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Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA
univerzity, přičemž právě tyto aktivity budou pro fakultu do
budoucna v mnohém stále významnější.
Rok 2010 byl pro fakultu ve všech jejích hlavních oblastech
činnosti úspěšným. Přes nastupující demografický vývoj
způsobující pokles počtu absolventů středních škol si udržela
nejen setrvalý počet uchazečů, ale i kvalitu přijatých studentů.
Ve stále rostoucím tlaku na kvalitní publikační činnost
v konkurenci ostatních ekonomických fakult u nás určitě
obstála. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že i při úsporných
opatřeních ze strany státu, dokázala udržet vyrovnané
hospodaření.
Fakulta dále pokročila i ve spolupráci s praxí. Vedle
pokračování partnerství s firmou Deloitte navázala nově
partnerskou spolupráci i s firmopu PricewaterhauseCoopers.
Konkrétním výsledkem spolupráce bylo několik přednášek
k aktuálním problémům z oblasti financí a účetnictví, které
byly studenty velmi dobře přijaty.

Pro mne osobně byl rok 2010 spojen i s koncem prvního
funkčního období a díky důvěře, které se mi dostalo od
Akademického senátu fakulty, zároveň i počátkem období
druhého. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem
spolupracovníkům z fakulty i mimo ni za výbornou spolupráci,
která se snad projevila v rozvoji naší fakulty. Poděkování patří i
studentům, zejména těm, kterým osud fakulty není lhostejný a
snaží se nejen dobře studovat, ale svými náměty a
připomínkami pozměnit fakultu.
V nadcházejícím roce oslaví Fakulta dvacet let své existence.
Troufám si říci, že do tohoto roku fakulta vstupuje jako
sebevědomá instituce, která patří k předním ekonomickým
fakultám u nás, která si je však současně vědoma, ve kterých
oblastech bude zapotřebí ještě mnohé zlepšit tak, aby své
postavení nejen udržela, ale i dále posílila.

Uvědomujeme si rovněž, že nezbytným předpokladem
úspěšného uplatnění absolventů v praxi jsou i prezentační
dovednosti. Proto jsme ve spolupráci s Deloitte připravili
intenzívní kurz, který rozvíjel právě tyto dovednosti studentů.
Významným počinem ve spolupráci s praxí, ke kterému došlo
na počátku roku, bylo i otevření finanční laboratoře Thomson
Reuters Financial Lab, která byla vybavena dvěma počítači s
přístupem do aplikace Reuters 3000 Xtra. Studentům to
umožní získat rozsáhlá vstupní data pro bakalářskou či
diplomovou práci a naučit se ovládat aplikaci, se kterou se
mohou setkat ve svém budoucím zaměstnání.
Důležitou oblastí rozvoje fakulty jsou i mezinárodní vztahy.
Pozitivní posun jsme zaznamenali, zejména u mladších
akademických pracovníků a studentů doktorského studia, při
prezentaci
výsledků
na
mezinárodních
odborných
konferencích. Přínosem pro studenty byly i intenzívní kurzy
vedené zahraničními hostujícími profesory. Značné rezervy
ovšem stále zůstávají v mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a
výzkumu, rovněž se nepodařilo významněji zvýšit ani počet
studentů vyjíždějících na semestrální pobyty na zahraniční
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Děkan Fakulty
doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.

STRUKTURA FAKULTY A SLOŢENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ

VĚDECKÁ RADA
INTERNÍ ČLENOVÉ

EXTERNÍ ČLENOVÉ

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
katedra měnové teorie a politiky

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
katedra didaktiky ek. předmětů

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

katedra manaţerského účetnictví

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

rektor Vysoké školy ekonomické

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
katedra měnové teorie a politiky

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

vedoucí kat. manaţerského 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 oceň. podniku

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

vedoucí kat. fin. účetnictví a auditingu

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

proděkanka pro studijní a ped. činnost

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

doc. Ing. Jan Doleţal, CSc.
ředitel BDO CS s.r.o.

Hospodářská fakulta TU v Liberci

Ing. Otakar Hora, CSc.

Ing. Milena Horčicová, CSc.

