 
vědy a výzkumu. 

Katedra vyvíjí úsilí k tomu, aby mladí úspěšní absolventi doktorského studia měli zájem a 
možnost zůstat na katedře jako učitelé na plný či alespoň částečný úvazek. K tomu jsou 
vytvořeny předpoklady i prostřednictvím úsilí o získání postgraduálního grantu GA ČR. 

Nejen s mladými pracovníky jsou vypracovávány plány jejich personálního rozvoje na 
katedře, je specifikováno jejich pedagogické a vědecko-výzkumné zapojení do práce katedry 
a perspektivy jejich kvalifikačního růstu. Ukazuje se, že tento způsob přispívá ke stabilizaci 
mladých učitelů a k vytváření podmínek a další motivaci kvalifikačního růstu všech členů 
katedry. Přitom se klade důraz na další kvalifikační růst nejen mladých pracovníků a vytvářejí 
se podmínky pro zdárný průběh habilitačního řízení, případně u těch nejzkušenějších řízení ke 
jmenování profesorem. 
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10 CENTRUM PRO MAKRO-MONETÁRNÍ DYNAMIKU 

Centrum pro makro-monetární dynamiku je společné zařízení Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. 
Příprava založení Centra byla zahájena již v roce 2003 a Centrum plně rozvíjí svoji činnost od 
1. 5. 2004, kdy smlouva o založení vstoupila v platnost. 

Posláním centra je vytvořit a rozvíjet vědecko-výzkumnou základnu v oblasti teoretických 
kvantitativních finančních a monetárních analýz se zřetelem na jejich interakce 
v makroekonomické dynamice a vytvářet a nadále udržovat na vysoké škole a vědecké ústavu 
základnu pro výchovu mladých vědeckých pracovníků, kteří by pod odborným vedením 
špičkových vědeckých pracovníků byli schopní tvůrčím způsobem rozvíjet a integrovat jak 
měnovou, tak i finanční oblast ekonomické vědy a převádět dosažené výsledky do praxe. 
Pracovníci a doktorandi Centra jsou členové řešitelského týmu doktorského grantu GAČR  
402/03/H057. Dále jsou zapojeni v grantech vedených pracovníky Centra, které byly uděleny 
buď GAČR nebo GA AV ČR. Výsledky vědecké práce pracovníků Centra jsou publikovány 
ve vědeckých odborných časopisech (Politická ekonomie, Econometric Bulletin, Acta 
Oeconomica Pragensia) nebo na zahraničních konferencích, případně v zahraničních 
recenzovaných periodikách. Centrum monetární makrodynamiky od svého vzniku pořádá 
pravidelný seminář z monetární makrodynamiky na kterém referují členové Centra nebo 
odborníci ze zahraničí (někteří skutečně významní jako např. A Medio). Členové centra 
pracují v České ekonometrické společnosti, někteří z nich zastávají zde i významné funkce. 
Dva členové Centra jsou zároveň členy poměrně prestižní SCE (Society for Computational 
Economics). 

Vědecké oblasti činnosti centra: Dynamické makromonetární modely, Modely celkové 
dynamické rovnováhy, Dynamické modely finančních trhů, Všechny uvedené modely jsou 
analyzovány jak z deterministického, tak i stochastického pohledu. Velký důraz je kladen na 
nelineární přístup a složitou deterministickou dynamiku – nelineární deterministický cyklus a 
deterministický chaos. 
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11 HOSPODAŘENÍ FAKULTY 

Fakulta financí a účetnictví jako součást veřejné vysoké školy hospodařila v roce 2005 
s limitovanými neinvestičními prostředky, které byly v rozpočtu VŠE na r. 2005 uvedeny jako 
„rozpočty nákladů fakult“ a „rozdělení mzdových prostředků“ (dle jednotlivých pracovišť 
VŠE), a to v členění na hlavní činnost, včetně rozvojových programů a na vědu a výzkum, 
včetně výzkumného záměru a grantů. Tyto limity byly stanoveny na spotřebu materiálu, 
spotřebu ze skladů, cestovné, reprezentaci, služby, mzdy, pojištění k mzdovým prostředkům, 
stipendia, ostatní náklady a režii (u výzkumného záměru a grantů).  

Podrobný přehled o plnění limitovaných nákladů poskytuje systém EKONFIS. Z níže 
uvedené tabulky 11.1, která je sestavena z konečné „výsledovky FFÚ za rok 2005,“ vyplývají 
následující údaje o nákladech vykázaných v rámci jednotlivých činností, uspořádaných podle 
těchto kategorií: hlavní činnost, rozvojové programy, věda a výzkum (včetně výzkumného 
záměru a interních grantů), granty z grantové agentury, granty mimorozpočtové a doplňková 
činnost. 

