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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA 
 

V roce 2006 uplynulo 
již patnáct let od 
vzniku Fakulty financí 
a účetnictví. Fakulta 
za tuto dobu 
prokázala své 
opodstatnění a 
vydobyla si nejen 
přední místo mezi 

ekonomickými fakultami u nás, ale její jméno 
se čím dál více prosazuje i v mezinárodním 
měřítku. 

Rok 2006 znamenal změny ve vedení fakulty. 
Funkce děkana jsem se ujal po zvolení 
Senátem a jmenování rektorem od 1. dubna. 
Fakultu jsem přebíral od děkanky doc. Ing. 
Bojky Hamerníkové, CSc., která stála po šest 
let v jejím čele. Fakulta za tuto dobu významně 
pokročila ve všech oblastech své činnosti, na 
čemž měla i ona nemalou zásluhu. 

Do funkce děkana jsem nastoupil s 
předsevzetím dále zvýšit prestiž fakulty v 
oblasti vědeckovýzkumné i pedagogické při 
současném zefektivnění a zjednodušení 
administrativního zabezpečení.  

V pedagogické oblasti znamenal rok 2006 
počátek přechodu na systém ECTS, který by 
měl ulehčit mezinárodní mobilitu studentů. 
Tento přechod vyžadoval nejen podstatně 
upravit obsah prakticky všech vyučovaných 
předmětů, ale provést i jejich novou akreditaci.  

Pokračovala i bohatá vědeckovýzkumná a 
publikační činnost pracovníků fakulty. Ve 
značné míře byla spojena s řešením 
výzkumného záměru MŠMT Rozvoj účetní a 
finanční teorie a její aplikace v praxi z 
interdisciplinárního hlediska, jehož je fakulta 
nositelem, a řady grantů, které v loňském či 
předchozích letech akademičtí pracovníci 
fakulty získali. 

Fakulta pokračovala v rozsáhlých 
mezinárodních aktivitách. Na jedné straně to 
byly četné výjezdy pracovníků fakulty na 
zahraniční konference a pobyty na 
partnerských univerzitách, na straně druhé 
intenzívní práce na přípravě mezinárodních 
studijních programů vyučovaných v angličtině. 

Nemalá pozornost byla věnována i 
administrativnímu zabezpečení pedagogického 
procesu a celkovému chodu fakulty. Podařilo 
se připravit a schválit nový Statut fakulty, který 
vytváří základní rámec činnosti fakulty. Přes 

obtíže vyplývající ze studijního informačního 
systému na VŠE a studijního a zkušebního 
řádu došlo ke zjednodušení některých procesů 
spojených se studijní agendou, což spolu se 
zkvalitněním informační úrovně fakultních 
webových stránek snížilo především časové 
náklady studentů spojené s administrativní 
stránkou studia. 

Pro činnost fakulty jako součásti VŠE jsou 
velmi důležité vztahy s vedením VŠE, 
ostatními fakultami i obslužnými pracovišti. 
Proto se fakulta a její představitelé aktivně 
zapojili do diskusí směřujících k zefektivnění 
celkového chodu školy, velký důraz byl kladen 
i na korektní spolupráci s dalšími fakultami 
Vysoké školy ekonomické. 

Fakulta pokračovala v intenzívní spolupráci s 
praxí a v některých směrech tyto vazby dále 
prohloubila. Již tradiční a oblíbené jsou kurzy 
celoživotního vzdělávání pořádané katedrami. 
Nově fakulta započala systematičtěji budovat 
kontakty s významnými firmami s cílem vytvořit 
síť partnerských firem spolupracujících v 
oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné i 
dalších formách směřujících k rozvoji fakulty. 

Ve snaze přispět k posílení prestiže 
bakalářského titulu fakulta přistoupila k 
slavnostnímu předávání bakalářských diplomů. 
Zájem studentů i jejich rodičů potvrdil, že tento 
krok byl správný, a proto i v dalším období 
bude probíhat ukončení bakalářského studia 
touto slavnostní formou. 

Uplynulý rok však fakultě přinesl i bolestnou 
ztrátu. Ve věku 83 zemřel dlouholetý pracovník 
fakulty prof. František Vencovský. Fakulta v 
něm ztratila nejen uznávaného odborníka a 
zkušeného pedagoga, ale především člověka, 
u kterého jsme všichni po dlouhá léta hledali 
cenné rady a poučení a který nás i přes 
pokročilý věk udivoval svojí vitalitou, 
nadhledem a neutuchající vědeckou aktivitou. 
Jeho jméno zůstane navždy nejen v našich 
vzpomínkách, ale bude vždy těsně spojeno se 
jménem Fakulty financí a účetnictví. 

Úspěchy, které Fakulta financí a účetnictví v 
roce 2006 zaznamenala, byly dosaženy za 
přispění nejen desítek pracovníků fakulty, ale i 
stovek jejích studentů. Těmto všem patří za 
jejich práci velký dík! 

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
děkan fakulty 
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY 
 

13. leden – obhajoba prvního roku řešení 
výzkumného záměru 
Na fakultě proběhla úspěšná obhajoba 
prvního roku řešení výzkumného záměru 
Rozvoj účetní a finanční teorie a její 
aplikace v praxi z interdisciplinárního 
hlediska 

1. únor – nový rektor se ujal funkce 
K poslednímu lednovému dni vypršelo 
druhé funkční období dosavadní rektorky 
doc. Durčákové a funkce se ujal nově 
zvolený rektor prof. Hindls 

1. březen – volby děkana 
Voleb nového děkana fakulty se zúčastnilo 
pět kandidátů (doc. Dvořák, prof. Král, doc. 
Marek, doc. Mejzlík a doc. Vančurová), ve 
druhém kole byl senátem o jeden hlas 
zvolen doc. Dvořák před doc. Mejzlíkem 

1. duben – počátek funkčního období 
nového děkana 
K poslednímu dni března vypršelo druhé 
funkční období dosavadní děkance doc. 
Hamerníkové, kterou ve funkci vystřídal 
doc. Dvořák 

7. – 8. duben –  konference Theoretical 
and Practical Aspects of Public Finance 

duben – volby senátu 
Akademická obec fakulty zvolila nové 
složení akademického senátu fakulty a 
rovněž své zástupce do akademického 
senátu VŠE 

20. květen – konference studentů 
doktorského studia 

22. květen – doc. Marek zvolen předsedou 
Akademického senátu fakulty 
Na úvodním zasedání AS FFÚ byl zvolen 
do funkce předsedy doc. Marek z KFOP 

30. květen – udělení Medaile Aloise Rašína 
prof. Kovanicové 

U příležitosti významného 
životního jubilea, kterého 
se v roce 2006 dožila 
dlouholetá členka katedry 
finančního účetnictví paní 
profesorka Dana 
Kovanicová jí rektor za 
zásluhy o rozvoj VŠE i 
oboru účetnictví udělil na 
slavnostním zasedání 

Vědecké rady Vysoké školy ekonomické 
Medaili Aloise Rašína.   

12. červen – doc. Radová zvolena 
předsedkyní Akademického senátu VŠE 
Na úvodním zasedání AS VŠE byla 
zvolena na tříleté funkční období do funkce 
předsedkyně doc. Jarmila Radová  

5. červenec – úmrtí prof. Vencovského 
Rok 2006 přinesl fakultě i 
jednu velmi bolestnou 
ztrátu. Ve věku 83 let 
zemřel dlouholetý 
pracovník fakulty, 
uznávaný odborník a 
oblíbený pedagog a 
kolega prof. František 
Vencovský 
 

1. září – zahájení nového akademického 
roku 
Od nového akademického roku zahájila 
fakulta ve svém bakalářském a 
navazujícím magisterském programu 
výuku v systému ECTS. 

1. září – jmenování nových vedoucích 
kateder 
Děkan fakulty jmenoval na základě 
výsledků výběrového řízení nové vedoucí 
kateder - doc. Radovou (katedra 
bankovnictví a pojišťovnictví), doc. 
Dvořáčka (katedra didaktiky ekonomických 
předmětů), doc. Mejzlíka (katedra 
finančního účetnictví) a prof. Revendu 
(katedra měnové teorie a politiky) 

12. – 14. září – konference Účetnictví v 
procesu světové harmonizace 

14. – 15. září – konference Progresivní 
změny v systémech řízení výkonnosti 

13. listopad – Akademický senát VŠE 
schválil nový statut fakulty 
Po schválení statutu v akademickém 
senátu fakulty byl schválen i 
v akademickém senátu VŠE a vstoupil tak 
v platnost 

15. listopad – akreditace Joint Degree 
Programu 
Fakultě byla na období dvou let udělena 
MŠMT akreditace navazujícího 
magisterského Joint Degree programu 
Finance and Accounting for Common 
Europe, který bude realizován ve 
spolupráci s třemi zahraničními 
partnerskými univerzitami 

2. prosinec - pedagogická konference 
Změny účetní a daňové legislativy v 
roce 2007 

22. prosinec – prodloužení akreditace 
doktorských studijních programů 
MŠMT prodloužilo do 31. 12. 2014 fakultě 
platnost doktorského studijního programu 
Finance a účetnictví a anglického 
doktorského programu Finance and 
Accountancy 



 

ČÁST PRVNÍ 
 

FFAAKKUULLTTAA  AA  JJEEJJÍÍ  
OORRGGAANNIIZZAACCEE  

  

  
 
 
Akademičtí pracovníci fakulty 
Organizace fakulty a složení jejích orgánů 
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AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY 
 
Počet akademických pracovníků na 
fakultě 
Fakulta disponuje stabilním kádrem zkušených 
akademických pracovníků. V průběhu roku 
2006 ukončilo svůj pracovní poměr na fakultě 
celkem 3 akademičtí pracovníci a naopak jich 
nově na fakultu nastoupilo 7. K 31. 12. 2006 
tak fakulta zaměstnávala celkem 92 
akademických pracovníků. 

Základ fakulty tvoří akademičtí pracovníci v 
hlavním pracovním poměru na VŠE, kteří jsou 
na jednotlivých katedrách doplňováni předními 
odborníky z praxe. 
Kvalifikační struktura 
V důsledku trvalé peče o kvalifikační růst 
fakulta disponuje relativně vysokým podílem 
profesorů a docentů (přibližně polovina). 

 

Kvalifikační struktura akademických pracovníků fakulty

Ph.D. - CSc.
29

Docent
30Profesor

18

Ing.
15

 

Věková struktura 
Přes určité zlepšení se věková struktura 
vyznačuje relativně vysokým věkovým 
průměrem v kategorii profesorů a docentů. 

 
 

 
VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
Kategorie       věk do 30 let od 30 do 40 

let 
od 40 do 50 

let 
od 50 do 60 

let nad 60 let Průměrný 
věk 

Profesor 0 0 3 8 6 58,2 
Docent 0 1 9 7 9 53,9 
Odborný asistent 4 8 15 9 4 45,7 
Asistent 4 3 0 0 0 29,3 
Vědecký pracovník 1 1 1 0 2 47,2 

 
Katedry a jejich složení 
Základní organizační složky fakulty představují 
katedry, v roce 2006 působilo na fakultě 
celkem sedm kateder. Katedry zabezpečují 
jednak pedagogickou činnost, představují však 
i základní článek, na kterém se odehrává 
vědekovýzkumná činnost. V jejich čele stojí a 
ze jejich činnost odpovídá vedoucí katedry 
jmenovaný děkanem. Vzhledem k tomu, že v 
průběhu roku vypršelo funkční období všem 
vedoucím kateder, děkan fakulty jmenoval na 
základě výsledků výběrového řízení nové 
vedoucí kateder. Na třech katedrách byli znovu 

jmenováni dosavadní vedoucí (prof. Mařík – 
katedra financí a oceňování podniku, prof. Král 
– katedra manažerského účetnictví a doc. 
Vančurová – katedra veřejných financí). Na 
zbývajících čtyřech katedrách došlo ke změně 
- doc. Radová (katedra bankovnictví a 
pojišťovnictví) vystřídala prof. Daňhela, doc. 
Dvořáček (katedra didaktiky ekonomických 
předmětů) PhDr. Zejdu, doc. Mejzlík (katedra 
finančního účetnictví) prof. Műllerovou a prof. 
Revenda (katedra měnové teorie a politiky) 
prof. Mandela. Podrobnější zprávy o činnosti 
kateder obsahuje část čtvrtá. 
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ORGANIZACE FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ 

 

VĚDECKÁ RADA 
(od 1. 4. 2006)

DĚKAN AKADEMICKÝ SENÁT 
(od 11. 5. 2006) 

PRODĚKAN PRO VĚDU, 
VÝZKUM A DOKTORSKÉ 

STUDIUM

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
od 1. 4. 2006 

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. 
do 31. 3. 2006

Učitelská kurie 
doc. Ing. Petr Marek, CSc.  

předseda senátu 
Ing. Václav Černý, Ph.D.  

místopředseda senátu 
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.  

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

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

Interní členové 
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. 
 katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. 
 katedra měnové teorie a politiky 
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 
 vedoucí katedry didaktiky ek.  předmětů  
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
 děkan Fakulty financí a účetnictví 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
 katedra manažerského účetnictví 
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 
 rektor Vysoké školy ekonomické 
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 
 katedra měnové teorie a politiky 
prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc. 
 katedra finančního účetnictví 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
 vedoucí katedry manažerského účetnictví 
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 
 katedra veřejných financí 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.  
 katedra měnové teorie a politiky 
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.  
 vedoucí katedry financí a oceňování 
podniku 
doc. Ing. Marie Míková, CSc.  
 proděkanka pro studijní a ped. činnost 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.  
 proděkan pro vědu, výzkum a dokt. 
studium 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 
 katedra finančního účetnictví a auditingu 
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 
 vedoucí katedry měnové teorie a politiky 
prof. Ing. Josef Valach, CSc.  
 katedra financí a oceňování podniku 
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 
 vedoucí katedry veřejných financí 
Externí členové 
Ing. Hana Černochová 
 generální ředitelka Letiště Praha, s.p. 
doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová  
vedoucí katedry financí, EF VŠB - TU 
Ostrava 
doc. Ing. Jan Doležal, CSc.  
 ředitel BDO CS s.r.o. 
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.  
 Hospodářská fakulta TU v Liberci 
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. 

vedoucí katedry rozp. politiky a 
managementu veř. sektoru, VSFS 

Ing. Otakar Hora, CSc. 
 partner v oblasti auditu, KPMG 
Ing. Milena Horčicová, CSc. 
 ředitelka odboru Finanční politiky, MFČR  
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. 
 děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni 
prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. 
 vedoucí katedry podnikových financií, EU 
Bratislava 
doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.  
 vedoucí katedry financí a kapitálových 
trhů FSV UK 
Ing. Pavel Štěpánek, CSc. 
 náměstek výkonného ředitele,ČBA 
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. 
 Wüstenrot , a.s. předseda 
představenstva 
Ing. Petr Zahradník, MSc. 
 Česká spořitelna a.s. manažer EU 
Office,Česká spořitelna a.s. 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 
(od 1. 4. 2006) 

doc. Ing. Petr Marek, CSc.  
(do 31. 3. 2006)

PRODĚKANKA PRO 
STUDIJNÍ A PEDAGOGICKOU 

ČINNOST 

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

PRODĚKANKA PRO 
ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

TAJEMNICE FAKULTY

JUDr. Eva Vachulková

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. (od 1. 9. 2006)
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (do 31. 8. 2006)

KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY

KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH 

KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A 

KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. (od 1. 9. 2006) 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (do 31. 8. 2006)

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. (od 1. 9. 2006) 
PhDr. Bohumil Zejda, CSc. (do 31. 8. 2006)

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.  

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (od 1. 9. 2006) 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. (do 31. 8. 2006)

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 

KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ 

doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.  

PEDAGOGICKÁ RADA

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 

CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMIII A 
EKONOMETRII (založeno k 1. 3. 2006) 



  

ČÁST DRUHÁ 
 

       PPEEDDAAGGOOGGIICCKKÁÁ  OOBBLLAASSTT  

  
 
 
Bakalářský a magisterský studijní program 
Doktorský studijní program 
Počty a struktura studentů v jednotlivých programech 
Výsledky přijímacího řízení – bakalářský studijní program 
Výsledky přijímacího řízení – magisterský a doktorský program 
Absolventi studijních programů 
Absolventi doktorského studijního programu 
Kurzy celoživotního vzdělávání a mimořádné studium 
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BAKALÁŘSKÝ A MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
 

Obory bakalářského studijního 
programu 
V rámci bakalářského studijního programu, 
který má od akademického roku 2005/2006 
název Finance a účetnictví, byly  na fakultě 
v akademickém roce 2005/2006 vyučovány 
čtyři bakalářské obory: 

• Bankovnictví a pojišťovnictví (dřívější název 
Pojišťovnictví), 

• Finance,  
• Účetnictví a finanční řízení podniku, 
• Zdanění a daňová politika (dřívější název 

Finance - daně a finanční kontrola). 

Nové názvy oborů Bankovnictví a 
pojišťovnictví, resp. Zdanění a daňová politika, 
byly zavedeny proto, aby lépe vystihovaly 
obsah těchto oborů. Změny názvů byly v rámci 
úprav akreditace schváleny MŠMT. 