ředitelka odboru Finanční politiky,
MFČR

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.

vedoucí katedry podnikových financií,
EU Bratislava

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
vedoucí katedry, VŠFS
Ing. Petr Zahradník, MSc.

ekonomická ředitelka DP města Brna

doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

vedoucí katedry rozp. politiky a
managementu veřejnho sektoru, VSFS
děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

vedoucí katedry financí a kapitálových
trhů FSV UK

katedra finančního účetnictví

PricewaterhouseCoopers

katedra veřejných financí

prezident

prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Ing. Petr Kříţ

Ing. Jiří Nekovář

Komory

Ing. Jiří Rusnok

daňových

poradců

katedra financí a oceňování podniku

ČESTNÍ ČLENOVÉ od 1. 4. 2010

proděkanka pro zahraniční vztahy

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí katedry veřejných financí

Ing. Václav Černý, Ph.D.
místopředseda senátu

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

místopředseda senátu

Ing. Savina Finardi
Zuzana Pospišová
(do 6. října 2010)

Bc. Pavla Mikušová
(od 6. října 2010)

Šárka Vorlová

PRODĚKANKA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY

doc. Ing. Marcela Źárová, CSc.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

TAJEMNICE FAKULTY

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

JUDr. Eva Vachulková

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. (do 31. 8. 2010)
ing. Alena Králová, Ph.D. (od 1. 9. 2010)

DĚKANÁT
KOLEGIUM DĚKANA

KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

od 1. 4. 2010
prof. Ing. Petr Marek, CSc.
doc. Ing. Marcela Ţárová, CSc.

Martin Komínek

předseda senátu

KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU

generální ředitel ING PF, a.s.

katedra financí a oceňování podniku

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

od 1. 4. 2010
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
IES FSV- UK v Praze

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

STUDENTSKÁ KURIE

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

do 31. 3. 2010
Ing. Hana Černochová

Fakulta managementu VŠE

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ A
PEDAGOGICKOU ČINNOST

UČITELSKÁ KURIE

manaţer EU Office, Česká spořitelna

katedra fin. účetnictví a auditingu

do 31. 3. 2010
prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

partner v oblasti auditu, KPMG

doc. Ing. Karel Půlpán, CSc.

vedoucí katedry měnové teorie a politiky

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE DĚKANA

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.

doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A DOKTORSKÉ
STUDIUM

děkanka EF VŠB - TU Ostrava

proděkan pro vědu, výzkum a dokt. st.

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

AKADEMICKÝ SENÁT

DĚKAN

prof. Ing. Josef Valach, CSc.
katedra financí a oceňování podniku

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
katedra finančního účetnictví

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

PEDAGOGICKÁ RADA

KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

OBOROVÁ RADA DOKTORSKÉHO
STUDIA

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE POLITIKY

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU PRO
DYNAMICKOU EKONOMII A EKONOMETRII

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY
Počet akademických pracovníků na fakultě Fakulta
disponuje stabilním kádrem zkušených akademických
pracovníků. K 31. prosinci 2010 fakulta zaměstnávala
celkem 89 akademických pracovníků v pedagogické a
vědeckovýzkumné činnosti (přepočtených dle výše
pracovního úvazku), což je ve srovnání s loňským rokem jen
nepatrný nárůst (+2%).
Základ fakulty tvoří i nadále akademičtí pracovníci v
hlavním pracovním poměru na VŠE, které při zabezpečení
výuky doplňují přední odborníci z praxe spolupracujících s
fakultou na základě částečného pracovního úvazku či dohod
o provedení práce, ve větší míře se do výuky zapojují i
hostující profesoři ze zahraničí.
Kvalifikační struktura V důsledku úspěšně dokončených
habilitačních (2) se v průběhu roku dále mírně zlepšila
kvalifikační struktura akademických pracovníků fakulty,
podíl akademických pracovníků s vědecko-pedagogickými
hodnostmi profesor a docent na celkovém počtu
pedagogických pracovníků fakulty a přesáhl 59% (to je o 2
procentní body více, než v loňském roce). Situace na
jednotlivých katedrách zůstala v tomto směru značně
diferencovaná.
V roce 2010 proběhlo úspěšně jmenovací řízení u doc. ing.
Jaroslavy Durčákové, CSc. z katedry měnové teorie a
politiky.