Tab. 11.1 Skutečné čerpání vybraných položek (nákladů) sledovaných v rámci rozpočtu 
fakulty za r. 2005 (zaokrouhleno v tis.Kč) 

1000 
hlavní 
činnost 

1020 
Rozvojové 
programy 

3000 
věda a 

výzkum
vč.výzk.
záměru

 

3010 
granty 
kromě 
MŠMT 

3020 
granty 

mimorozp. 

9000 
doplňková 
činnost 

Spotřebované nákupy 559 17 151 452 - 68
- Materiál 128 - 92 299 - 58
- Sklady 431 17 59 153 - 10

Ostatní služby 370         - 277 1906 - 250
         z toho telefony 198 - - - - -
Mzdy a OON 32 108 1 026 7 888 3 271 150 2 936
         z toho OON 396              191 33 1 073  2 570

Autorské honoráře 184 - - - - -
Soc. A zdrav. 

pojištění  
11 049 293 2 749 985 53 128

Stipendia celkem: 5 376                  6  391 - - -
- ČR stipendia 1 022                  6 373 - - -
- Doktorandi 3 444 -           18 - - -
- Cizinci 910 - - - - -

Cestovné 275 178 1 171 1 289 127 186
- Zahraniční 270 178 1 171 1 281 127 185
- Tuzemské 5 8  1

Reprezentace, režie,  
ostatní 

 
3  -

 
1 792 866

 
15 88

Manka škody 70 - - - - -
Vnitř. Přeúčtování 
(investice) 

 
- - - -

 
- 22

C E L K E M 49 810 1 518 14 419 8 769 345 3 678
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Lze konstatovat, že veškeré neinvestiční výdaje, pokud jde o hlavní činnost, odpovídaly 
v plné výši daným limitům, jak vyplyne z následující tabulky. Zvláštní pozornost byla 
věnována limitům na mzdy, na reprezentaci a stipendia. Ostatní prostředky určené na 
materiál, sklady, cestovné nebo ostatní služby byly sdružovány a čerpány co nejúčelněji 
s přihlédnutím k racionálnímu využití prostředků přidělených fakultě a s přihlédnutím 
k možnostem využít zdroje získané v rámci rozvojových programů nebo v doplňkové 
činnosti. Podrobnější komentář k čerpání vybraných položek vychází z následující tabulky je 
uveden níže. Z téže tabulky jsou patrné konečné výsledky hospodaření jak v hlavní činností, 
tak ve vědě a výzkumu. Pokud jde o účelové prostředky, zejména rozvojové programy, granty 
a dary, probíhalo hospodaření s nimi dle platných pravidel, smluv a směrnic.  

Tab. 11.2 Porovnání plánu se skutečností u limitovaných položek rozpočtu FFÚ na 
r. 2005 dle celoškolské metodiky 

Hlavní činnost Věda a výzkum Položka 
Plán Skutečnost Plán Skutečnost 

Materiál 212.000 128 108 147 000 91 917
Sklady 321 000                431 267 20 000 16 490
Tuzemské cestovné 49 000 5 496 --- 40 125
Zahraniční cestovné 202 000 268 834 1 192 000 1 130 404
Reprefond 3 000 3 000 --- ---
Služby 529 000 368 572 145 000 276 749
Mzdové náklady 32 242 000 32 107 907 7 888 000 7 887 978
Sociál. a zdrav. poj. 11 009 000 11 049 090 2 757 000 2 749 264
Stipendia ČR vč. pom.věd..sil 1 025 000 1 022 100 -- 373 500
Stipendia doktorandů 3 444 000 3 444 100 --- 18 000
Stipendia cizinci 910 000 909 500 --- ---
Režie --- --- 1 792 000 1 792  000
Jiné náklady --- 71 065 106 000 400

49 946 000 49 810 014 14 419 000 14 419 337CELKEM 
Plnění na (v %)     99,72 % 100,00 % 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že rozpočet fakulty byl v hlavní činnosti splněn na 99,72% 
a ve vědecké činnosti na 100,00 %. Pokud jde o granty (kromě MŠMT), byly prostředky 
rozpočtovány v úhrnné výši 8,841.000 Kč zatímco skutečně bylo vyplaceno 8,769.1269 Kč. 
K této situaci došlo vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova – projektový spoluřešitel grantu 
„Nelineární dynamické ekonomické systémy“ nevyužila část prostředků určených k výplatě 
OOV s doporučením tuto částku vrátit Grantové agentuře ČR, a to s odůvodněním, že 
jednomu ze studentů byl neplánovaně prodloužen dlouhodobý zahraniční pobyt a tudíž mu 
nemohla být plánovaná odměna vyplacena. 