Všechny obory bakalářského studijního 
programu jsou uskutečňovány v prezenční 
formě a v českém jazyce. 

Obsahovou náplň každého oboru garantují 
příslušné katedry, jejich spolupráci koordinuje 
garant oboru jmenovaný děkanem fakulty.  

 
OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
Obor Garant Garantující katedry 
Bankovnictví a 
pojišťovnictví  doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

katedra měnové teorie a politiky 

Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra financí a oceňování podniku 
katedra měnové teorie a politiky 
katedra veřejných financí 

Účetnictví a finanční 
řízení podniku prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 

katedra financí a oceňování podniku katedra 
finančního účetnictví a auditingu 
katedra manažerského účetnictví 

Zdanění a daňová 
politika doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí 

 

Obory magisterského studijního 
programu 
Od akademického roku 2002/2003 fakulta 
nabízí novým studentům magisterský studijní 
program v podobě dvouletého magisterského 
studijního programu navazujícího na 
bakalářský studijní program. V akademických 
letech 1999/2000 až 2001/2002 byli přijímáni 
studenti ke studiu pětiletého magisterského 
programu, počet studentů v tomto programu se 
proto v posledních letech postupně snižuje. 

Fakulta v rámci dvouletého navazujícího 
magisterského studijního programu nabízí čtyři 
hlavní specializace: 

• Finance, 
• Účetnictví a finanční řízení podniku, 
• Učitelství ekonomických předmětů pro 

střední školy. 
• Zdanění a daňová politika, 

V roce 2006 byly úspěšně akreditovány dvě 
nové hlavní specializace 

• Bankovnictví a pojišťovnictví  
• Finance a oceňování podniku. 

Do těchto hlavních specializací budou studenti 
přijímáni od akademického roku 2007/2008. 

 
HLAVNÍ SPECIALIZACE MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
Obor Garant Garantující katedry 

Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra financí a oceňování podniku 
katedra měnové teorie a politiky 
katedra veřejných financí 

Účetnictví a finanční řízení 
podniku prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 

katedra financí a oceňování podniku 
katedra finančního účetnictví a auditingu 
katedra manažerského účetnictví 

Učitelství ekonomických 
předmětů pro střední školy Ing. Alena Králová, Ph.D. katedra didaktiky ekonomických předmětů 

Zdanění a daňová politika doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí 

Bankovnictví a pojišťovnictví*) doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra měnové teorie a politiky 

Finance a oceňování 
podniku*) prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. katedra financí a oceňování podniku 

*) Tato hlavní specializace bude otevřena od akademického roku 2007/2008. 
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VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE A ANGLICKÉ PROGRAMY 
 

Vedlejší specializace 
V rámci magisterského studijního programu 
fakulta nabízí sedm vedlejších specializací: 

• Controlling, 
• Oceňování podniku a jeho majetku, 
• Peněžní ekonomie a bankovnictví 

• Účetnictví a finanční řízení podniku, 
• Učitelství odborných ekonomických 

předmětů, 
• Veřejné finance, 
• Zdanění a daňová politika. 

 
VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
Obor Garant Garantující katedry 
Controlling prof. Ing. Bohumil Kál, CSc. katedra manažerského účetnictví 
Oceňování podniku a 
jeho majetku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. katedra financí a oceňování 

podniku 

Peněžní ekonomie a 
bankovnictví 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., 
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 

katedra bankovnictví a 
pojišťovnictví 
katedra měnové teorie a politiky 

Účetnictví a finanční 
řízení podniku prof. Ing. Bohumil Král, CSc. katedra manažerského účetnictví 

Učitelství odborných 
ekonomických 
předmětů 

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. katedra didaktiky ekonomických 
předmětů 

Veřejné finance prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. katedra veřejných financí 
Zdanění a daňová 
politika doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí 

 
Navazující magisterský studijní 
program v angličtině 
S cílem nabídnout studium pro uchazeče ze 
zahraničí a rovněž pro české studenty, kteří 
kromě vysoké odbornosti chtějí získat i vysoké 
jazykové znalosti, akreditovala Fakulta financí 
a účetnictví navazující studijní program 
vyučovaný v angličtině. Tento magisterský 
program v angličtině je standardní 4 
semestrální studijní program určený pro 
studenty s ukončeným bakalářským studijním 
programem (který nemusí být ekonomický). 
Program je ukončen státní závěrečnou 
zkouškou a diplomovou prací, absolventi 
získávají titul inženýr. 

Magisterské studium v angličtině má dvě 
hlavní specializace:  

• Finance,  
• Accountancy and Financial Management.  

Magisterské studium v akademickém roce 
2006/07 nebylo otevřeno, jeho otevření se 
předpokládá v akademickém roce 2007/2008. 
 
Joint Degree Program 
Fakulta financí a účetnictví získala tříletý grant 
Evropské komise v rámci programu 
Socrates/Erasmus na rozvoj společného 
studijního programu (Joint Degree Study 
Program) „Finance and Accounting for 
Common Europe“. Na tomto projektu 
spolupracují 4 partnerské univerzity (VŠE, 
Rotterdam Business School, University of 
Ljubljana a Univerzita Mateja Béla, Banská 
Bystrica). Společně vytvořený studijní program 
byl v roce 2006 akreditován akreditační komisí 
jako dvouletý navazující magisterský program 
a jeho otevření pro první studenty je plánováno 
od akademického roku 2007/2008.  
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DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
 
Charakter doktorského studijního 
programu na fakultě 
Studijní program Finance a účetnictví ve 
studijních oborech Finance a Účetnictví a 
finanční řízení podniku probíhá v českém a 
anglickém jazyce, ve studijním oboru Teorie 
vyučování ekonomických předmětů probíhá 
výuka pouze v českém jazyce. Všechny tři 
obory jsou uskutečňovány v prezenční a 
kombinované formě. Zásadní odlišnost mezi 
prezenční a kombinovanou formou je zejména 
v míře zapojení prezenčních studentů 
doktorského studia do pedagogického 
procesu.  
 

Obory doktorského studijního 
programu 
Obor Finance je zaměřen na rozšíření a 
prohloubení znalostí absolventů magisterského 
stupně studia,  kteří budou působit v oblasti 
univerzitního vzdělávání, výzkumné či 
analytické činnosti, resp. ve finanční sféře. 
Hlavní důraz je kladen na zvládnutí moderních 
kvantitativních metod výzkumu, na absolvování 
pokročilých kurzů hlavních finančních 
předmětů, řešení specializovaných 
výzkumných  úkolů a na prezentaci jejich 
výsledků na odborných konferencích a 
seminářích s budoucím využitím v praktickém 
působení ve výše uvedených sférách. Obor má 
velmi dobré renomé ve finanční oblasti, o jehož 
zachování fakulta usiluje nejen soustavnou 
aktualizací informací předávaných studentům a 
volbou témat disertačních prací, ale  i na 
základě spolupráce s renomovanými odborníky 
ve finanční sféře. 

Studium v oboru Účetnictví a finanční řízení 
podniku je zaměřeno na speciální prohloubení 
vědomostního základu absolventa 
magisterského studijního programu. Toto 
prohloubení je orientováno především 
k osvojení metod vědeckovýzkumné práce 
v oboru a posílení znalostní báze v oblasti 
teorie. Hlavní důraz se klade na běžnou práci 
kvantitativními metodami výzkumu, na 
absolvování vyšších kursů hlavních předmětů 
vědního oboru  a jejich doplnění z volitelných 
předmětů tak, aby student bez problémů 
dovršil zpracování disertační práce. Absolventi 
zaujímají jak místa akademických pracovníků 
na vysokých školách, tak také vědeckých 
pracovníků v ekonomickém výzkumu; 
v neposlední řadě jsou příslušníky vrcholového 
managementu ve velkých společnostech a 
organizacích státní správy. 

Obor Teorie vyučování ekonomických 
předmětů zabezpečuje vědeckou přípravu 
učitelů ekonomických předmětů v systému 
jejich dalšího vzdělávání. Jako forma vědecké 
výchovy je určen pro zájemce, kteří ve své 
dosavadní činnosti projevili hluboký zájem o 
problematiku vzdělávání a výchovy v 
ekonomických vědách. Cílem je umožnit další 
profesní osobnostní růst a zajistit u části 
učitelů také vědeckou kvalifikaci v návaznosti 
na pregraduální vzdělávání. Absolventi 
doktorského studia se podílejí na vědecké 
práci zejména v oblasti tvorby učebnic, v 
oblasti organizace a řízení pedagogických 
procesů, školního managementu, ekonomiky 
vzdělávání atd. Uplatnění najdou i v oblasti 
zajišťování celoživotního vzdělávání učitelů 
středních škol.  

 
OBORY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
Obor Garant Garantující katedry 

Finance doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. 

katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra financí a oceňování podniku 
katedra měnové teorie a politiky 
katedra veřejných financí 

Účetnictví a finanční řízení 
podniku prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 

katedra finančního účetnictví a auditingu 
katedra manažerského účetnictví 
katedra financí a oceňování podniku 

Teorie vyučování 
ekonomických předmětů doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů 

 
Prodloužení akreditace 
Fakulta požádala v říjnu 2006 Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení 
platnosti akreditace doktorského studijního 
programu Finance a účetnictví se studijními 

obory Finance a Účetnictví a finanční řízení 
podniku v českém a anglickém jazyce. Fakulta 
obdržela v prosinci 2006 rozhodnutí MŠMT o 
prodloužení akreditace do prosince 2014. 
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POČTY A STRUKTURA STUDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PROGRAMECH 
 

Počty studentů v jednotlivých 
programech 
V roce 2006 (stav k 31. říjnu 2006) studovalo 
na Fakultě financí a účetnictví v bakalářských, 
pětiletých magisterských a navazujících 
magisterských programech celkem 2463 
studentů.  

Největší podíl připadal na studenty v 
bakalářském studijním programu (více než 

68 %), podíl studentů v navazujících 
magisterských studijních programech 
představoval pouze 15 %, nicméně jejich podíl 
se v důsledku přechodu rostoucího počtu 
studentů ukončujících bakalářské studium 
zvyšuje. Naopak podíl studentů v pětiletém 
magisterském studiu (necelých 10 %) se 
postupně snižuje, protože do tohoto programu 
již nejsou noví studenti přijímáni. 

 

Podíl studentů v jednotlivých programech

Navazující 
magisterský studijní 

program
400

Magisterský pětiletý 
studijní program

253

Bakalářský studijní 
program

1810Doktorský studijní 
program

159

 
Zahraniční studenti 
V celkovém počtu studentů všech studijních 
programů zaujímají významný podíl zahraniční 

studenti, jejich celkový počet v roce 2006 činil 
435 studentů, což přesahuje 16 % z celkového 
počtu studentů fakulty. 

 

POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH 

Obor 
Bakalářský 

studijní 
program 

Navazující 
magisterský 

studijní 
program 

Pětiletý 
magisterský 

studijní 
program 

Doktorský 
studijní 
program 

Celkem 

Bankovnictví a pojišťovnictví  37 x x x 37 
Finance 171 32 50 13 266 
Účetnictví a fin. řízení podniku 81 12 13 4 110 
Učitelství ek. předmětů pro SŠ x 0 0 x 0 
Zdanění a daňová politika 38 1 0 x 39 
Celkem za fakultu 327 45 63 17 452 

 

Z hlediska jednotlivých programů připadá 
nejvyšší počet zahraničních studentů na 
bakalářský studijní program, relativní podíl je 

potom nejvyšší v dobíhajícím pětiletém 
magisterském programu. 

Podíl studentů - cizích státních příslušníků  v jednotlivých studijních programech
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  
 

Bakalářský studijní program 
Přijímací řízení do bakalářského studijního 
programu se skládalo z písemného testu 
z matematiky a zvoleného světového jazyka. 
Uchazeči byli přijímáni dle součtu dosažených 
bodů z testů obou předmětů, přičemž 
z každého předmětu musel uchazeč 
dosáhnout minimálně 50% bodů. 

Fakulta uspořádala koncem ledna 2006 pro 
zvýšení informovanosti zájemců o studium Den 

otevřených dveří, o který byl mezi uchazeči o 
studium velký zájem. 

Počet uchazečů se v roce 2006 oproti roku 
předchozímu roku snížil, pokles zaznamenaly 
především oba hlavní obory /Finance, 
Účetnictví a finanční řízení podniku/, mírný 
pokles zaznamenal i obor Zdanění a daňová 
politika, pouze u oboru Bankovnictví a 
pojišťovnictví došlo k nárůstu počtu uchazečů. 

Vývoj počtu uchazečů o bakalářské studijní obory
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Podmínky přijetí 
Nejvyšší nároky na přijetí se udržely u oboru 
Finance, za kterým následoval obor Účetnictví 
a finanční řízení podniku. O oba „menší“ obory 
byl zřejmě v důsledku dosud krátké tradice 
zájem nižší, což se projevilo jak v počtu bodů 
potřebných k přijetí, tak i v procentu přijatých 
vzhledem k počtu přihlášených.  

Počty přijatých studentů vzhledem k počtu 
přihlášených jsou ovlivněny tím, že uchazeči 
mohou uvést v přihlášce dva obory s tím, že 
druhý obor je považován za rovnocenný s 
oborem prvním. Proto na obory s nižším 
bodovým limitem jsou přijati i studenti, kteří se 
hlásili (a jsou uvedeni v počtu přihlášených) u 
jiného oboru, nežli na který byli finálně přijati. 

 

POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ A BODOVÉ LIMITY NA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  
Počet přijatých 

Obor Počet 
přihlášených celkem v % k počtu 

přihlášených 

Bodový limit 
pro přijetí 

Bankovnictví a pojišťovnictví  203 203 69,26 115 
Finance 1297 332 25,60 160 
Účetnictví a finanční řízení podniku 1151 375 32,58 146 
Zdanění a daňová politika 283 196 100,00 130 

 

Struktura přijatých studentů  
Z hlediska struktury studentů přijatých 
v akademickém roce 2006/2007 do 
bakalářského studijního programu převládá 
podíl žen, které představují takřka 60 % podíl 

na celkovém počtu přijatých studentů, 
z hlediska oborů je nejvyšší podíl žen na oboru 
Účetnictví a finanční řízení podniku, naopak 
nejmenší na oboru Finance. 

Podíly přijatých studentů - mužů a žen -  v jednotlivých studijních oborech bakalářského 
studijního programu

86 136 71 448

117 177 239 125 658

155
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Bankovnictví a
pojišťovnictví 
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – MAGISTERSKÝ A DOKTORSKÝ PROGRAM  
 
Navazující magisterský program 
Do navazujícího studijního programu jsou 
studenti Fakulty financí a účetnictví, kteří řádně 
ukončí studium bakalářského studijního 
programu do osmého semestru, bez 

přijímacích zkoušek. Ostatní uchazeči konají 
přijímací zkoušky z ekonomie a odborného 
předmětu dle hlavní specializace,  do které se 
hlásí. V roce 2006 fakulta uskutečnila jeden 
termín přijímacích zkoušek v červenci. 

 

POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
Prospělo Přijato 

Hlavní specializace Počet 
přihlášených 

Dostavilo 
se k 

přijímací 
zkoušce 

ekonomie odborný 
předmět celkem 

v % z 
dostavených k 

př.  zkoušce 
Finance 53 28 21 19 16 57,1 
Účetnictví a fin. řízení podniku 36 22 15 3 3 13,6 
Učitelství ek. předmětů pro SŠ 5 2 2 2 2 100,0 
Zdanění a daňová politika 18 6 4 3 2 33,3 

 
Doktorský studijní program 
Přijímací zkoušky na doktorský studijní 
program se může zúčastnit pouze uchazeč, 
který úspěšně ukončil vysokoškolské studium v 
magisterském studijním programu složením 
státní závěrečné zkoušky a obhájil diplomovou 
práci. Přijímací řízení je shodné pro prezenční i 
kombinovanou formu studia. Přijímací zkouška 
se skládá ze dvou částí: 

• zkoušky z odborného předmětu (podle 
oboru, na který se uchazeč hlásí), která se 
koná formou rozpravy k problematice 
studijního programu, na který se uchazeč 
hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, 
znalost studijního programu a celková 
připravenost uchazeče k doktorskému 
studiu, 

• zkoušky z anglického jazyka (zkoušku 
z jiného světového jazyka z důvodu 
zaměření disertační práce může ve 
výjimečných případech povolit na základě 
žádosti uchazeče děkan fakulty). 

 

Výsledky přijímacího řízení 
Fakulta přijala do doktorského studijního 
programu celkem 39 studentů a 1 student byl 
přijat do anglického programu. Studenti 
studující v anglickém programu platí za 
studium poplatek ve výši 5 000,- € za rok. 
Celkově lze však konstatovat, že vzhledem 
k náročnosti doktorského studijního programu 
zájem o přijetí do doktorského studia na fakultu 
je nižší v porovnání s plánovaným počtem 
přijímaných studentů na jednotlivé obory. 