Kvalifikační struktura akademických pracovníků

Na základě úspěšného habilitačního řízení rektor jmenoval
dvě nové docentky: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. a Dr. Ing.
Jana Ištvánfyová byly jmenovány docentkami pro obor
Účetnictví a finanční řízení.
Věková struktura Věková struktura akademických
pracovníků se v průběhu roku 2010 prakticky nezměnila.
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OBORY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Obory bakalářského studijního programu V rámci bakalářského
studijního programu Finance a účetnictví probíhala výuka na
fakultě v rámci pěti bakalářských oborů. Všechny obory
bakalářského studijního programu jsou uskutečňovány v
prezenční formě a v českém jazyce.

Banská Bystrica) v realizaci společného navazujícího
magisterského studijního programu v angličtině (Joint Degree
Study Program) „Finance and Accounting for Common Europe“.
Bankovnictví a pojišťovnictví

Obory magisterského studijního programu Fakulta v rámci
navazujícího magisterského studijního programu Finance a
účetnictví realizovala šest hlavních specializací (oborů) v českém
jazyce v prezenční formě. Fakulta financí a účetnictví pokračovala
ve spolupráci 4 partnerských univerzit (VŠE Praha, Rotterdam
Business School, University of Ljubljana a Univerzita Mateja Béla,

Garant
Garantující
katedry

Bankovnictví a pojišťovnictví

Garantující
katedry

Garant
Garantující
katedry

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

Finance
Garant
Garantující
katedry

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
Garant
Garantující
katedry

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra financí a oceňování podniku
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedra manažerského účetnictví

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Garant
Garantující
katedry

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
katedra didaktiky ekonomických předmětů

Zdanění a daňová politika
Garant
Garantující
katedry

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

Finance
Garant

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra bankovnictví a pojišťovnictví
katedra financí a oceňování podniku
katedra měnové teorie a politiky
katedra veřejných financí

Finance a oceňování podniku
Garant
Garantující
katedry

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

Účetnictví a finanční řízení podniku
Garant
Garantující
katedry

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
katedra financí a oceňování podniku
katedra finančního účetnictví a auditingu
katedra manažerského účetnictví

Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Garant
Garantující
katedry

ing. Alena Králová, Ph.D.
katedra didaktiky ekonomických předmětů

Zdanění a daňová politika
Garant
Garantující
katedry

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
katedra veřejných financí

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Finance and Accounting for Common Europe

katedra veřejných financí

Akademická
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
ředitelka
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Proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Marie míková, CSc.

POČET A STRUKTURA STUDENTŮ FAKULTY

http://f1.vse.cz/studium/

Počet studentů K 31. říjnu 2010 studovalo na Fakultě
financí
a
účetnictví
v bakalářských,
pětiletých
magisterských, dvouletých navazujících magisterských a
doktorských studijních programech celkem 3244
studentů, což představuje ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku pouze malý nárůst – o 22
studentů, v relativním vyjádření to je o necelé 0,7%.

činil celkem 36%, ve srovnání s předcházejícím rokem se
tento podíl dále zvýšil (+4 procentní body) v důsledku
vyššího počtu absolventů bakalářského studia
přecházejících do studia magisterského; v rámci
struktury magisterských programů došlo k dalšímu
poklesu významu programu pětiletého, protože do tohoto
programu již nejsou noví studenti přijímáni (podíl
studentů v tomto programu dosáhl pouze 0,2%).

Struktura studentů Podíly studentů v jednotlivých
studijních programech zůstaly praktický shodné jako
v předchozím roce. Největší podíl připadal na studenty v
bakalářském studijním programu (60 %, ve srovnání
s předchozím rokem je to pokles o 3 procentní body),
podíl studentů v magisterských studijních programech

Nejmenší podíl studentů je zapsán v doktorském
studijním programu (4%), který má výběrový charakter a
omezený počet studentů je dán i potřebou mnohem
individuálnější práce se studenty doktorského programu;
vzhledem k nezměněnému počtu studentů v doktorském
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Z hlediska jednotlivých programů zůstává vyšší podíl
zahraničních
studentů
v bakalářském
studijním
programu než v navazujícím magisterském programu
(údaje za pětiletý magisterský program jsou již ovlivněny
celkově nízkým počtem studentů v tomto programu).
Podíly českých a zahraničních studentů I v roce 2010
bylo v jednotlivých českých studijních programech
významné zastoupení studentů ze zahraničí. Jejich podíl
na celkovém počtu studentů fakulty představoval 19% a
ve srovnání s rokem předchozím se tento podíl snížil o 3
procentní body.