Pozitivní hospodářský výsledek fakulty jako celku byl dosažen díky dobré spolupráci a kázni 
všech pracovišť fakulty, které účelně vynakládaly jim svěřené prostředky s využitím všech 
dostupných zdrojů, včetně běžných zakázek v rámci doplňkové činnosti.   

Větší odchylky, které se vyskytly oproti stanoveným ročním limitům na r. 2005 níže 
komentujeme: 

- Čerpání mzdových prostředků bylo ovlivněno vratkou za nevyplacené autorské 
honoráře ve výši Kč 134 tis. Zároveň lze konstatovat, že poměr mezi mzdovými 
prostředky pro kategorii pedagogických pracovníků a technicko hospodářských 
pracovníků byl v základním přídělu dodržen. K mírnému navýšení mezd TH 
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pracovnic oproti původnímu rozpočtu došlo z důvodů úpravy rozpočtu mzdových 
prostředků fakulty v důsledku částečného využití finančních prostředků plynoucích 
z poplatků za přijímací řízení. Tato úprava se projevila v udělení dalších mimořádných 
odměn zejména studijním referentkám, ale i dalším administrativním pracovnicím, 
kteří se na přijímacím řízení podílely. Podstatná část takto získaných prostředků byla 
využita pro odměny pedagogických pracovníků, kteří se přijímacího řízení zúčastnili, 
takže podíl mezd obou kategorií pracovníků fakulty zůstal zachován.. 

- Další úspora ve výši cca Kč 38 tis. opět na úseku publikační činnosti, vznikla tím, že 
na příslušné zakázce nebyly v uvedené výši vyčerpány finanční prostředky plánované 
pod položkou „služby“. 

- Drobná úspora ve výši cca 4 tis. je vykázána v položce „stipendia“. Došlo k ní 
vzhledem k tomu, že nebyla vyčerpána výše uvedená částka v oblasti mimořádných 
stipendií, ponechaná jako minimální rezerva pro případ, že by se vyskytla potřeba toto 
stipendium přiznat studentovi, který se ocitl v mimořádně obtížné sociální situaci. 

- Oproti výše uvedeným úsporám došlo k mírnému překročení prostředků vynaložených 
na sociální a zdravotní pojištění. Jednalo se o částku cca 40.000,- Kč, kterou nebylo 
možno ovlivnit vzhledem k tomu, že výpočet pojištění souvisí s limitem mzdových 
prostředků, který byl, jak výše uvedeno, dodržen. 

Doplňková činnost

Jak vyplývá z níže uvedené tabulky byla také v r. 2005 na FFÚ připravena a realizována 
rozsáhlá doplňková činnost, o čemž svědčí počet 14 aktivních zakázek. Tržby za hlavní 
poskytované služby v r. 2005 činily 3,797.684,25 Kč, časové rozlišení pro rok 2005 činilo 
1,982.077,56 Kč při čemž výnosy pro rok 2006 činí 1.779.907,58 Kč. Náklady vynaložené na 
tuto činnost v r. 2005 činily 3,654.074,96 Kč, srážka z výnosů DČ ve prospěch VŠE činila 
341.792,- Kč. 

Pokud jde o finanční prostředky evidované na účtech jednotlivých zakázek, je jejich existence 
přínosem, protože škola může v běžném roce hospodařit i s tou částí prostředků, která je 
určena pro časové rozlišení. Tyto prostředky byly sice ve formě nákladů na realizaci zakázek 
v r. 2005 postupně spotřebovávány, avšak nové tržby, které jsou v rámci doplňkové činnosti 
inkasovány v průběhu roku, tyto výnosy na druhé straně doplňují, i když jejich část bude 
spotřebována jako náklady těchto zakázek až v r. 2007. Vzhledem k tomu, že příjmy na 
zakázkách DČ jsou realizovány cca s půlročním předstihem, jsou tyto prostředky škole 
k dispozici, jako takové jsou uloženy na účtu školy, a tudíž i úročeny.  