 

PLÁNOVANÉ A SKUTEČNÉ POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

Název oboru Plánovaný počet 
přijímaných studentů 

Skutečný počet 
přijatých studentů 

Finance 28 19 

Účetnictví a finanční  řízení podniku 24 19 

Teorie vyučování ekonomických předmětů  3 1 
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ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
 
Počty absolventů 
Absolventi bakalářského studijního programu 
v naprosté většině případů pokračují ve studiu 
stejného oboru v magisterském studijním 
programu, během roku 2006 z celkového počtu 
251 absolventů bakalářského studijního 
programu nepokračovalo ve studiu na naší 
fakultě pouze 10 studentů. 

Nejvyšší počty absolventů bakalářského i 
magisterského studijního programu ukončily 
studium ve dvou největších oborech – Finance 
a Účetnictví a finanční řízení podniku. Oba 
menší obory vzhledem k menšímu počtu 
přijímaných studentů i dosud relativně krátké 
době existence vykazují menší počet 
absolventů. 

 

Ukončení studia probíhá tradičně na slavnostní promoci 

 
POČTY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH OBORŮ (OD 1. 1. DO 31. 12. 2006) 

Obor 
Bakalářský 

studijní program 
Navazující 

magisterský 
studijní program 

Doktorský 
studijní program 

Pojišťovnictví  7 x x 
Finance 99 154 9 
Účetnictví a finanční řízení podniku 117 156 5 
Učitelství ek. předmětů pro SŠ x 0 x 
Zdanění a daňová politika 28 3 x 
Celkem za fakultu 251 313 14 

 
Průměrná délka studia 
Průměrná délka studia v jednotlivých 
programech se oproti předchozímu 
akademickému roku významně nezměnila, 
v bakalářském studijním programu došlo 
k mírnému zvýšení, u navazujícího 
magisterského studijního programu zůstala 
shodná, údaje za pětiletý magisterský program 
jsou již ovlivněny tím, že tento program dobíhá 

a počty absolventů se postupně snižují. 
Zejména u navazujícího magisterského studia 
je patrné, že průměrná délka studia převyšuje i 
standardní dobu studia zvýšenou o jeden rok, 
po které studenti začínají platit poplatky za 
další studium. Ani důsledné vymáhání těchto 
poplatků se dosud ve zkrácení průměrné doby 
studia neprojevilo. 

 

Průměrná délka studia  (počet semestrů) absolventů
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ABSOLVENTI DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
 
Doktorský studijní program 
Úspěšné ukončení doktorského studijního 
programu vyžaduje složení státní odborné 
zkoušky a následně i obhajoba disertační 
práce.  

V roce 2006 bylo na doktorském studijním 
programu Finance a účetnictví obhájeno 
celkem 14 disertačních prací, z toho 9 na 
oboru Finance a 5 na oboru Účetnictví a 
finanční řízení podniku.  

 
 

OBOR FINANCE 
Ing. Jaroslav Ďaďo Vplyv globalizácie a vědeckotechnického pokroku na konštrukciu daňových 

systémov 
Ing. Eva Kaňková Teorie optimálních měnových oblastí a její uplatnění v praxi 
Ing. Vladimír Kolman Finanční krize a jejich projevy v některých zemích s tranzitivní ekonomikou, 
Ing. Robert Kufa Deflace a měnová politika (se zaměřením na deflaci na přelomu 20. a 21. století, 

zejména na Japonsko) 
Ing. Alena Maaytová Zdravotní systémy - možnosti a perspektivy z pohledu zvyšování efektivnosti 
Ing. Jan Hájek Slabá forma efektivnosti středoevropských akciových trhů 
Ing. Jaroslav Míšek  Strukturální modely kreditního rizika 
Ing. Zlatuše Komárková  Integrace finančního trhu České republiky s eurozónou 
Ing. Martin Ďurina Rizika státní úvěrové pojišťovny 

OBOR ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU 
Mgr. Ing. Martin Houska  Vliv informační revoluce na informační systém podniku a účetnictví (se zvláštním 

zřetelem na strategické řízení) 
Ing. Zdeněk Kavřík Otevřené problémy zajišťovacího účetnictví podle mezinárodních standardů 

účetního vykazování 
Ing. Pavel Svačina Výnosové  a opční metody oceňování vynálezů:teoretické principy a praktické 

využití 
Ing. Monika Randáková  Účetně-právní řešení insolvence 
Ing. Jiří Pelák Podnikové kombinace-komparační analýza 

 
 
 

 
Promoce absolventů doktorského 
studia 
V roce 2006 se poprvé uskutečnila slavnostní 
samostatná promoce absolventů doktorského 
ze  všech fakult Vysoké školy ekonomické za 
účasti rektora a prorektorů VŠE i děkanů 
jednotlivých fakult. 

Slavnostní promoce absolventů doktorského studia 
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KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŘÁDNÉ STUDIUM 
 
Kurzy celoživotního vzdělávání 
V rámci celoživotního vzdělávání zrealizovaly 
katedry fakulty v roce 2006 pro širokou 
odbornou veřejnost následující kurzy: 

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

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

• Využití účetních informací v řízení 
podniku (KMÚ) - kurz je určen zejména pro 
pracovníky na střední a vrcholové úrovni 
podnikového vedení, kteří využívají účetní 
informace jako primární uživatelé 
(ekonomičtí ředitelé, finanční ředitelé), jako 
uživatelé odpovědní za řízení podniků a 
jejich vnitřních struktur (generální ředitelé, 
odborní ředitelé, ředitelé a ekonomové 
závodů) a jsou odpovědní za tvorbu 
systémů manažerského řízení včetně jejich 
informační podpory (hlavní účetní, účetní a 
controlleři).  

• Finanční management podniku (KFOP) – 
kurz je určen podnikovým manažerům na 
všech úrovních, pracovníkům finančních, 
plánovacích, controllingových a obchodních 
oddělení podniků, pracovníkům bank 
zvláště v analytickém a úvěrovém oddělení 
a všem ostatním, kteří si chtějí rozšířit své 
znalosti z oblasti financí podniku. 

• Mezinárodně uznávané účetní standardy 
(KFÚA) - kurz představuje podrobné a 
ucelené studium problematiky mezinárodně 
uznávaných účetních standardů. Obsah 
kurzu je zaměřen zejména na Mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví (IFRS), 
jejich porovnání s US GAAP a na praktické 
příklady implementace těchto standardů v 
podmínkách českých firem. 

• Finanční účetnictví pro pokročilé (KFÚA) 
- kurz je sestaven z jednotlivých seminářů, 
které formou výkladu i praktických příkladů 
seznamují účastníky s vybranými 
aktuálními problémy českého finančního 

účetnictví. Kurz poskytuje účastníkům 
hlubší poznatky z daných oblastí, jejich 
vzájemné souvislosti, a to včetně porovnání 
s řešeními přijímanými v Mezinárodních 
standardech účetního výkaznictví. 

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

Mimořádné studium 
Fakulta financí a účetnictví nabízela i v roce 
2006 možnost mimořádného studia vybraných 
předmětů. Toto studium je určeno především k 
doplnění znalostí a vědomostí absolventů 
středních a vysokých škol. Studium trvá jeden 
nebo dva semestry a je realizováno za úplatu 
(v závislosti na počtu zapsaných předmětů). 
Po úspěšném absolutoriu získá účastník studia 
osvědčení, v rámci mimořádného studia ovšem 
nelze získat ucelené vysokoškolské vzdělání. 
Účastníci mimořádného studia nejsou studenty 
VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské 
výhody.  

Mimořádné studium je vhodnou formou studia 
zejména pro 

• zájemce z řad široké odborné veřejnosti, 
kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou 
problematiku, 

• neúspěšné uchazeče o studium na VŠE 
mající zájem ucházet o přijetí  na VŠE v 
příštím akademickém roce, kteří tak mohou 
nejen smysluplně využít celý rok, ale mají 
možnost se seznámit se způsobem a 
náročností vysokoškolského studia. 
Předměty absolvované v rámci 
mimořádného studia lze v případě 
pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat 
jako absolvované, pokud budou součástí 
studijního oboru, na který bude uchazeč 
přijat. 

V roce 2006 studovalo v mimořádném studiu 
20 studentů (12 studentů v LS 2005/2006, 7 
studentů v ZS 2006/2007,  1 student v LS 
2005/2006). Oproti roku 2005 (7 studentů) 
stoupl zájem o tuto formu studia o 286 %.  

Velkému zájmu se těšily předměty katedry 
finančního účetnictví a auditingu (10 studentů),  
katedry veřejných financí (8 studentů) a 
katedry měnové teorie a politiky (7 studentů). 
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY FAKULTY 
 
Spolupráce s mezinárodními 
organizacemi 
Fakulta spolupracuje s významnými 
mezinárodními organizacemi v oblasti 
zahraniční odborné spolupráce a 
internacionalizace vysokoškolského 
vzdělávání: 
• European Commission - Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency, 
• European University Association,  
• Academic Cooperation Association,  
• European Association for International 

Education,  
• European Association of Erasmus 

Coordinators (ERACON). 

Fakulta se aktivně podílí na činnosti odborných 
mezinárodních organizací v oblasti financí a 
účetnictví. Učitelé jsou zapojeni ve výkonných 
orgánech, účastní se seminářů a konferencí 
těchto organizací: 
• European Institute for Advanced Studies in 

Management (EIASM) a ve dvou jeho 
asociacích - European Accounting 
Association (EAA) a European Finance 
Association (EFA),  

• International Institute of Public Finance 
(IIPF), 

• Network of Institutes and Schools of Public 
Administration in Central and Eastern 
Europe (NISPAcee) 

 
Zahraniční cesty 
Za rok 2006 se uskutečnilo celkem 149 
zahraničních cest, převážně na mezinárodní 

vědecké a odborné konference a semináře, 
z toho 29 cest studentů a doktorandů na 
studium, stáže a konference do zahraničí. 

 
ZAHRANIČNÍ CESTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STUDENTŮ V ROCE 2006 
Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce do 3 měsíců do 6 měsíců celkem 
střední a vých. Evropa 46 0 0 0 46 
západní Evropa 62 2 1 2 67 
USA 0 1 0 0 1 
ostatní 23 11 1 0 35 
Celkem 131 14 2 2 149 

 
Zahraniční mobility studentů 
V roce 2006 studovalo na zahraničních 
partnerských univerzitách v semestrálních 
výměnných programech celkem 21 studentů, 
z nichž 14 v letním semestru akademického 
roku 2005/06 (jaro 2006), zbylých sedm v 
zimním semestru akademického roku 
2006/2007. 

Výběrové řízení pro studium v zahraničí pro 
akademický rok 2006/07 proběhlo začátkem 
roku 2006. Z Fakulty financí a účetnictví se 
přihlásilo celkem 50 studentů a bylo vybráno 
16 studentů, z toho 14 do výměnných 
programů, 2 na CEMS program. 

Na základě výsledků výše uvedeného výběru v 
zimním semestru akademického roku 2006/07 
(podzim 2006) z vybraných 16 studentů 
studovalo v zahraničí 7 studentů, zbývajících 9 

vybraných bude studovat v zahraničí v letním 
semestru akademického roku 2007/2008. 
 
Hostující profesoři 
Během roku 2006 působily na Fakultě financí a 
účetnictví tři hostující profesoři ze zahraničí. 

Prof. A. Chiaveli z University v Nice vyučoval 
intenzivní kurz FP 502 Gestion Financiere 
(Finanční řízení) ve francouzštině. 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. 

JUDr. T. Balco z International Burea of Fiscal 
Documentation, Amsterdam vyučoval 
intenzivní kurz VF 451 Taxation in EU 
v angličtině.  

 

 



 

ČÁST TŘETÍ 
 

   VVĚĚDDEECCKKOOVVÝÝZZKKUUMMNNÁÁ  
ČČIINNNNOOSSTT  

  
  
  
  
  

Vědeckovýzkumná činnost – specifický výzkum a interní granty 
Vědeckovýzkumná činnost – externí granty a vědecké konference 
Vědeckovýzkumná činnost - výzkumný záměr 
Publikační činnost na fakultě 
Publikační soutěže 
Studenti ve vědecké práci fakulty 
Řízení ke jmenování profesorem a habilitační řízení 
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VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST – SPECIFICKÝ VÝZKUM A INTERNÍ GRANTY 
 
Zaměření a obsah specifického 
výzkumu na fakultě 
Vědeckovýzkumná činnost Fakulty financí a 
účetnictví v roce 2006 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. 

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

Výsledkem specifického výzkumu byla 
především obhajoba 7 doktorských 
disertačních prací, dále odborné semináře a 
celá řada publikací v podobě článků do 
odborných časopisů a vystoupení na 
mezinárodních vědeckých konferencích. Třicet 
pět příspěvků bylo uveřejněno ve sborníku 
ze VII. konference studentů doktorského studia 
Fakulty financí a účetnictví VŠE, která se 
konala dne 20. května 2006. 

 

OBOR FINANCE 
Téma výzkumu vedoucí týmu složení týmu 
Analýza stavu českého finančního trhu doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 5 akademických pracovníků, 3 

doktorandů a 1 studenta 
magisterského studia 

Analýza vlivu kapitálové struktury na 
hodnotu podniku 

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 5 akademických pracovníků a 8 
doktorandů 

Dopad harmonizace účetních standardů 
do české účetní legislativy 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D 15 akademických pracovníků a 
5 doktorandů 

Měnová politika České republiky a 
konvergenční proces k Evropské měnové 
unii 

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 11 akademických pracovníků a 
6 doktorandů 

Tvorba a využití manažersky 
orientovaných informačních systémů 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 6 akademických pracovníků a 3 
doktorandů 

Reforma veřejných financí v České 
republice 

doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 13 akademických pracovníků, 5 
doktorandů a 2 studentů 
magisterského studia 

Zkvalitňování přípravy učitelů odborných 
předmětů pro střední školy ve vazbě 
na změny v obsahu ekonomických 
předmětů 

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. 4 akademičtí pracovníci a 2 
doktorandi 

 
Interní granty poskytnuté Interní 
grantovou agenturou VŠE  
Akademičtí pracovníci a studenti fakulty byli 
v roce 2006 zapojeni i do řešení projektů na 

základě podpory Interní grantové agentury 
VŠE. Tři projekty byly v roce 2006 zakončeny 
a dva nové granty fakulta získala. 

 

GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE  
Název grantu Reg. 

číslo Řešitel Doba řešení 

Granty úspěšně ukončené v roce 2006 
Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich 
praktické využití při oceňování nehmotného majetku a 
při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR

2/05 Ing. Barbora Rýdlová červenec 2005 – 
září 2006 

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí 
Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-
sociální charakteristiky 

3/05 prof. Ing. Květa 
Kubátová, CSc. 

červenec 2005 – 
září 2006 

Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na 
podmínky České republiky 4/05 Ing. David Prušvic červenec 2005 – 

září 2006 
Nově získané granty v roce 2006 
Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi 
podnikatelských subjektů v ČR 2/06 Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. červenec 2006  

- září 2007 

Vybrané problémy v rámci oceňování podniku 1/06 Ing. Lucie Zahradníčková červenec 2006  
- září 2007 
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VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST – EXTERNÍ GRANTY A VĚDECKÉ KONFERENCE 
 

Plnění externích grantů a předkládání 
nových projektů 
Paralelně s výzkumnými aktivitami zahrnutými 
do výzkumného záměru fakulty se na většině 
fakultních pracovištích rozvíjela vědecká a 

výzkumná činnost financovaná z externích 
grantů. Nejvýznamnější roli v tomto směru 
hrály granty od Grantové agentury České 
republiky. 

 

GRANTY OD GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY  

Název grantu registrační 
číslo řešitel doba 

řešení 
Granty úspěšně ukončené v roce 2006 
Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím 
účetních informací 402/04/0255 prof. Ing. Jana 

Fibírová, CSc. 2004-2006 

Využití účelového členění nákladů a informace podle 
segmentů pro kvantifikaci vrcholového kriteria 
ekonomického subjektu 

402/04/0627 Ing. Bohuslava 
Knapová, CSc. 2004-2006 

Strategické řízení podniku a jeho informačního zajištění 402/04/0879 prof. Ing. Bohumil 
Král, CSc. 2004-2006 

Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v 
České republice 402/04/1069 doc. Ing. Slavomíra 

Svátková, Csc. 2004-2006 

Model nákladů zastoupení 402/04/1313 doc. Ing. Petr Marek, 
CSc. 2004-2006 

Pokračující granty 
Nonlinear Dynamical Economic Systems: Theory and 
Application 402/03/H057 prof. RNDr. Ing. Jan 

Kodera, CSc. 2003-2007 

Analýza globálních trendů ve světovém a českém 
komerčním pojišťovnictví 402/05/0893 prof. Ing. Jaroslav 

Daňhel, CSc. 2005-2007 

Teoretické aspekty oceňování podniku v České 
republice 402/05/2163 prof. Ing. Miloš Mařík, 

CSc. 2005-2007 

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

402/05/2644 prof. PhDr. František 
Ochrana, DrSc., 2005-2007 

Analýza objemu trhu „public procurement“ v tranzitivních 
ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém 
měření efektivnosti 

402/05/P009 Ing. Jan Pavel, Ph.D. 2005-2007 

Nově získané granty v roce 2006 
Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu 
EU 402/06/0700 doc. Ing. Petr Dvořák, 

Ph.D. 2006-2008 

Udržitelnost veřejných financí 402/06/0187 doc. Ing. Vratislav 
Izák, CSc. 2006-2008 

Kreditní riziko a kreditní deriváty 402/06/0890 doc. Mgr. Jiří Málek, 
Ph.D. 2006-2008 

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a 
nemonetární činitelé 402/06/0209 prof. Ing. Martin 

Mandel, CSc. 2006-2008 

 
Pořádání vědeckých konferencí  
Katedry Fakulty financí a účetnictví VŠE 
pokračovaly i v roce 2006 v organizaci 
vědeckých konferencí a uspořádaly tři 
konference s mezinárodní účastí: 

• Theoretical and Practical Aspects of 
Public Finance, katedra veřejných financí, 
Praha, 7. – 8. 4. 2006,  

• Účetnictví v procesu světové 
harmonizace, katedra finančního účetnictví 
a auditingu, Mariánská, 12.– 14. 9. 2006, 

• Progresivní změny v systémech řízení 
výkonnosti, katedra manažerského 
účetnictví, Praha, 14. – 15. 9. 2006, 

a dvě konference bez mezinárodní účasti: 

• Pedagogická konference: Změny účetní a 
daňové legislativy v roce 2007, katedra 
finančního účetnictví a auditingu, Praha,  
2. 12. 2006, 

• Konference studentů doktorského 
studia na Fakultě financí a účetnictví, 
Praha, 20. 5. 2006. 
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VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST - VÝZKUMNÝ ZÁMĚR  
 
Charakteristika projektu 
Fakulta financí a účetnictví VŠE získala na 
dobu řešení od roku 2005 do roku 2011 
institucionální podporu MŠMT ČR na 
výzkumný záměr Rozvoj účetní a finanční 
teorie a její aplikace v praxi z 
interdisciplinárního hlediska (registrační 
číslo MSM6138439903). Cíl projektu spočívá 
v propojení jednotlivých úrovní vědeckého 
výzkumu od základního výzkumu založeného 
na převážně modelovém řešení nákladů 
zastoupení přes stanovení výchozích 
teoretických postulátů a tvorbu finanční a 
účetní metodiky, k aplikovanému výzkumu 
spočívajícímu ve třech oblastech:  

 v práci na národních i mezinárodních 
účetních a oceňovacích standardech,  

 v empirických studiích týkajících se vývoje 
finančních a účetních veličin v ČR a v 
dalších zemích,  

 ve zpracování modelů informačního řízení 
a finanční rozhodování v podnikové sféře.  

 
Řešitelský tým 
Řešitelský tým sestává ze 43 členů ze 4 
kateder: z katedry financí a oceňování podniku 
(10 členů), katedry finančního účetnictví a 
auditingu (24 členů), katedry manažerského 
účetnictví (8 členů) a katedry měnové teorie a 
politiky (1 člen). Úlohu odpovědného řešitele 
projektu plní doc. Ing. Petr Marek, CSc. 
Organizačně je řešitelský tým rozdělen na 4 
pracovní skupiny a v jejich rámci dále na 9 
pracovních podskupin: 

1. skupina: základní výzkum (vedoucí:  
doc. Ing. Petr Marek, CSc.),  

2. skupina: finanční účetnictví (vedoucí: 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.), 

 podskupina: mezinárodní harmonizace 
účetnictví a české účetní standardy 
(vedoucí:  
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.),  

 podskupina: audit (vedoucí:  
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.),  

 podskupina: fúze a akvizice (vedoucí:  
prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.), 

 podskupina: účetnictví neziskových 
organizací (vedoucí:  
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.), 

 podskupina: informatizace v účetnictví 
(vedoucí: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.),  

3. skupina: manažerské účetnictví (vedoucí: 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.), 

4. skupina: finance a oceňování podniku 
(vedoucí: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.), 

 podskupina: dlouhodobý finanční 
management (vedoucí:  
prof. Ing. Josef Valach, CSc.), 

 podskupina: krátkodobý finanční 
management (vedoucí:  
doc. Ing. Petr Marek, CSc.), 

 podskupina: finanční analýza a plánování 
(vedoucí: Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.), 

 podskupina: oceňování podniku a jeho 
majetku (vedoucí:  
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.). 

Výstupy v roce 2006 
V roce 2006 byly výsledky výzkumu zveřejněny 
v 3 článcích v časopise s impact faktorem, v 75 
článcích v časopisech s oponentním řízením, v 
17 knižních publikacích, ve 102 příspěvcích ve 
sbornících z mezinárodních konferencí, v 99 
knižních publikacích a článcích v časopisech 
bez oponentního řízení.  

Členové řešitelského týmu se zúčastnili 29. 
kongresu Evropské účetní asociace v Dublinu, 
a dále mezinárodních konferencí v Estonsku, v 
Chorvatsku, v Irsku, v Itálii, v Jižní Africe, 
v Kostarice, v Litvě, v Polsku, na Slovensku a v 
U.S.A.  

 
Výsledky vědecké činnosti realizované v rámci  výzkumného 
záměru byly prezentovány na řadě konferencí 

Oponentura výsledků za rok 2006 proběhla 
dne 8. 2. 2007 (oponenti: doc. Březinová, Svaz 
účetních; prof. Královič, Ekonomická univerzita 
v Bratislavě; doc. Zralý, ČVUT) s tímto 
výsledkem: „Oponentní rada je toho názoru, že 
drtivá většina závěrů z předchozího 
oponentního řízení byla v roce 2006 plně 
respektována (zejména zvýšení počtu 
publikací s pozitivním impact faktorem, aktivní 
účast na mezinárodních konferencích a 
kongresech).“ 
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST NA FAKULTĚ  
 
Publikace akademických pracovníků 
fakulty 
Integrální součástí vědeckovýzkumné 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 2006 bylo akademickými 

pracovníky fakulty publikováno celkem 32 
knižních publikací a 8 učebnic, 11 článků 
v časopisech s pozitivním impact faktorem, 
168 recenzovaných článků, 124 
nerecenzovaných článků a 314 ostatních 
příspěvků. Základním cílem fakulty však není 
kvantitativní přístup k publikační činnosti, ale 
v centru pozornosti zejména stojí kvalitativní 
úroveň vydaných publikací.  

 

 
Odborné časopisy vydávané fakultou 
V rámci výzkumného záměru bylo zahájeno 
vydávání dvou vědeckých časopisů. 

Český finanční a účetní časopis  je vydáván 
s čtvrtletní periodicitou v českém jazyce v 
kombinované tištěné a elektronické podobě. 
Hlavní cíl časopisu spočívá v seznámení české 
odborné veřejnosti s dosaženými výsledky 
výzkumného záměru. Současně časopis 
přijímá příspěvky i od autorů mimo řešitelský 
tým. Všechny příspěvky podléhají 
oponentnímu řízení. Celý obsah jednotlivých 
čísel je volně ke stažení na http://cfuc.vse.cz.  

 

Časopis European Financial and 
Accounting Journal je vydáván s čtvrtletní 
periodicitou v anglickém jazyce v kombinované 
tištěné a elektronické podobě. Dlouhodobý cíl 
časopisu spočívá v získání impact faktoru v 
horizontu 5 až 10 let. Všechny příspěvky 
podléhají anonymnímu oponentnímu řízení. V 
současnosti se vytváří mezinárodní redakční 
rada, v níž jsou zástupci z univerzit 
v Estonsku, ve Francii, v Maďarsku, v 
Německu, v Polsku, v Rakousku, na Slovensku 
a ve Velké Británii. Publikované příspěvky jsou 
volně ke stažení na http://www.efaj.eu.  

 

http://nb.vse.cz/kfop/vz/z2006.doc
http://nb.vse.cz/kfop/vz/z2006.doc
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PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽE  
 

Publikační soutěže jako podpora 
publikační činnosti 
Jeden ze způsobů podpory publikační činnosti, 
která představuje jeden ze základních výstupů 
vědeckovýzkumné činnosti, jsou na Vysoké 
škole ekonomické publikační soutěže 
vyhlašované rektorem VŠE i děkany 
jednotlivých fakult. 
Cena rektora za nejlepší publikaci 
V rámci podpory publikační aktivity na VŠE 
vyhlašuje každoročně rektor VŠE soutěž o 
nejlepší publikaci. V roce 2006, kdy se jednalo 
již o 7. ročník této prestižní soutěže, byly 
z Fakulty financí a účetnictví v jednotlivých 
kategoriích oceněny tři publikace.  

Doc. Ducháčková a prof. Daňhel přebírají z rukou rektora prof. 
Hindlse cenu v soutěži o nejlepší knižní publikaci 

 

PUBLIKACE AUTORŮ Z FFÚ OCENĚNÉ V SOUTĚŽI REKTORA VŠE 
Autor název  ISBN 
Kategorie knižní publikace – 2. místo 

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.  
doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Pojistná teorie 

2. vydání. Praha : 
Professional 
Publishing, 2006 

80-86946-00-2 

Kategorie nejlepší článek s oponentním řízením – 3. místo 

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. 
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 

Public Budgeting in the Czech 
Republic. Democratic Governance in 
the Central and Eastern European 
Countries 

Bratislava: 
NISPAcee, 2006 80-89013-25-2 

Kategorie vědecká publikační činnost studentů doktorského studia – 3. místo 

Ing. Tran Van Quang Testing nonlinear dependence on 
Czech stock index PX50 

Sborník konference 
MME06 v Plzni, 
2006 

80-7043-480-5 

 
Fakultní publikační soutěže 
S cílem podpořit vysokou kvalitu knižních 
publikací a recenzovaných článků vyhlásil 
v roce 2006 děkan fakulty 7. ročník soutěže o 
nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek 

v časopise s oponentním řízením a o nejlepší 
publikační činnost studentů doktorského 
studia na fakultě. Vítěze soutěže vybírá 
hodnotící komise fakulty složená ze všech 
profesorů fakulty. 

 

PUBLIKACE AUTORŮ Z FFÚ OCENĚNÉ V SOUTĚŽI DĚKANA FFÚ 
Autor název  ISBN/ISSN 
Kategorie knižní publikace 

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.  
doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc. Pojistná teorie 

2. vydání. Praha : 
Professional 
Publishing, 2006, 
338 s. 

80-86946-00-2 

Kategorie nejlepší článek s oponentním řízením 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
Manažerské účetnictví: vývoj ve 
světle změn podnikatelského 
prostředí a manažerských potřeb 

Politická ekonomie 
č. 1, 2006, roč. 54, 
s. 108–123. 

0032-3233 

Kategorie vědecká publikační činnost studentů doktorského studia 

Ing. Tran Van Quang Testing nonlinear dependence on 
Czech stock index PX50 

Sborník konference 
MME06 v Plzni, 
2006,  
8 stran 

80-7043-480-5 



Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za rok 2006    25

STUDENTI VE VĚDECKÉ PRÁCI FAKULTY 
 
Studentská odborná činnost 
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 2006. Těchto 
pět prací bylo současně oceněno v rámci 
soutěže ESOP jako nejlepší seminární práce 
na fakultě. Práce Tomáše Podškubky byla 
navíc oceněna firmou Ernst & Young. 

 

NEJLEPŠÍ PRÁCE STUDENTSKÉ ODBORNÉ SOUTĚŽE A SOUTĚŽE ESOP 
Umístění Autor Název 

1. Tomáš Podškubka Podhodnocování emisních kurzů a dlouhodobá nižší výkonnost firem po IPO 
2. Tomáš Brabenec „Management fees“ z pohledu problematiky transferových cen 
3. Martin Fujerik Odměňování manažerů jako nástroj redukce nákladů zastoupení 
3. Tomáš Mergl Ocenění synergických efektů na samostatné bázi 
4. Blanka Štěpánková Regulace účetnictví – trendy a jejich úskalí 

 

 
Excelentní diplomové a bakalářské 
práce 
Cílem soutěže ESOP - Excelentní studentské 
odborné práce - je podpora tvůrčí aktivity 
studentů formou výběru, ocenění a prezentace 
vynikajících prací (seminárních, bakalářských 
a diplomových) vznikajících během výuky. 
Oceněné seminární práce studentů jsou 
publikovány ve zvláštním čísle časopisu Acta 
Oeconomica Pragensia. 

V roce 2006 získalo cenu rektora 7 studentů 
fakulty za excelentní diplomovou práci a tři 
studenti za excelentní bakalářskou práci.  
 

 

CENY REKTORA ZA EXCELENTNÍ DIPLOMOVOU A BAKALÁŘSKOU PRÁCI 
Autor Název 
Kategorie Excelentní diplomová práce 
Světlana Valčuková Rating Bank 
Lenka Vyková Vybrané aspekty bankopojištění 
Pavel Procházka Empirické ověření Black-Scholesovy rovnice - aplikace na americké opce na akcie 

vyplácející dividendu (tato práce byla oceněna jako nejlepší i firmou Ernst & Young) 
Iva Chlustinová Vliv politiky na daně 
Lenka Velechovská Vývojové tendence ve využití IS/ICT v řízení podniku 
Milan Kníže Optimalita pravidel měnové politiky a metodika odhadu reakční funkce 
Václav Žďárek Fiskální politika v Evropské unii - Quo Vadis? 
Kategorie Excelentní bakalářská práce 
Bronislav Číž Analýza státní podpory na penzijní připojištění v České republice v období 1994 – 2005 
Petr Píša Trestné činy ve vztahu k účetnictví  
Pavel Stehno Odepisování dlouhodobých aktiv a jeho vztah k dani z příjmu 

 

Ceny za excelentní bakalářské a diplomové práce předal vítězům 
rektor VŠE prof. Hindls 
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ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 
 
Zasedání vědecké rady v roce 2006 
Fakulta financí a účetnictví má akreditaci na 
profesorské jmenovací řízení pro obor Finance 
a Účetnictví a finanční řízení a habilitační 
řízení pro obory Finance, Účetnictví a finanční 
řízení a Teorie vyučování ekonomických 
předmětů. 

Během roku 2006 proběhly tři zasedání 
vědecké rady fakulty, na kterých se uskutečnily 
dvě přednášky v rámci profesorského řízení a 
pět přednášek v rámci habilitačního řízení. 

 

 
Výsledky habilitačních a jmenovacích 
řízení 
Vědecká rada fakulty se ve všech případech 
usnesla na návrhu na udělení vědecké 
hodnosti. Návrh na jmenování doc. Ing. Bojky 
Hamerníkové, CSc. profesorkou pro obor  
Finance nebyl Vědeckou radou Vysoké školy 
ekonomické schválen. Návrh na jmenování 
doc. Ing. Miloslava Vošvrdy, CSc. profesorem 
pro obor Finance byl  schválen Vědeckou 
radou Vysoké školy ekonomické a předán na 
příslušné ministerstvo.  

Ing. Marcela Žárová, CSc., Ing. Ladislav 
Mejzlík, Ph.D., Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D a 
Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D., byli již jmenováni 
docenty pro obor Účetnictví a finanční řízení. 
Ing. Pavel Krpálek, CSc. nebyl dosud 
jmenován docentem pro obor Teorie vyučování 
ekonomických předmětů.  

 
Rektor VŠE prof. Hindls předává na zasedání Vědecké rady VŠE 
jmenovací dekret doc. Zelenkovi 

Zahájení jmenovacího řízení 
V roce 2006 bylo zahájeno v oboru Finance 
řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. 
Pavlu Dvořákovi, CSc.  

 
 
 

JMENOVACÍ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTĚ 
Kandidát Název profesorské, resp. habilitační přednášky 
Jmenovací řízení 

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. Nové přístupy k analýze efektivnosti veřejných výdajů a velikosti veřejného 
sektoru 

doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.  Empirická analýza šíření šoků na světových kapitálových trzích 
Habilitační řízení 

Ing. Marcela Žárová, CSc. Harmonizační procesy v evropském účetnictví a regulace účetních 
informací ve vybraných evropských státech 

Ing. Pavel Krpálek, CSc. Vytváření a rozvíjení informačních dovedností žáků středních odborných 
škol 

Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Vývojové tendence ve využívání informačních a komunikačních 
technologií v účetnictví 

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. Využití informací manažerského účetnictví ve strategickém řízení podniku 
Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Vývojové tendence vykazování goodwillu 



ČÁST ČTVRTÁ 
 

       ČČIINNNNOOSSTT  KKAATTEEDDEERR  AA  
DDAALLŠŠÍÍCCHH  FFAAKKUULLTTNNÍÍCCHH  

PPRRAACCOOVVIIŠŠŤŤ  
  

  
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
Katedra didaktiky ekonomických předmětů 
Katedra financí a oceňování podniku 
Katedra finančního účetnictví a auditingu 
Katedra manažerského účetnictví 
Katedra měnové teorie a politiky 
Katedra veřejných financí 
Centrum pro dynamickou ekonomii a ekonometrii 
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KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 
 

Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 
Internetová adresa: http://nb.vse.cz/kbp/  
 
Profil katedry 
Odborná specializace 
katedry v pedagogické 
činnosti je zaměřena na tři 
základní linie: 

bankovnictví, 
pojišťovnictví, finanční trhy. 
Složení katedry 
Na katedře v roce 2006 působili 3 profesoři, 6 
docentů, 3 odborní asistenti s vědeckou 
hodností Ph.D., 6 interních doktorandů a 4 
externí učitelé - odborníci z praxe. 