58  Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2005 



Tab. 11.3 Doplňková činnost FFÚ dle jednotlivých zakázek evidovaných v r. 2005  

Pracoviště Číslo zakázky Hospod. výsledek ze zakázek 
uzavřených v r.2005 

                   v Kč  

Časové rozlišení 
(do r. 2006) 

v Kč 
KBP DČ 102014 323,444,34
KBP DČ 102024 226.398,36
KBP DČ 103031 150,31
KDEP DČ 103013 86.340,--
KFOP DČ 104015 28.565,15
KFÚ DČ 105014 75.000,--
KFÚ DČ 105015 415.000,--
KFÚ  DČ 105025 188.591,75
KMÚ DČ 107044    57,01
KMÚ DČ 107015 306.796,81
KVF DČ 108094 89.180,50
KVF DČ 108104 9.900,--
KVF DČ 108025 14.835,30
KVF DĆ 108105 15.855,37
CELKEM  207,31 1,779.907,58

 

Minimální hospodářský výsledek v minulém i tomto roce je zřejmě poplatný situaci, která 
v hospodaření s výsledky doplňkové činnosti FFÚ v posledních letech vznikla. Jde o 
uplatňování metodiky, která neumožňuje převedení výsledků ukončené zakázky do dalšího 
účetního období. Za tohoto stavu není dána motivace k jejich uchování, a to i pro přechodné 
potřeby školy, tak aby mohly fungovat jako dočasné disponibilní prostředky s částečnou 
návratností. 

Naproti tomu z nové směrnice o DČ, která byla přijata v r. 2004 vyplynuly některé pozitivní 
jevy a z nich fakulta využila následující možnosti: 

- učitelé učí zpravidla na základě smluv o provedení práce, čímž dochází k úspoře  na 
sociálním a zdravotním pojištění, 

- snížením režie ve prospěch školy na 7,5 %, dochází k vytvoření 1,5 %-ní srážky, která 
zůstává k dispozici pro potřeby fakulty, 

- časové rozvržení zakázky do  rozmezí dvou let umožňuje účtovat na ní i další běhy 
téhož kurzu a tím vytvořit podmínky pro postupné vytváření a spotřebovávání 
finančních prostředků tak, aby jejich kumulace umožnila navázání činnosti i v době 
kolísajícího zájmu v určitém období a překlenutí této situace vytvořenou finanční 
rezervou z období uplynulého. 

Zohlednění  eventuálního zisku - z uzavřených zakázek - v rozpočtu příštího kalendářního 
roku,  jak předpokládá výše uvedená směrnice o DČ, zatím nebylo využito. 

Je zřejmě věcí dalšího vývoje a především zkušenosti s dodržováním zásad uvedených v nové 
směrnici, zda se podaří obnovit vliv vedení fakulty na dosahování vyšších výnosů, což je 
podmíněno důvěrou pracovišť v to, že se situace z r. 2003, to je změna v interpretaci platné 
směrnice ještě před její novelizací a z ní plynoucí negativní finanční důsledky, nebudou 
opakovat. 

Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2005  59 



ZÁVĚR 

Uplynulý rok 2005 byl v mnoha oblastech výjimečným rokem pro FFÚ. Fakulta financí a 
účetnictví a jednotlivé katedry v uplynulém období zachovaly kontinuitu vývoje předchozích 
let. Fakulta navázala na změny jak v oblasti pedagogické, tak i vědeckovýzkumné, které byly 
započaty ve spolupráci s jednotlivými katedrami již v roce 2000. 

Fakulta usilovala o posílení pozitivních trendů v rámci své hlavní a doplňkové činnosti, o 
zlepšení kvalifikační struktury a o rozšíření domácích a zahraničních odborných kontaktů. 

Zejména v oblasti zlepšení kvalifikační struktury bylo uskutečněno nebo nastartováno mnoho 
aktivit, výsledkem čehož byl i další růst počtu profesorů na fakultě nebo docentů či kolegů 
s vědeckým titulem Ph.D.  

Rovněž ve vztahu ke studentům a doktorandům se projevila snaha o širší a kvalitativně lepší 
komunikaci a odbornou spolupráci. Fakulta vyvinula iniciativu i směrem k posílení vazeb na 
domácí odbornou a širší veřejnost. Hospodaření na fakultě proběhlo podle platných norem a 
interních předpisů. 

Lze konstatovat, že rok 2005 byl, pokud jde o vývoj na fakultě, bohatý na události a přínosný, 
pokud jde o další nastartované změny a dosažené výsledky. 
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