Členové katedry jsou aktivně zapojeni do 
vědeckých rad i na jiných VŠ, jsou členy 
redakčních rad odborných časopisů, byli v roce 
2006 členy organizačních a programových 
výborů několika konferencí, spolupracovali a 
spolupracují s řadou významných institucí jako 
ČNB, ČAP atd.  
Pedagogická činnost 
Katedra zabezpečovala v roce 2006 výuku 
garantovaných předmětů, ve všech oblastech 
odborného zaměření, tedy ve sféře 
komerčního bankovnictví, finančních trhů a 
burz, investičních analýz, životního a 
majetkového pojištění, finanční a pojistné 
matematiky a matematických metod 
využívaných ve finanční ekonomii a na všech 
třech stupních studia – bakalářském, 
magisterském i doktorském a to jak pro studijní 
plán D, tak v zimním semestru akademického 
roku 2006/07 i pro nově akreditovaný studijní 
plán E. 

K zabezpečení výuky členové katedry v roce 
2006 vydali 4 knižní publikace a učebnice.  

Členové katedry inovovali přednášky 
jednotlivých kurzů jednak po obsahové a 
jednak po formální stránce. Obsahová stránka 
byla pravidelně doplňována o nejnovější 
poznatky ekonomické teorie a praxe v souladu 
se schvalovanými a navrhovanými 
relevantními právními normami. V roce 2006 
byly nově akreditovány předměty katedry 
v systému ECTS. 

Katedra garantuje bakalářský obor 
Pojišťovnictví, který byl v roce 2006 nově 
akreditován ve spolupráci s katedrou měnové 
teorie a politiky v rozšířené podobě na 
bakalářský obor Bankovnictví a pojišťovnictví. 
Shodný obor byl akreditován i v rámci 
magisterského studijního programu, který bude 
poprvé otevřen v akademickém roce 2007/08.  

Katedra připravila k akreditaci nové kurzy 
vyučované v angličtině – International 
Financial Markets a Financial Derivatives. 

Katedra společně s katedrou měnové teorie a 
politiky garantuje vedlejší specializaci „Peněžní 
ekonomie a bankovnictví“, jejíž předměty byly 
v roce 2006 nově akreditovány v systému 
ECTS. 

Dále společně s katedrou statistiky připravila 
k akreditaci vedlejší specializaci „Pojistné 
inženýrství“, která bude vyučována od 
akademického roku 2007/08. 
Vědeckovýzkumná činnost katedry 
Integrální součástí práce katedry je 
vědeckovýzkumná činnost zaměřená na řízení 
rizik komerčních bank, investičních bank a 
pojišťoven, na oceňování bankovních, 
investičních a pojistných produktů a na 
problematiku regulace finančních trhů. Členové 
katedry byli v roce 2006 a jsou i nadále 
zapojeni do tří grantových projektů, které jsou 
zaměřeny na výše zmíněné oblasti. Výsledky 
zkoumání byly 

• začleněny do výuky studentů i posluchačů 
kurzů celoživotního vzdělávání, 

• prezentovány na řadě našich i zahraničních 
konferencí, 

• publikovány formou 38 odborných článků v 
renomovaných našich i zahraničních 
časopisech či ve sbornících z konferencí. 

Zahraniční vztahy 
Členové katedry spolupracují s řadou 
zahraničních subjektů. V roce 2006 v rámci 
spolupráce s katedrou pojišťovnictví 
Ekonomické Univerzity Bratislava byla 
publikována společná česko-slovenská 
publikace o pojišťovnictví. 

Ve spolupráci s Austrian Science and 
Research Liaison Office je řešen projekt 
týkající se řízení rizik. 
Spolupráce s praxí 
Katedra se též podílí na organizování 
postgraduálních a specializovaných kurzů pro 
bankovní a finanční odbornou veřejnost. 

V roce 2006 se konal již 14. běh 
dvousemestrálního kurzu celoživotního 
vzdělávání „Peněžní ekonomie a bankovnictví“ 
a 6. běh kurzu „Aktuální problémy 
pojišťovnictví“. 

 

http://nb.vse.cz/kbp/


KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ 
 
 

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. 
Internetová adresa: http://nb.vse.cz/cefif/ 
 

Profil katedry 
Hlavní činností katedry je 
příprava učitelů 
ekonomických předmětů 
pro střední školy. Od 
svého vzniku v r. 1953 

bylo studium koncipováno jako pětileté. V roce 
1992 byl samostatný pětiletý obor přeměněn 
na vedlejší specializaci v rámci magisterského 
studia. Vedlejší specializaci mohou studovat 
studenti všech fakult Vysoké školy ekonomické 
v Praze, po absolvování získávají plnou 
kvalifikaci k výuce ekonomických předmětů na 
středních a vyšších odborných školách. 
Katedra didaktiky zajišťuje rovněž doplňující 
pedagogické studium (DPS), které je 
realizováno v kombinované formě 
celoživotního vzdělávání. Je určeno pro učitele 
středních škol v činné službě, kteří si 
k vysokoškolskému ekonomickému vzdělání 
doplňují vzdělání pedagogické, pro 
ekonomické pracovníky z praxe i jiné zájemce 
(např. ženy na mateřské dovolené). 

Katedra má akreditováno i doktorské studium a 
habilitační řízení v oboru Teorie vyučování 
ekonomických předmětů (v r. 2006 proběhlo 
úspěšně jedno habilitační řízení). 
 

Složení katedry 
Na katedře v současnosti působí 1 profesor, 3 
docenti, 2 odborní asistenti s vědeckou 
hodností CSc. a Ph.D., 2 interní a 8 externích 
doktorandů, pro výuku katedra využívá i 3 
externí učitele.  
 

Spolupráce s praxí  
I v roce 2006 katedra pokračovala v 
dlouhodobé spolupráci s vybranými 
obchodními akademiemi, na nichž vykonávají 
studenti oboru učitelství didaktickou praxi. 
Recipročně se katedra podílela na realizaci 
projektu „Aplikace moderních výukových 
metod“ jedné OA v rámci Jednotného 
programového dokumentu pro Cíl 3 regionu 
NUTS 2 hl. město Praha. Kontakt s praxí byl i 
nadále realizován také formou kombinovaného 
studia učitelství.    

Již tradičně se katedra rovněž podílí na 
organizací tzv. fiktivních firem (vyučovací 
předmět na obchodních akademiích) 
v celorepublikovém i mezinárodním měřítku 
v kooperaci s Národním ústavem odborného 

vzdělávání v Praze. V této souvislosti je 
aktivně zapojena v přípravě a organizaci 
republikového a regionálních veletrhů fiktivních 
firem a kromě jiného též v hodnocení kvality 
prezentace jednotlivých firem. 

Doktorandka katedry ......... působila v průběhu 
roku 2006 jako konzultant výukového 
programu Global Business Ethics pro Junior 

Achievement Czech Republic. 
 

Katedra je aktivně zapojena v přípravě a organizaci republikového 
a regionálních veletrhů fiktivních firem 
 

Zahraniční vztahy 
V roce 2006 katedra didaktiky ekonomických 
předmětů spolupracovala s katedrou 
pedagogiky Národohospodářské fakulty 
Ekonomické univerzity v Bratislavě.  

Členové katedry se zúčastnili i tří 
mezinárodních konferencí:   
• mezinárodní vědecká konference Tatranská 

Štrba, SR, 3. 2. 2006,  
• mezinárodní vědecká konference STU 

Bratislava, SR, 11. – 12. 5. 2006,  
• 8. mezinárodní vědecká konference ČZU 

v Praze, 14. – 16. 9. 2006, 
• mezinárodní meeting, pořadatel Univerzita 

v Mariboru, Slovinsko, 21.–27. 8. 2006. 
Mobility studentů  
Obě interní doktorandky absolvují zahraniční 
pobyty – jedna již ukončila jednosemestrální 
stipendijní výzkumný pobyt v Rakousku na 
Universität Wien, Institut für Sozialethik, druhá 
má zajištěn v letním semestru 2006/7 
stipendijní pobyt v Anglii na University of 
Warwick, Coventry.  
Publikační činnost 
Během roku 2006 publikovali členové katedry 
dva studijní texty a jedenáct odborných statí. 

http://nb.vse.cz/cefif/


KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 
 

Vedoucí katedry: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 
Internetová adresa: http://nb.vse.cz/kfop/ 
 
Profil katedry 
Odbornou specializací 
katedry v pedagogické 
činnosti je jednak finanční 

management 
podnikatelských subjektů 

v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, 
účetnictví a na makroekonomické finanční 
prostředí tvořené zejména daněmi, peněžním 
a kapitálovým trhem včetně trhu devizového, 
jednak oceňování podniku a jeho majetku. 

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.  
Složení katedry 
Na katedře v současné době působí: 

• 2 profesoři, 
• 3 docenti, 
• 7 odborných asistentů, z toho pět 

s vědeckou hodností CSc. nebo Ph.D., 2 
dokončují doktorské studium, 

• 8 interních doktorandů, 
• 4 externí spolupracovníci s významnou 

praxí. 

Katedra má dále 15 externích doktorandů. 

Pedagogická činnost 
Nosnými předměty katedry v oblasti 
finančního řízení jsou:  

• celoškolský předmět Finance podniku, 

• fakultní předměty Finanční analýza, 
Investiční rozhodování a dlouhodobé 
financování, Dividendová politika, Finanční 
řízení koncernu. 

Nosnými předměty v druhé odborné oblasti 
katedry, tj. oceňování, jsou předměty 
Oceňování podniku I a II, Oceňování 
nemovitostí, Oceňování nehmotného majetku, 
Praktika z oceňování podniku a Počítačová 
podpora oceňování. 

Důležitou součástí výuky katedry je vedlejší 
specializace Oceňování podniku a jeho 
majetku, která se v příštím školním roce stane 

jedním z východisek pro nově otevíranou 
hlavní specializaci Finance a oceňování 
podniku. 
Vědeckovýzkumná činnost katedry 
Většina členů katedry je zapojena do řešení 
výzkumného záměru MŠMT „Rozvoj účetní a 
finanční teorie a její aplikace z 
interdisciplinárního hlediska“, jehož vedoucím 
řešitelem je člen KFOP doc. Marek. 
V současné době se výzkumné úsilí zaměřuje 
na dvě hlavní oblasti, a to finanční 
management podniku a oceňování podniků a 
jejich majetku. 

V roce 2006 měla katedra dva vědecké granty 
GAČR: Teoretické aspekty oceňování podniku 
v ČR (vede prof. Mařík) a Model nákladů 
zastoupení (vedl doc. Marek). 

Doktorandi katedry se rovněž intenzivně 
zapojují do výzkumné práce, a to jednak 
v rámci hlavních výzkumných úkolů katedry, 
jednak v rámci grantů interní grantové 
agentury VŠE. Na podzim 2006 získala nový 
grant IGA Ing. Zahradníčková na téma 
Vybrané problémy v rámci oceňování podniku, 
který navazuje na obdobně zaměřený a na 
podzim 2006 úspěšně zakončený interní grant 
vedený Ing. Rýdlovou.   
Spolupráce s praxí 
První oblast spolupráce s praxí je zaměřena na 
oceňování majetku, kdy katedra spolu 
s Institutem oceňování majetku se podílí na 
zpracování znaleckých posudků pro Policii a 
soudy ČR, pro zákazníky z oblasti soukromých 
podniků a další klienty. Dále spolupracujeme 
s Českou národní bankou, Ministerstvem 
spravedlnosti a Energetickým regulačním 
úřadem (členství v rozkladových komisích, 
spolupráce na různých materiálech a právních 
předpisech). Poměrně úzkou spolupráci má 
katedra i s Českou komorou odhadců majetku. 

Katedra také významně spolupracuje 
s důležitými českými podniky, českou asociací 
Treasury, s Grantovou agenturou ČR. Řada 
učitelů katedry se podílí na výuce pro Svaz 
účetních a Komoru auditorů ČR. 

http://nb.vse.cz/kfop/
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KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU 
 

Vedoucí katedry: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
Internetová adresa: http://kfua.vse.cz/ 
Profil katedry 
Katedra finančního 
účetnictví a auditingu má 
bohatou a dlouhou historii 
své existence v rámci 
Vysoké školy ekonomické v 
Praze. Katedra vznikla 

v roce 1990 rozdělením katedry účetnictví na 
katedry finančního a manažerského účetnictví. 
V roce 2006 byl do názvu katedry doplněna 
ještě oblast auditingu, která patří k významné 
části profilu absolventa studijního oboru 
„Účetnictví a finanční řízení podniku“, jehož je 
katedra spolu s katedrou manažerského 
účetnictví a katedrou financí a oceňování 
podniku garantem. Katedra patřila v průběhu 
celé své historie a i nyní patří k jedněm z 
početně největších kateder školy a v 
současnosti na ní pracuje přes 30 stálých 
učitelů a dále s katedrou spolupracuje celá 
řada externích spolupracovníků, což umožnilo 
vysokou odbornou specializaci jednotlivých 
učitelů katedry v rámci její vnitřní organizační 
struktury.  
Složení katedry 
Na katedře v roce 2006 působili 4 profesoři, 8 
docentů, 15 odborných asistentů, 7 interních 
doktorandů a 3 stálí externí spolupracovníci.  

Katedra dbá o odborný a kvalifikační růst 
svých pracovníků, což se projevilo v průběhu 
roku 2006 úspěšným ukončením doktorského 
studia u jednoho pracovníka katedry 
a jmenováním docentem u dvou pracovníků. 
Ing. Pelák je zapojen do projektu „Corporate 
Chair“ na podporu tvorby nových kurzů a 
podporu kvalifikačního růstu mladých 
pracovníků. 
Pedagogická práce 
K hlavním úkolům katedry v pedagogické 
oblasti patří garance za bakalářské, inženýrské 
a doktorské studium oboru „Účetnictví a 
finanční řízení podniku“, dále zabezpečení 
výuky celoškolsky povinného kurzu základů 
finančního účetnictví Účetnictví I., který byl 
v roce 2006 reakreditován pro systém ECTS. 
Jedná se o šestikreditový předmět, který 
v každém semestru absolvuje cca 1500 
studentů všech fakult VŠE. Kromě celoškolsky 
orientovaného kurzu je katedra garantem řady 
specializovaných kurzů jak pro Fakultu financí 
a účetnictví, tak zejména pro studenty vlastní 
specializace (celkem se jedná o více než 35 
kurzů a odborných seminářů).  

Vědeckovýzkumná činnost a 
mezinárodní spolupráce 
K nejvýznamnějším vědeckovýzkumným 
činnostem v průběhu roku 2006 patřilo 
zapojení většiny členů katedry do řešení 
Výzkumného záměru MŠMT „Rozvoj účetní a 
finanční teorie a její aplikace z 
interdisciplinárního hlediska“. V rámci řešení 
tohoto výzkumného záměru pracovala katedra 
na řadě dílčích témat zaměřených na několik 
dílčích odborně specializovaných oblastí 
(mezinárodní harmonizace účetnictví, audit, 
fúze a akvizice, účetnictví neziskových 
organizací a informatizace v účetnictví). 
Výsledky řešení výzkumného záměru se 
projevily ve významném zvýšení publikační 
činnosti členů katedry a ve vyšší míře 
prezentace výsledků výzkumné činnosti na 
tuzemských i zahraničních konferencích. 
Katedra byla organizátorem dvou konferencí 
(tuzemská pedagogická konference a 
mezinárodní konference pořádaná ve 
spolupráci s katedrou účtovníctva Ekonomické 
univerzity v Bratislavě). 
Členové katedry dlouhodobě aktivně vystupují 
v Evropské účetní asociaci (EAA). Tato aktivita 
se projevuje nejen prezentací příspěvků na 
výročních konferencích EAA (v roce 2006 
v Dublinu), ale také účastí v řídicích orgánech 
asociace (doc. Žárová je členkou Management 
Committee, doc. Mejzlík byl zvolen národním 
koordinátorem pro ČR a je rovněž členem 
Management Committee). Dva členové katedry 
jsou členem Americké účetní asociace (AAA) a 
jeden člen katedry je členem Asociace 
mezinárodních účetních (AIA). 
Celoživotní vzdělávání a spolupráce 
s praxí 
Katedra připravuje pro odborníky z praxe 
každoročně dva kurzy celoživotního 
vzdělávání, kterých se v minulosti účastnilo 
s pozitivním ohlasem již více než 300 
účastníků, a dále i zakázkové kurzy pro 
podniky. Pracovníci katedry se podílejí rovněž 
na poradenské, konzultační a znalecké 
činnosti. Sedm pracovníků katedry pracuje 
jako aktivní auditoři a je zapojeno do činnosti 
Komory auditorů ČR v jejích řídicích orgánech. 
Pracovníci katedry se rovněž významně 
podílejí na zajištění vzdělávacích systémů 
Komory auditorů ČR a Svazu účetních. Tři 
pracovníci katedry zastupují fakultu v Národní 
účetní radě, které v roce 2006 připadlo po 
dobu 6 měsíců předsednictví a funkce 
předsedy, jejímž výkonem byl pověřen vedoucí 
katedry doc. Mejzlík. 

http://kfua.vse.cz/


KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 
 

Vedoucí katedry: prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
Internetová adresa: http://kmu.vse.cz/ 

 
Profil Katedry  
Základním rysem katedry  
manažerského účetnictví 
je její silná vazba na 
reálné problémy podniků 

a jejich řízení. Proto se snaží odborně rozvíjet 
hlavně spoluprací s významnými odborníky 
z praxe, z nichž řada působí na katedře formou 
dílčích úvazků.  

Co se týče pedagogických aktivit, které nejsou 
popsány v průřezově pojatých částech výroční 
zprávy, je cílem pracovníků katedry poskytnout 
přidanou hodnotu studentům tím, že jim 
poskytují vědomosti, jak v roli tvůrce 
informačního systému koncipovat, resp. v roli 
manažera využít informace manažerského 
účetnictví a jak propojit tyto průřezy se 
znalostí finančního řízení ekonomických 
subjektů.  

Podstatným rysem těchto informací je jejich 
sepjetí s dalšími hodnotovými informacemi, 
které se chápou jako součást manažerského 
účetnictví (se systémem plánů a rozpočtů, 
s kalkulacemi a se systémem předacích cen) i 
s informacemi o naturálním průběhu 
podnikatelského procesu. Tyto integrační 
vazby vyvolávají nutnost zabývat se otázkami 
tvorby a využití manažerského účetnictví 
v kontextu celostně pojatého informačního 
systému podniku. 
Složení katedry 
Na aktivitách katedry se v roce 2006 podílelo 
13 akademických pracovníků – 2 profesoři, 1 
docent, 9 odborných asistentů a 1 interní 
doktorand. 
Pedagogická činnost 
Základní obsahová náplň pedagogické činnosti 
katedry je strukturována do tří kurzů, které 
jsou  „osou“ vědomostního základu, který 
katedra poskytuje:    

• Manažerské účetnictví I, orientovaný na 
obsah informací pro řízení podnikatelského 
procesu, o jehož parametrech již bylo v 
zásadě rozhodnuto,   

• Manažerské účetnictví II, orientovaný na 
zjišťování, zpracování a využití informací 

pro rozhodování o budoucím průběhu 
podnikatelského procesu,  

• Strategicky orientované manažerské 
účetnictví, vyučovaný v české a anglické 
verzi, zaměřený na otázky využití 
hodnotových informací ve strategickém 
řízení.  

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 Praktika na počítači 
z nákladového účetnictví, Počítačem 
integrované řízení podniku a Exekutivní 
informační systémy a systém seminářů 
věnovaný otázkám controllingu, moderním 
přístupům řízení výkonnosti a využití 
informačních technologií.    

Katedra zajišťuje svou výuku v drtivé většině 
vlastními učebními pomůckami, které se 
využívají ve výuce nejen na VŠE v Praze, ale i 
na dalších ekonomických fakultách v ČR a na 
Slovensku.  
Vědeckovýzkumná činnost katedry 
Pedagogickým záměrům odpovídá i 
vědeckovýzkumná orientace katedry, která je 
dlouhodobě strukturována formou dílčích 
úkolů, které jsou řešeny pod integrujícím 
názvem Tvorba a využití manažersky 
orientovaných informačních systémů. 
V rámci tohoto základního zaměření se 
členové katedry zaměřují zejména na 
následující problémové oblasti: 

• Role controllingu a manažerského 
účetnictví v integraci podnikového řízení,  

• Moderní přístupy měření a řízení 
výkonnosti podniku s využitím účetních 
informací,  

• Strategické řízení podniku a jeho 
informační zajištění,  

• Využití účelového členění nákladů pro 
kvantifikaci vrcholového kritéria řízení 
podniku,    

• Využití manažerského účetnictví 
v zajišťování cílů Corporate governance.  

http://kmu.vse.cz/
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KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY 
 
Vedoucí katedry: prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 
Internetová adresa: http://kmtp.vse.cz/ 

 
Profil katedry 
Katedra měnové teorie a 
politiky je obsahově 
zaměřena na oblast 
peněžní teorie a 

centrálního bankovnictví, a to jak v domácí 
ekonomice, tak v mezinárodní sféře. 
Zabezpečuje i výuku některých předmětů 
orientujících se na problematiku 
mezinárodních měnových institucí a finančních 
trhů. 
Složení katedry 
V roce 2006 na katedře na plný úvazek 
působili tři profesoři, čtyři docenti a dva 
odborní asistenti. Dva profesoři jsou členy 
mezinárodních asociací (European Financial 
Association a Society for Computational 
Economics) a reprezentují tak katedru, resp. 
fakultu a školu na příslušných mezinárodních 
konferencích. Na katedře rovněž přednášejí 
externisté z České národní banky a 
komerčních bank, a to především u volitelných 
předmětů či speciálních seminářů. 
Pedagogická činnost 
Zaměření katedry měnové teorie a politiky se 
výrazně projevuje především ve výuce. 
Katedra zajišťuje výuku na všech třech 
stupních studia na VŠE. 

Na bakalářském stupni katedra zabezpečuje 
(na výuce participují i někteří členové katedry 
bankovnictví a pojišťovnictví) výuku 
celoškolsky povinného předmětu „Peníze, 
banky a finanční trhy”. Předmět je zaměřen na 
výklad základů problematiky a obsahuje 
témata jako např. emise peněz v ekonomice, 
úroková míra, cenné papíry, činnost centrální 
banky a obchodních bank, měnové kursy, 
platební bilance aj., to vše s praktickým 
zaměřením na Českou republiku a Evropskou 
unii. Studenti předmět hodnotí jako velmi 
náročný a současně oceňují vysokou 
odbornost přednášejících. 

Z fakultních povinných předmětů katedra 
zabezpečuje dva předměty. Hlavním cílem 
předmětu „Měnová politika“ je vysvětlení 
významu peněz a centrální banky v tržní 
ekonomice. Studenti získávají komplexní 
znalosti o činnosti centrální banky 
z praktického i teoretického pohledu. Jde 
především o transmisní mechanismy měnové 
politiky a regulaci a dohled bank. Studenti jsou 
také seznámeni s hlavními teoretickými 
přístupy k fungování peněz v ekonomice. 

Druhý předmět, „Mezinárodní finance“, 
obsahuje témata spojená s problematikou 
měnového kursu, platební bilance, devizového 
trhu a devizových operací, rezerv, pozice a 
rizika.  

Na magisterském stupni studia mají prioritu 
oborově povinné předměty „Mezinárodní 
monetární ekonomie”, „Monetární 
makroanalýza” a „Teorie portfolia“. Například 
první z těchto předmětů je zaměřen na řešení 
složitějších otázek měnové teorie a politiky 
centrální banky v malé otevřené ekonomice. 
Předmět se opírá o empirické poznatky. 

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

Na doktorském stupni studia katedra 
zabezpečuje oborově povinný předmět 
„Monetární ekonomie – empirické modely”. 
Předmět je zaměřen na vztah měnové a 
fiskální politiky, autonomii měnové politiky v 
malé ekonomice, modely měnového kursu, 
nabídky peněz a poptávky po penězích, a 
problémy spojené s úrokovou mírou, inflací a 
rovnováhou na peněžním trhu. Součástí 
předmětu je rovněž problematika 
konvergenčního procesu v oblasti inflace a 
reálného důchodu v domácí a zahraniční 
měně. 

http://kmtp.vse.cz/
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KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ 
 

Vedoucí katedry: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 
Internetová adresa: http://kvf.vse.cz/ 
 
Profil katedry 
Katedra má jak v oblasti 
pedagogické tak i 
výzkumné široký záběr. 
Zabývá se fiskální teorií a 

politikou, problematikou veřejných výdajů a 
výdajových programů, financováním 
neziskových odvětví a v neposlední řadě 
zdaněním a daňovou teorií a politikou.  
 
Složení katedry 
V roce 2006 na katedře veřejných financí 
pracovali 2 profesoři, 4 docenti a 6 odborných 
asistentů.  
 
Pedagogická činnost 
Katedra garantuje bakalářský a navazující 
magisterský studijní program Zdanění a 
daňová politika a zajišťuje výuku ve 
specializačních předmětech tohoto oboru. 
Současně se podílí na profilaci studentů oboru 
Finance jako jedna z garantujících kateder. 

Mezi klíčové předměty garantované a 
vyučované učiteli katedry na bakalářském 
stupni patří Finanční teorie, politika a instituce 
(spolugarance), Veřejné finance I. a II., Daně a 
sociální zabezpečení, Zdanění spotřeby I., 
Zdanění příjmů I. 

Na magisterském stupni studia jsou to 
především předměty Financování ve veřejném 
a neziskovém sektoru, Veřejné výdajové 
programy, Zdanění spotřeby II., Zdanění 
příjmů II., Daňová teorie a politika, Teorie a 
praxe rozpočtové politiky, Finance územní 
samosprávy. 

Na doktorském stupni studia katedra garantuje 
předmět Veřejné finance. 

Katedra každoročně otevírá 2 intenzivní kurzy 
vyučované v angličtině hostujícími profesory a 
předmět Fiskální politika rovněž vyučuje i 
v angličtině. 

Celoživotní vzdělávání a spolupráce 
s praxí 
Velkou pozornost učitelé katedry věnují i 
postgraduálnímu vzdělávání, a tak i v roce 
2006 pořádali dva takové kurzy především pro 
vedoucí pracovníky státní správy. 

Zejména pro studenty oboru Zdanění a daňová 
politika katedra veřejných financí pravidelně 
pořádá setkání se studenty a rovněž besedy 
s významnými osobnostmi (v roce 2006 to byl 
mimo jiné prezident Komory daňových poradců 
ČR Ing. Jiří Nekovář). 
 
Odborné konference 
Učitelé katedry se účastní mnoha odborných 
konferencí doma i v zahraničí, jsou vítanými 
členy poradních sborů ústředních správních 
orgánů, spolupracují s Komorou daňových 
poradců ČR, s řadou fakult obdobného 
zaměření u nás i ve světě atd. 

Jedním z vrcholů tohoto úsilí je každoroční 
pořádání mezinárodní konference Teoretické a 
praktické aspekty veřejných financí, v roce 
2006 se konala už po jedenácté. 

 
Tradiční konference Teoretické a praktické aspekty veřejných 
financí má i svoji studentskou sekci 

 

http://kvf.vse.cz/
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CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMII A EKONOMETRII 
 

Řešitel-koordinátor: prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 
Internetová adresa: http://czvdee.utia.cas.cz  
 
Profil Centra: 
Cílem činnosti Centra je 
formulovat a analyzovat 
nelineární dynamické 
ekonomické modely a 
jejich možné využití v 

rámci makroekonomických analýz v prostředí 
reálné ekonomiky. 

Složení Centra 
Za účelem perspektivní spolupráce se sdružily 
čtyři nejprestižnější pracoviště v dané vědní 
oblasti, které za sebou mají několik let 
úspěšné spolupráce. Fakulta financí a 
účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze  
(prof. RNDr. Ing. Jan   Kodera,  CSc. – řešitel-  
koordinátor), Fakulta sociálních věd, Univerzita 
Karlova v Praze (prof. RNDr. Jiří Hlaváček, 
CSc. – řešitel), Fakulta ekonomická, 
Západočeská univerzita v Plzni (RNDr. Ing. 
Ladislav   Lukáš, CSc. – řešitel), Ústav teorie 
informace a automatizace, Akademie věd 
České republiky (doc. Ing. Miloslav  
Vošvrda, CSc. – řešitel). Centrum zaměstnává 
dva stálé výzkumné pracovníky (Ing. R. Binter, 
Ing. Tran Van Quang). Z pracovníků fakulty 
v řešitelském týmu Centra dále působí prof. 
Martin Mandel, KMTP a doc. Jiří Málek, KBP. 
Pedagogická činnost 
V rámci Centra probíhají dva doktorandské 
semináře. Seminář „Nelineární dynamika 
ekonomických systémů“ probíhá na pracovišti 
UTIA AV ČR a kromě vybraných doktorandů 
z Fakulty financí a účetnictví se ho účastní 
doktorandi z Fakulty matematicko-fyzikální UK 
a Fakulty sociálních věd UK. 
Seminář „Seminář řízení finančních rizik a 
oceňování finančních derivátů“ se koná na 
Fakultě financí a účetnictví. Navštěvují ho 
doktorandi Fakulty financí a účetnictví a 
Fakulty sociálních věd UK.  
Oba semináře jsou navštěvovány nejen 
studenty, ale i odborníky z oblasti praxe. 

Vědeckovýzkumná činnost Centra 
Výzkumný tým Fakulty financí a účetnictví 
začleněný do Centra se soustředil na výzkum 
na pokročilých metod měření kreditního a 
úrokového rizika. V rámci plnění tohoto dílčího 
cíle vznikla studie zaměřená na problémy 
konstrukce časové struktury úrokových měr, 
která bude publikována v Politické ekonomii 
v roce 2007.  Kromě toho se tým zaměřuje na 
některé  problémy Lafferovy křivky. Příslušná 
studie bude prezentována na mezinárodní 

konferenci International Conference on Soft 
Computing. 
Výzkumná činnost týmu je dále zaměřena na 
analýzu anomálií, které vznikají při analýze 
řešení modifikovaného dynamického modelu 
IS-LM. Studie se nalézá v oblasti experimentů 
s daným modelem. Další vědeckovýzkumné 
úsilí se zaměřuje na formulování, případně 
důkazy vět o dané problematice. Experimenty 
s IS-LM modelem budou publikovány ve 
sborníku konference pracoviště ZCU a na 
konferenci PARAOPT 9. 
Výzkumné úsilí Centra se dále zaměřuje na 
rozpracování metodologie používané při 
analýze vyčerpatelných a obnovitelných zdrojů. 
Tato metodologie byla aplikována 
v podnikovém modelu optimálního řízení 
zásob. Studovaná metodologie je založena na 
úlohách spojitého optimálního řízení 
v nekonečném časovém horizontu. Vzniklá 
studie byla přednesena na zahraniční 
konferenci a poté publikována jako stať 
v zahraničním odborném časopise. 
Výzkumný tým se rovněž zabýval monetárními 
dynamickými modely, jejich srovnáním 
s modely cílování inflace, jejich výhodami a 
nedostatky při analýze inflace. Vzniklý model je 
šestirovnicový a je aplikován na českou 
ekonomiku. Matematická forma modelu je 
soustava diferenčních lineárních rovnic.  Byly 
prokázány statisticky relevantní vazby mezi 
peněžním agregátem M2 a importem, 
měnovým kursem a cenami obchodovatelného 
a neobchodovatelného zboží. Monetární 
modely mají stále vypovídající schopnost i v 
současné době, kdy se prosazuje nemonetární 
přístup. Publikováno v Politické ekonomii. 
V rámci semináře z dynamické ekonomie se 
vytváří rozsáhlá studie z nelineární analýzy 
finančních časových řad. Aplikuje řadu 
nelineárních metod jako např. Ljapunovy 
exponenty, korelační dimensi, korelační 
entropii atd. Dílčí výsledky studie jsou 
publikovány ve sbornících konferencí. Článek, 
který shrnuje dílčí výsledky studie, je 
postoupen do Politické ekonomie. 
Zahraniční vztahy 
Byla zahájena spolupráce s Center for 
Nonlinear Economic Dynamics, University of 
Udine (Prof. Alfredo Medio). Spolupráce 
spočívá v organizacích společných seminářů. 
Jedná se o spolupráci s Center of Economic 
Dynamics, University of Amsterdam (C. 
Hommes) a  University of Bielefeld (P. 
Flaschel).  

http://czvdee.utia.cas.cz/


 

ČÁST PÁTÁ 
 

   ZZPPRRÁÁVVAA  OO  
HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  FFAAKKUULLTTYY  

  

  
 

 
 
Hospodaření fakulty - hlavní činnost 
Hospodaření fakulty - věda, výzkum a doplňková činnost 
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HOSPODAŘENÍ FAKULTY – HLAVNÍ ČINNOST 
 
Základní principy hospodaření fakulty 
Vzhledem k tomu, že Fakulta financí a 
účetnictví není samostatnou právnickou 
osobou, nezpracovává samostatnou účetní 
uzávěrku, takže ani výkaz „rozvaha“ není 
členěn podle jednotlivých fakult VŠE. Fakulta 
jako integrální součást VŠE hospodaří 

s prostředky, které jsou jí v rámci celkového 
rozpočtu VŠE svěřeny. 

Potřebný přehled o plnění limitovaných 
nákladů podrobně poskytuje systém EKONFIS 
a na základě takto získaných údajů lze provést 
vyhodnocení hospodaření fakulty jako celku, 
ale i jejích jednotlivých pracovišť a zakázek.  

 
POROVNÁNÍ PLÁNU SE SKUTEČNOSTÍ U POLOŽEK ROZPOČTU FFÚ NA R. 2006 (V TIS. KČ) 

Hlavní činnost Věda a výzkum 
(vč. IGA a výzk. záměru) Položka 

Plán Skutečnost Plán Skutečnost 
Materiál 207 297 176 196
Sklady 323 399 15 57
Tuzemské cestovné 47 20 0 13
Zahraniční cestovné 195 236 1440 1405
Reprefond 8 8 - -
Služby (včetně publikační činnosti) 539 270 245 234
Mzdové náklady (včetně publik. činnosti) 32995 32697 8336 8336
- publikační činnost (ve službách a mzd.nákl.) - 500 -145 -- --
Sociál. a zdrav. poj. 11276 11308 2927 2913
Stipendia českých studentů vč. pom.věd.sil 939 939 -- 303
Stipendia doktorandů 3760 3760 401 98
Stipendia cizinci 1395 1395 --  --  
Režie 1792 1792
Jiné náklady 14 --
CELKEM včetně publikační činnosti 51684 51329 15346 15346
% plnění rozpočtu  vč. publikační činnosti 99,31% 100% 
CELKEM bez publikační činnosti 51184 51184 -- --
% plnění rozpočtu bez publik.činnosti 100 % 100% 

 
Plnění rozpočtu v hlavní činnosti 
Celkový rozpočet fakulty byl jak v hlavní 
činnosti, tak v oblasti vědy a výzkumu splněn 
na 100%, a to po odečtení prostředků 
vyčleněných na publikační činnost. 

V rámci plnění jednotlivých rozpočtovaných 
položek byl v hlavní činnosti na 100% 
dodržen limit mzdových nákladů, limity 
stanovené pro stipendia a limit určený pro 
reprefond.  

Určitý problém se vyskytl pouze při čerpání 
prostředků na autorské honoráře a na služby 
v rámci publikační činnosti, čímž dochází 
k optickému nedočerpání v rozpočtu 
plánovaných mzdových prostředků fakulty o 
298,5 tis. Kč a ONEIV o 56,5 tis. Kč. Bylo to 

způsobeno tím, že publikační činnost byla 
v rozpočtu původně pojata jako jeho nedílná 
součást. V průběhu roku se měnila 
interpretace možného čerpání uvedených 
položek spojených s publikační činností, která 
skončila jako jednoznačně účelová. Z tohoto 
důvodu nebylo již možné „nedočerpání“  těchto 
prostředků koncem roku významně  ovlivnit, 
resp. tyto prostředky v rámci celkového 
rozpočtu fakulty využít.  

Ostatní položky rozpočtu na hlavní činnost 
(materiál, sklady, služby, cestovné, sociální a 
zdravotní pojištění) byly pojaty jako ostatní 
neinvestiční náklady s tím, že po vzájemných 
kompenzacích jednotlivých položek byl  jejich 
souhrn plně dodržen a využit. 
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HOSPODAŘENÍ FAKULTY – VĚDA, VÝZKUM A DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 
Věda a výzkum 
V oblasti vědy a výzkumu, a to jak ve 
specifikovaném výzkumu, tak v  IGA i na 
výzkumném záměru byly beze zbytku dodrženy 
limity na mzdy, na stipendia a na režii. Ostatní 
položky obdobně jako v hlavní činnosti byly 
vzájemně kompenzovány a v souhrnu přidělené 
prostředky vyčerpány.  
 

Grantové prostředky 
V rámci hospodaření s grantovými prostředky 
bylo z  přidělených prostředků ve výši 8.784 tis. 
Kč vyčerpáno 8.761 tis. Kč, což představuje 
plnění na 99,74 %. Nedočerpání ve výši 23 tis. 
Kč bylo způsobeno u jediného grantu, kde v 
důsledku personálních změn v řešitelském 
kolektivu, ke kterým došlo v druhém pololetí r. 
2006, bylo zapotřebí provést úpravu v rozpočtu 
mzdových nákladů. Navrhovanou změnu však 
grantová agentura neschválila, a proto nebylo 
možné  plánované mzdové prostředky v plné 
výši vyplatit. 

V rámci ostatních grantů (mimorozpočtové-
zahraniční, MŠMT) byly  získány dotace ve výši 
1.263,4 tis. Kč a tyto se beze zbytku promítly do 
nákladů na tuto činnost vynaložených. 
 

Účelové dotace 
Jedním ze zdrojů financování, vyčleněných 
samostatně v rámci celoškolské metodiky 
rozpočtu, jsou účelové dotace. Jde o 
prostředky, na něž byly založeny samostatné 
zakázky určené pro JPD, konference, dary, 
doktorandské studium samoplátců a zahraniční 
programy, např. Monet. V rámci těchto zakázek  

činily výnosy resp. dotace  3.360 tis. Kč, včetně 
časového rozlišení na rok 2006 a 2007, oproti 
nákladům vykázaným za rok 2006 v celkové výši 
3.301 tis. Kč. Zbývající prostředky jsou časově 
rozlišeny. 
 

Rozvojové projekty 
Další samostatně evidované  účelové  dotace byly 
určeny na tzv. rozvojové projekty (včetně  
rozvojového programu MŠMT). Jejich objem činil 
v uplynulém roce na FFÚ 902 tis. Kč. Také tyto  
prostředky byly v dané rozpočtové skladbě beze 
zbytku vyčerpány.  
 

Doplňková činnost 
Doplňková činnost již tradičně představuje na 
fakultě významnou součást jejího hospodaření. 
Jedná se o dodatkový zdroj mimorozpočtových 
prostředků umožňující navýšení prostředků 
fakulty vynakládaných na cestovné, na materiální 
vybavení fakulty i na posílení mzdových 
prostředků pro pracovníky zapojených v této 
formě činnosti. 

V r. 2006 se doplňková činnost na fakultě  
realizovala formou 17 zakázek, z nichž 3 byly 
ukončeny, ostatní pokračují i v r. 2007. Tržby 
z doplňkové činnosti v r. 2006 činily 4,107 tis. Kč, 
časové rozlišení z roku 2006 bylo 1,780 tis. Kč, 
náklady v rámci doplňkové činnosti za rok 2006  
vykázaly 3,518 tis. Kč; časové rozlišení pro rok 
2007 činí 1,994 tis. Kč. V souladu s pravidly pro 
doplňkovou činnost bylo z výnosů každé zakázky 
doplňkové činnosti odvedeno 9% (370 tis. Kč), 
přičemž 7,5 % připadlo k využití  VŠE a 1,5 % 
fakultě. 

 

Vynaložené náklady fakulty v roce 2006 dle zdrojů financování (v tis. Kč)
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PŘÍLOHA I: SEZNAM PRACOVNÍKŮ FAKULTY V ROCE 2006 
 

Děkanát 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan od 1. 4. 2006 
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. – děkanka 
do 31. 3. 2006 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan pro vědu  
od 1. 4. 2006 
doc. Ing. Petr Marek, CSc. – proděkan pro vědu 
do 31. 3. 2006 
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. – proděkanka pro 
zahraniční vztahy 
doc. Ing. Marie Míková, CSc. – proděkanka pro 
pedagogiku 
JUDr. Eva Vachulková – tajemnice fakulty 
Helena Sýkorová – sekretářka fakulty 
Ing. Eva Dufková –  tajemnice výzkumného záměru 
Hana Kokešová – referentka pro vědu a doktorské studium  
Radka Barešová – studijní referentka 
Helena Čížková – studijní referentka 
Hana Rasochová – studijní referentka 
Jana Stehlíková – studijní referentka 

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry  
od 1. 9. 2006 
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. – vedoucí katedry  
do 31. 8. 2006 
doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 
doc. Ing. Petr Dvořák, PhD. 
doc. Ing. Karel Janda, Ph.D., Dr.MA. 
doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 
Ing. Stanislava Půlpánová, Ph.D. 
prof. Ing. Miroslav Tuček, CSc. 
Ing. Jitka Veselá – Kulhánková, Ph.D. 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (od 1. 12. 2006) 
Jarmila Vepřeková – sekretářka katedry 

Katedra didaktiky ekonomických 
předmětů 
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. – vedoucí katedry  
od 1. 9. 2006 
PhDr. Bohumil Zejda, CSc. – vedoucí katedry  
do 31. 8. 2006 
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. 
Ing. Alena Králová, Ph.D. 
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. 
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 
Jarmila Petrůvová – sekretářka katedry 

Katedra financí a oceňování podniku 
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – vedoucí katedry 
Ing. Tomáš Buus (od 1.10.2006) 
doc. Ing. František Ducheček, CSc. 
doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc. 
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 
Ing. Jan Jurečka, CSc. 
Ing. PhDr. Josef Kutílek, M.B.A. 
Ing. Ladislav Machoň 
Ing. Dana Mandíková (do 19. 12. 2006) 
doc. Ing. Petr Marek, CSc. 
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A. 
Ing. Pavla Maříková, CSc. 
Ing. Barbora Rýdlová (od 1. 10. 2006) 
Ing. Anna Staňková, CSc. 
Ing. Pavel Svačina, Ph.D. (od 1. 2. 2006) 
prof. Ing. Josef Valach, CSc. 
Božena Horová – sekretářka katedry 

Katedra finančního účetnictví a 
auditingu 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – vedoucí katedry  
od 1. 9. 2006 
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. – vedoucí katedry  
do 31. 8. 2006 
Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. 
Ing. Zdenka Cardová 

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

Katedra manažerského účetnictví 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – vedoucí katedry 
Ing. Miroslav Brabec 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.  
Ing. Bohuslava Knapová, CSc. 
Ing. Ondřej Matyáš (od 1.12.2006)  
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc.  
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.  
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.  
Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.  
Dagmar Tvrzová – sekretářka katedry 

Katedra měnové teorie a politiky 
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. – vedoucí katedry 
od 1. 9. 2006 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. – vedoucí katedry  
do 31. 8. 2006 
Ing. Naďa Blahová, Ph.D. 
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. 
Ing. Karel Brůna, Ph.D. 
Ing. Vladimír Dobiáš 
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. 
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. 
doc. Ing. Jana Marková, CSc. 
prof. Ing. Milan Sojka, CSc. 
doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 
prof. JUDr. František Vencovský († 5. 7. 2006) 
Patricie Ženíšková – sekretářka katedry 

Katedra veřejných financí 
doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. – vedoucí katedry 
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. (do 31. 8. 2006) 
doc. Ing. Vratislav Izák, CSc.  
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.  
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.  
Ing. Lenka Láchová, CSc. 
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.  
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 
Ing. Jan Pavel, Ph.D. 
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.  
Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.  
doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.  
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.  
Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 
Dagmar Šolarová – sekretářka katedry 

Centrum pro monetární 
makrodynamiku 
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. - vedoucí 
Ing. Roman  Binter (od 1. 5. 2006) 
Ing. Tran Van Quang (od 1. 3. 2006) 
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PŘÍLOHA II: ABSOLVENTI BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU V ROCE 2006 
 
Obor: Finance 
Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Adam            Josef           Třebíč                    
Barteková       Katarína        Partizánska Ľupča         
Bíbová          Klára           Vlašim                    
Bilšáková       Alžbeta         Humenné                   
Bilý            Daniel          Kutná Hora                
Bolečková       Lenka           Olomouc                   
Cigler          Roman           Uherské Hradiště          
Čápová          Jana            Ostrava - Zábřeh          
Číž             Bronislav       Vsetín                    
Čurilla         Ivan            Košice                    
Dašková         Martina         Pardubice                 
Dohányos        Vojtech         Košice                    
Doležalová      Blanka          Třebíč                    
Dostálová       Kateřina        Nové Město na Moravě  
Gallová         Silvia          Košice                    
Gašpárek        Peter           Martin                    
Hanzalík        Jan             Praha 10                  
Hašková         Veronika        Praha                     
Haubert         Daniel          Český Brod                
Heřman          Jiří            Jihlava                   
Hlaváček        Aleš            Praha                     
Hlavatá         Eva             Pardubice                 
Homola          Přemek          Trutnov                   
Hora            Ondřej          Brno                      
Houdek          Petr            Klatovy                   
Hronská         Zuzana          Košice                    
Chvátal         Ladislav        Čáslav                    
Jánský          Filip           Frýdek-Místek             
Jelínková       Eva             Praha                     
Jílková         Lenka           Litomyšl                  
Kadela          Ján             Čadca                     
Kambová         Andrea          České Budějovice          
Kamír           Pavel           Brno                      
Karasz          Ondřej          Rychnov nad Kn.       
Karšulín        Petr            Boskovice                 
Kašpárková      Marie           Šumperk                   
Kavecká         Martina         Žilina                    
Klimíček        Tomáš           Ostrava - Vítkovice       
Knápek          Ladislav        Hradec Králové            
Knížek          Jiří            Pardubice                 
Kočí            Josef           Praha                     
Koláčková       Leona           Nové Město na Mor. 
Kolařík         Jiří            Písek                     
Konečný         Bořek           Strakonice                
Kováčik         Peter           Košice                    
Kováříková      Šárka           Písek                     
Krč             Jakub           Krnov                     
Kulířová        Jitka           Písek                     
Kunc            Vojtěch         Český Brod                
Kvak            Michal          Sokolov                   

Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Lahovská        Veronika        Česká Lípa                
Lounková        Jana            Praha                     
Machálková      Michaela        Kroměříž                  
Machoň          David           Praha                     
Masaryková      Katarina        Trnava                    
Mašek           Martin          Tábor                     
Menšíková       Tereza          Vyškov                    
Michlíková      Tereza          Děčín                     
Mijovičová      Monika          Třebíč                    
Mora            Igor            Košice                    
Mosio           Alexander       Dolný Kubín               
Mrkos           Martin          Nové Město na Mor. 
Novák           Alexander       Litoměřice                
Osička          Štěpán          Šternberk                 
Pátková         Petra           Most                      
Petrušová       Martina         Hořovice                  
Pírková         Jana            Most                      
Pjevič          Marek           Zlín                      
Potácelová      Věra            Šumperk                   
Ptáček          Martin          Praha                     
Rothová         Adriána         Dolný Kubín               
Roubalová       Lenka           Klatovy                   
Řezníček        Jan             Valtice                   
Strojvus        Milan           Vranov nad Topľou 
Stuchlík        Martin          Kroměříž                  
Surgoš          Marek           Teplice                   
Šedivý          Jan             Příbram                   
Šenkyřík        Ivo             Zlín                      
Škapa           Václav          Nové Město na Mor.   
Šmahlíková      Petra           Praha                     
Šnajder         Andrej          Bratislava                
Štolc           Zdeněk          Šumperk                   
Tobiczyk        Martin          Nový Jičín                
Tomanová        Petra           Hodonín                   
Tomovič         Tomáš           Bratislava                
Trpáková        Olga            České Budějovice          
Ulčová          Markéta         Plzeň                     
Vácová          Michala         Nové Město na Moravě      
Valášková       Helena          Myjava                    
Vaníková        Lenka           Banská Bystrica           
Veselá          Dominika        Praha                     
Veselý          Marek           Třebíč                    
Vicková         Radka           České Budějovice          
Vojkůvka        Libor           Valašské Meziříčí         
Vokurková       Hana            Příbram                   
Wartlik         Tomáš           Stod                      
Zemanová        Radka           České Budějovice          
Žvak            David           Pardubice                 

 
Obor: Zdanění a daňová politika  
Ambrožová       Radana          Praha                     
Bartáková       Jitka           Praha                     
Bártová         Pavla           Praha                     
Bednářová       Soňa            Tábor                     
Černý           Jiří            Praha                     
Flídrová        Hana            Litomyšl                  
Gacková         Kateřina        Zlín                      
Hušková         Veronika        Karviná                   
Jakubů          Michaela        Frýdlant v Čech.       
Jurášková       Monika          Zlín                      
Křížová         Jitka           Mostiště                  
Kubíčková       Kateřina        Třebíč                    
Martinová       Jitka           Tábor                     
Paichlová       Tereza          Plzeň                     

Plasová         Pavla           Domažlice                
Plevková        Dana            Prachatice                
Prošková        Radmila         Nymburk                   
Schvábová       Andrea          Kraslice                  
Špetla          Ondřej          Trutnov                   
Štiblariková    Ľubomíra        Humenné                  
Váchová         Zdeňka          Tábor                     
Vanská          Vilma           Olomouc                   
Veselá          Veronika        Kolín                     
Vondrák         Jiří            Pelhřimov                 
Votýpková       Hana            Pelhřimov                 
Zadražilová     Jana            Praha                     
Zeťová          Stanislava      Košice                    
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Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku 
Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Androsjuk       Anna            Minsk                     
Bahenská        Monika         Čáslav                    
Bálintová       Martina         Bratislava                
Bartošová       Irena           Semily                    
Bartošová       Markéta        Rychnov nad Kn.       
Bednář          Miroslav       Chlumec nad Cidlinou  
Benediktová     Iva             Trutnov                   
Bienová         Lucie           Jilemnice                 
Brabcová        Jana            Praha                     
Brejchová       Lenka           Sušice                    
Burešová        Martina         Praha                     
Civínová        Marie           Praha                     
Čapková         Jana            Rychnov nad Kn.      
Čierná          Irena           Praha                     
Čulíková        Michaela      Dvůr Králové n. L.      
Dítě            Jiří            Náchod                    
Drofová         Martina         Praha                     
Ducháčková      Radka          Svitavy                   
Ďurišková       Lucie           Náchod                    
Erbenová        Lenka           Mladá Boleslav           
Froňková        Hana            Kadaň                     
Grundová        Veronika       Praha                     
Hadravová       Hana            Pelhřimov                 
Hanáček         Kamil           Uherské Hradišťě         
Hartlová        Alena           Praha                     
Hejl            Josef           Pelhřimov                 
Hejlová         Michaela      Mladá Boleslav           
Hejný           Pavel           Praha                     
Holovská        Jitka           Praha                     
Honzíková       Klára           Praha                     
Hovorková       Jana            Jindřichův Hradec        
Hrdličková      Karla           Slaný                     
Hristova        Viktoriya  Veliko Tarnovo           
Hromádková      Zuzana         Praha                     
Hrubá Jitka           Praha 
Hrutkaiová      Hana            Přerov                    
Hubáčková       Kateřina       Beroun                    
Hubáčková       Marie           Olomouc                   
Hurajtová       Zdenka         Liptovský Mikuláš        
Chaloupka       Jaromír         Rychnov nad Kn.       
Izáková         Hana            Pardubice                 
Janďourková     Petra           Praha                     
Jedlička        Jan             Písek                     
Kabourková      Dana            Děčín                     
Kartáková       Lucie           Praha                     
Kašpar          František      Jeseník                   
Kašparová       Pavlína         Pardubice                 
Kavalírová      Zuzana         Praha 4                   
Kloudová        Kateřina       Most                      
Klymčiwová      Dagmar        Pardubice                 
Knoblochová     Lucie           Plzeň                     
Kočer           Petr            Č.Budějovice              
Kolářová        Petra           Praha                     
Kolínská        Pavlína         Praha                     
Kostelecký      Jiří            Slaný                     
Kovářová        Aneta           Praha                     
Kozáková        Anna            Kutná Hora                
Krejčí          Miloš           Třebíč                    
Kubešová        Petra           Brandýs nad Labem     

Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Kubíková        Kateřina       Děčín                     
Kvapil          Lukáš           Polička                   
Liptáková       Dana            Mladá Boleslav           
Mařasová        Lucie           Praha                     
Mašterová Martina         Třebíč                    
Miklovičová     Katarína       Trenčín                   
Molnárová       Petronela     Bratislava                
Müllerová       Zdeňka         Praha                     
Nikodémová      Iveta           Mělník                    
Nováčková       Barbora        Brno                      
Nováková        Lenka           Mladá Boleslav           
Ouředníková     Ivana           Česká Lípa                
Pak             Jelena          Almaty-Kazachstán      

Pavelková       Dana            
Rychnov nad 
Kněžnou       

Pém             Aleš            Rakovník                  
Petrásová       Lucie           Roudnice nad Labem   
Petříčková      Žaneta          Mladá Boleslav           
Pintová         Lucie           Praha                     
Píša            Petr            Praha                     
Pojerová        Jana            Teplice                   
Polcarová       Irena           Žatec                     
Pourová         Martina         Praha                     
Rutkouski       Artur           Lida                      
Řezáčová        Alena           Praha                     
Seiner          Pavel           Teplice                   
Seppová         Jana            Praha                     
Slepičková      Lenka           České Budějovice         
Sršňová         Zdeňka         Rychnov nad Kn.     
Starý           Zdeněk         Písek                     
Stehno          Pavel           Chrudim                   
Stopa           Ondřej          Zlín                      
Straka          Michal          Prostějov                 
Svobodová       Jana            Kutná Hora                
Svobodová       Tereza          Děčín                     
Sylvarová       Lenka           Vysoké Mýto               
Šafránek        Jiří            Praha                     
Šindelářová     Lucie           Beroun                    
Šmejkalová      Tereza          Praha                     
Šmídová         Jana            Praha                    
Šnáblová        Olga            Jaroměř                   
Šolcová         Leona           Jilemnice                 
Šůmová          Kateřina       Písek                     
Švejnarová      Eva             Praha                     
Táboříková      Alena           Benešov                   
Telenská        Michaela      Opočno                    
Tomášková       Pavlína         Jilemnice                 
Tonarová        Anna            Havlíčkův Brod           
Trungelová      Lucia           Levoča                    
Tutrová         Jaromíra       Slaný                     
Vedral          Jiří            Český Brod                
Vejmelková      Veronika       Benešov u Prahy          
Vejrychová      Veronika       Praha                     
Veselá          Renáta         Praha                     
Vidová          Lucia           Bratislava                
Vrbová          Tereza          Hradec Králové           
Zahrádková      Petra           Hodonín                   
Zobalová        Michaela      Náchod                    

 
Obor: Pojišťovnictví  
Fialová         Helena          Praha                     
Hlúchová        Petra           Kolín                     
Paierová        Šárka           Prachatice                
Patakiová       Lucie           Slaný                     

Pihorňa         Miroslav        Myjavy                    
Šihovec         Martin          České Budějovice      
Veselá          Eva             Hořovice                  
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PŘÍLOHA III: ABSOLVENTI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU V R. 2006 
Obor: Finance 
Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Andrejčuková Jana Olomouci 
Balcar Tomáš Náchodě 
Balla Ján Prešově 
Barochová Alice Roudnici nad Labem 
Běčáková Ivana Čeladné 
Beneš Miroslav Táboře 
Blank David Ústí nad Orlicí 
Bogun Alona Donecku 
Brabec Jan Mostě 
Brabec Vlastislav Praze 
Brambora Ondřej Praze 
Branžovská Zora Praze 
Brezániová Mária Košicích 
Budínová Radka Ostravě 
Cáfal Martin Košicích 
Čekovská Daniela Popradu 
Čermáková Daniela Jičíně 
Černocká Veronika Přerově 
Černý Ivan Praze 
Čičmič Štefan Vlašimi 
Čopák Alexander Humenném 
Dallal, roz. Müllerová Gabriela Praze 
Digoň Daniel Prešově 
Dostál Miroslav Praze 
Dzurjová Lenka Košicích 
Finger Jan Benešově 
Fišer Milan  Praze 
Fogaš David  Novém Jičíně 
Froněk David Příbrami 
Fujerik Martin Levoči 
Gálová Petra Košicích 
Gömöriová Klára Velkém Krtíši 
Heglasová Andrea Čadci 
Hlaváč Petr Praze 
Hlavínová Kristina Čes. Budějovicích 
Hodžič Faris Sarajevu 
Holečková Lenka Praze 
Holíková Helena Šumperku 
Hovadová Kateřina Rychnově nad Kn. 
Hovorka Petr Mladé Boleslavi 
Hrašková Daniela Nitře 
Hrubá Zuzana Rychnově nad Kn. 
Chamoutová, roz. 
Faktorová 

Daniela Praze 

Chlustinová Iva Praze 
Chrust Tomáš Karlových Varech 
Iliev Rumen Sofii 
Javůrek Ota Praze 
Jurková Monika Jihlavě 
Kaňuková Ivana Prešově 
Karas Štěpán Kladně 
Karas Vladimír  Praze 
Klimeš Dušan Šumperku 
Kníže Milan Písku 
Kocsisová Katarína Šaľe 
Köhlerová Darina Havířově 
Kollár Miroslav Brezně 
Korbel Jiří Praze 
Kozma Petr Olomouci 
Králová Lucie Praze 
Kraváriková Michaela  Piešťanech 
Krinesová Martina Hradci Králové 
Křiváková Jiřina Krnově 
Křivková Romana Litomyšli 
Křížová Veronika Písku 
Kšírová Martina Plzni 
Kundrát Tomáš Spišské Nové Vsi 
Kysilková Šárka Teplicích v Čechách 
Lacina Marek Praze 
Lácha Tomáš Praze 
Leipert Helmut Ostrově nad Ohří 
Lörinz Tomáš Košicích 
Lukeš Petr Praze 
Lžičař František Boskovicích 
Machač David Děčíně 
Majdloch Martin Praze 
Makovec Martin Praze 
Mašek Jan Praze 
Mazač Josef Brně 
Mergl Tomáš Praze 

Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Mertová Kamila Čeladné 
Mihaľáková Kristína Košicích 
Michek Tomáš Pardubicích 
Mikolášik Marcel Dolném Kubíně 
Molnár Peter Praze 
Navrátil Aleš Praze 
Nedbal Michal Jeseníku 
Nechutová Erika Moravské Třebové 
Němeček Vladimír Příbrami 
Németh Peter Kráľovskom Chlmci 
Nový Luděk Žatci 
Nový Michal Zlíně 
Ondrášová Miroslava Bratislavě 
Padilla, roz. Erbanová Andrea  Liberci 
Paršo  Michal Banské Bystrici 
Pavezová Monika Sušici 
Pešicová Pavla Hodoníně 
Petrakov Denis Brjansku 
Pikl Zdeněk Humpolci 
Plecháčková Hana Mělníku 
Polášková Radka Kyjově 
Pořízková Jana Prostějově 
Potoček Tomáš Praze 
Procházka Pavel Kolíně 
Roubalová Tereza Praze 
Roubalová Tereza Praze 
Ruislová Monika Nitře 
Říha Filip Praze 
Schwanzer Robert Hustopečích 
Siegfried Leonard Košicích 
Skubkova Anna Moskvě 
Stádníková Kateřina Praze 
Stejskal David Ústí nad Orlicí 
Straka Peter Košicích 
Strnad Roman Humpolci 
Suchý Jan Prachaticích 
Svobodová Ivana Praze 
Svobodová Lenka Prostějově 
Šalamon Tomáš Praze 
Šeliga Martin Havířově 
Šintajová Katarína Liptovském Mikuláši 
Školoutová Linda Praze 
Šmíd Ladislav Praze 
Šnajdarová Zuzana Uherském Hradišti 
Šoltés Viktor Košicích 
Špaček Jan Praze 
Štanga Miloš Brezně 
Štaudtová Zuzana Nových Zámcích 
Štěpánek Lukáš Praze 
Švancara Zdeněk Boskovicích 
Švihra Dušan Spišské Nové Vsi 
Teklý Lukáš Praze 
Tkáčová Zuzana Galantě 
Ton Jaroslav Šumperku 
Trubáček Jan Boskovicích 
Tůmová Zuzana Praze 
Turínková Zuzana Praze 
Uhrinová Ivana Bánské Bystrici 
Uldrichová Helena Praze 
Unzeitig Radek Zábřehu 
Valčuková Světlana Ternopolu 
Valenta Martin Kyjově 
Vaňečková Hana Mělníku 
Vaněk Vladimír Olomouci 
Varholová Slávka  Košicích 
Vavřinec Petr Litoměřicích 
Veselý David Třebíči 
Vocelková Soňa Sokolově 
Vojkovská Petra Krnově 
Vosáhlo Petr Pardubicích 
Vyhnálek Jan Teplicích 
Vyková Lenka Praze 
Vytlačilová Eva Mělníce 
Weberová Jana Čes. Budějovicích 
Zajíc Ladislav Frýdku - Místku 
Zmeškalová Romana Ostravě 
Zubáčová Alexandra Martině 
Zubkov Alexander Gomélu 
Žďárek Václav Praze 
Žurek Jan Plzni 
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Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku 
Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Benda Miloslav Praze 
Benešová Šárka  Benešově 
Berber Martin Praze 
Bláhová Ivana Uherském Hradišti 
Bleha Miroslav Pelhřimově 
Bogdány Marian Štúrove 
Bošková Lenka Praze 
Brabenec Tomáš  Ostrově 
Broková Ramona Praze 
Copková Ivana Opavě 
Červená Ludmila Poličce 
Dlouhá Veronika  Praze 
Doležal Jiří Rokycanech 
Drábová Monika Praze 
Drha Jiří  Praze 
Dygasiewiczová Mariola  Humenném 
Dynybil  Martin Praze 
Eklová Jitka  Kladně 
Erhart Milan Praze 
Ernstenbergerová Jana  Praze 
Fialová Zuzana  Novém Městě na Moravě 
Fikrová Ivana Svitavách 
Fischerová Olga  Třebíči 
Fišerová Michaela Praze 
Formánková Lucie Rakovníku 
Grulichová Šárka Dvůr Králové nad Labem 
Hájková Danuše  Lounech 
Halfarová Michaela Jablonci nad Nisou 
Hamplová Věra Náchodě 
Hazuková Lenka Pardubicích 
Heller Kamil Lounech 
Hendrych Lukáš Praze 
Hicl David Příbrami 
Hilbertová Petra Broumově 
Hlaváčková Petra Pardubicích 
Holičová Jana Myjavě 
Honajzer Akeš  Opavě 
Hönigová Dita Duchcově 
Hornychová Lucie Náchodě 
Hrabalová Eliška  Plzni 
Hricová Alena Rýmařově 
Hrivnák Martin Jihlavě 
Chmelík Ladislav Mladé Boleslavi 
Chmelíková Zuzana Pardubicích 
Chodúr Jiří Pelhřimově 
Chourová, roz. 
Frýzková 

Blanka Strakonicích 

Janda Petr České Lípě 
Jedličková Alena Mladé Boleslavi 
Jechová Kateřina Praze 
Ježowicz Roman Bratislavě 
Jiráková Jana Jablonci nad Nisou 
Jirků Lucie Praze 
Jonáš Michal Kladně 
Kábelová Lucie Pardubicích 
Kahovec Aleš Praha 
Kantorová Hana Jindřichově Hradci 
Keslerová Martina Brandýse nad Labem 
Kettnerová Eva  Liberci 
Klapková Hana Jihlavě 
Klepačová Jolana  Praze 
Klumparová Hana Náchodě 
Koblížková Klára Jindřichově Hradci 
Komárková Petra Opočně 
Konečná Jana  Praze 
Kopecká Martina Městci Králové 
Kopecká Petra Bratislavě 
Korbelová Iveta  Karlových Varech 
Kortus Martin Vimperku 
Kortusová Daniela  Praze 
Kotschová Petra Šumperku 
Koubová Kristýna Příbrami 
Krotký Martin  Českých Budějovicích 
Krsková Alena Vsetíně 
Kubš Martin Děčíně 
Kunová Katarína Nitře 
Kurtinová Lenka  Vsetíně 
Labská Jana Kolíně 
Lafant Vladimír Slaném 
Laláková Ivona  Praze 

Příjmení Jméno Narozen/a/ v 
Langerová Lucie  Hořovicích 
Liberdová Lucie  Praze 
Losenický Jaroslav Pardubicích 
Lučan Jan  Trutnově 
Lučanská Janka Krompachách 
Macháček Aleš Praze 
Macháčková Michaela  Praze 
Maňáková Silvie Valašském Meziříčí 
Marvanová, roz. 
Kavanová 

Helena Praze 

Michálek Jan Chrudimi 
Míchalová Marta Českých Budějovicích 
Mikolášová Miroslava Stodu 
Miláčková Eva Praze 
Milotová Ludmila Českých Budějovicích 
Miňovská Tereza Praze 
Molková Petra Českých Budějovicích 
Němcová Lenka Praze 
Němcová Monika Liberci 
Němečková Jitka Českých Budějovicích 
Novák Vojtěch  Boskovicích 
Nováková Ivana Havlíčkově Brodě 
Oravcová Andrea  Michalovcích 
Pavelek Ladislav Bruntále 
Pavlová Lenka Strakonicích 
Pechová Veronika Praze 
Pešek Martin Praze 
Pfauová Dana Brandýse nad Labem 
Počtová Lenka Praze 
Poděbradská Eva Městci Králové 
Poláková Martina Pardubicích 
Potměšilová Petra Městci Králové 
Pravcová Veronika Havlíčkově Brodě 
Puchmeltrová Vladimíra Teplících 
Rezková Helena  Praze 
Romová Jitka Příbrami 
Roubíček Radek Praze 
Ruthar Jan Broumově 
Sehnal Jakub  Přerově 
Slaváík Petr Písku 
Sobotková Danisa  Českých Budějovicích 
Staňková Jitka  Praze 
Strnad Pavel  Ústí nad Orlicí 
Stružka Jan Zlíně 
Studená Alena Táboře 
Svatá Zuzana Praze 
Svobodová Ivana Teplicích 
Šimková Miroslava Plzni 
Škardová Helena Praze 
Šmahová Eva  Praze 
Špačková Petra Praze 
Šprysl Milan Děčíně 
Štěpánek Ondřej  Praze 
Štěpková Kateřina Českých Budějovicích 
Šústal Petr Zlíně 
Tauš Michal  Ostrově nad Ohří 
Tintěrová Lenka Praze 
Tlučhořová Eliška Kolíně 
Tomášková Dana  Chlumci nad Cidlinou 
Topol Pavel  Jablonci nad Nisou 
Toušková Vendula  Chrudimi 
Tuzarová Blanka Praze 
Ucová Alice Praze 
Vágnerová Irena Praze 
Vaněček David Benešově 
Vaněk Pavel Rakovníku 
Vaníčková Zuzana  Praze 
Velechovská Lenka Městci Králové 
Viňanská Katarína Prešově 
Vodrážková Soňa Karlových Varech 
Volfová Vendula Domažlicích 
Voříšek Jiří Kladně 
Vrabec Martin  Martině 
Vychnerová Markéta Brandýse nad Labem 
Záluský Tomáš Praze 
Zdeňková Jana Praze 
Zimová Kateřina Žatci 
Zvoníková Lenka Novém Městě na Moravě 

Obor: Zdanění a daňová politika  
Maňásek Radek Uherském Hradišti 
Place, roz. Jiřičková Gabriela Vrchlabí 

Ryglová Nikol Teplicích 
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