Počty českých a zahraničních studentů v jednotlivých
programech
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Struktura studentů dle jednotlivých studijních programů

studiu a nárůstu počtu studentů v ostatních programech
se podíl oproti předchozímu roku mírně snížil.
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Počty uchazečů Celkový počet uchazečů přihlášených ke
studiu v akademickém roce 2010/11 do oborů v
bakalářském studijním programu se ve srovnání s
předchozím rokem snížil o více než 2% (což v absolutním
vyjádření představovalo méně o 57 uchazečů).
Studenti byli přijímáni do bakalářského studijního
programu na obory Finance, Účetnictví a finanční řízení
podniku, Zdanění a daňová politika, Bankovnictví a
pojišťovnictví a Učitelství praktického vyučování
v ekonomickém vzdělávání.

Vývoj počtu uchazečů na FFÚ

http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

Bodové limity Bodové limity pro přijetí korespondovaly s
počtem uchazečů a počty přijímaných studentů na
jednotlivé obory. K mírnému poklesu bodového limitu
došlo u oboru Bankovnictví a pojišťovnictví. Naopak
k nepatrnému nárůstu bodového limitu došlo u oboru
Účetnictví a finanční řízení podniku a Finance. U oboru
Učitelství
praktického
vyučování
v ekonomickém
vzdělávání bodový limit byl prakticky na minimálním
počtu bodů potřebném ke složení přijímací zkoušky. Na
oboru Zdanění a daňová politika došlo ke zvýšení
bodového limitu na 120.

Počet uchazečů do jednotlivých oborů
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Z hlediska jednotlivých oborů byl opět patrný vyšší zájem o
obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Účetnictví a Finance,
naopak procento přijatých uchazečů bylo u oborů Zdanění
a Učitelství bylo podstatně vyšší.

Bodové limity pro přijetí

2008

37
33
20

Učitelství ek. předmětů
pro střední školy

Počty přijatých studentů Fakulta přijala ke studiu celkem
1116 studentů, což představuje 41,5% z celkového počtu
přihlášených uchazečů (o 0,5 procentního bodu více než
v předchozím roce). Počet přijatých studentů byl vyšší, než
kolik činily plánované počty přijímaných studentů na
jednotlivé obory, protože každoročně určitá část z přijatých
studentů ke studiu nenastoupí.

Bodový limit
rok
2007
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rok
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rok
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Počty přijatých studentů
Počet přijatých
Obor
Bankovnictví a pojišťovnictví
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Účetnictví a finanční řízení
podniku
Učitelství praktického
vyučování v ek. vzdělávání
Zdanění a daňová politika
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2008

rok
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v%z
přihláše
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37
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU
Obsah přijímacího řízení do magisterského programu
Největší část studentů přijatých do navazujícího studijního
programu představují absolventi bakalářského studijního
programu Fakulty financí a účetnictví, kteří jsou – pokud
řádně ukončí studium bakalářského studijního programu
do osmého semestru – přijímáni bez přijímacích zkoušek.
Ostatní uchazeči konají přijímací zkoušky z ekonomie a
odborného předmětu dle hlavní specializace, do které se
hlásí. Přijímací řízení ke studiu pro akademický rok
2010/2011 proběhlo v lednu a srpnu 2010.
Počet uchazečů do jednotlivých oborů navazujícího
magisterského programu
43
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2007
9
pro SŠ
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POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE DOSTAVILI K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE DO
NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

Počet
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Počty přijatých Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím
zkouškám do navazujícího studijního programu, jich
úspěšně sloţilo obě části zkoušky 36% (zkoušku z
ekonomie sloţilo 53% a zkoušku z odborného předmětu
49% uchazečů), coţ představuje lepší výsledek neţ v roce
2009, kdy u obou částí zkoušky uspělo 27% uchazečů.
Na základě výsledků u přijímacích zkoušek bylo přijato
celkem 70 studentů, coţ představuje 36% z počtu
uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám.
Přijímací zkoušky na doktorský studijní program Přijímací
řízení je shodné pro prezenční i kombinovanou formu
studia. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
 zkoušky z odborného předmětu,
 zkoušky z anglického jazyka.
Současně s přihláškou musí uchazeč odevzdat vědeckou
esej na vyhlášené téma.
Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech, první se
konal v červnu, náhradní termín v září 2010.

NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU
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Počty uchazečů Počty uchazečů se ve srovnání s
předchozím rokem změnily, nárůst zaznamenal obor
Účetnictví a finanční řízení podniku, Finance, Finance a
oceňování podniku a Zdanění a daňová kontrola.

Bankovnictví a pojišťovnictví
Finance
Finance a oceňování podniku
Účetnictví a fin. řízení podniku
Učitelství ek. předm. pro SŠ
Zdanění a daňová politika

54

65
61

Finance

Bankovnictví a
pojišťovnictví

75

30
36
36

102
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Fakulta na základě výsledků přijímacího řízení přijala ke
studiu celkem 40 studentů (Finance 23, Účetnictví a
finanční
řízení podniku 14, Teorie vyučování
ekonomických předmětů 3).

ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

http://f1.vse.cz/studium/

Počty absolventů Během roku 2010 úspěšně ukončilo
studium na Fakultě financí a účetnictví celkem 805
studentů, z toho 480 studentů v bakalářském studijním
programu, 311 studentů v magisterském studijním
programu a 14 studentů v doktorském studijním
programu.
Ve srovnání s rokem předchozím to představuje nárůst o
82 studentů (+11,3%). Ten byl způsoben vyšším počtem
absolventů jak bakalářského studijního programu (+7%),
Počty absolventů bakalářských oborů

Zdanění a daňová politika
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160
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146

Účetnictví a finanční řízení
podniku
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Učitelství ek. předmětů pro
SŠ
Účetnictví a finanční řízení
podniku
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47
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50
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Téma práce
Makro-finanční modelování
výnosové křivky – aplikace na
česká data
Kapitálové penzijní připojištění
v České republice - zhodnocení
a směry dalšího vývoje
Nerovnováha na peněţním trhu
v teorii endogenních peněz
Daňové úlevy v České republice
Analýza vlivu integrace
a konsolidace na burzovní trhy

Školitel
prof. Mandel
prof.
Hamerníkov
á
doc.
Koderová
prof.
Kubátová
doc. Dvořák

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční
řízení podniku
Lic.Oec.Int.Mil
ena Marinova
Ing. Jana
Skálová
Ing. Jan Molín

Ing. Zdeněk
Gonsorčík
Ing. Pavel
Vondráček

Securitization. A critical assessment
in the light of the financial crisis
Účetní, daňové a právní aspekty
přeshraničních fúzí v Evropské unii
Protiprávní jednání v hospodářské
oblasti, moţnosti jeho odhalování
a prevence
Poloţkové ocenění ekonomické
rozvahy a jeho konzistence
Vliv zdanění dividend a kapitálových
výnosů na výnosnost a chování cen
akcií v Německu
Rating a význam nefinančních
faktorů
Účetní zobrazení smluv o zhotovení

doc. Krupová
doc. Mejzlík
doc. Králíček
prof. Mařík
prof. Marek
doc.
Grünwald
doc. Krupová

Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování
ekonomických předmětů

7

0

Ing. Martin
Jareš
Ing. Pavel
Ţilák

Ing. Pavel
Kraus

2006
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Ing. Jiří Škop

Ing. Marek
Jindra

3

2009
100

156

26

Finance a oceňování
podniku

100

0

2008

122
109
92

75
7

2009

2006

Finance

2010

2010

2007

99

30
24

Autor

Ing. Jan Korda

45
28
20

130

Bankovnictví a pojišťovnictví

Obhájené disertační práce na oboru Finance

Ing. Radim
Zelenka

Počty absolventů magisterských oborů

84
70
54
37
28

Zdanění a daňová politika

tak i absolventů magisterského studijního programu
(+20%).
Obhajoby disertačních prací V roce 2010 bylo v rámci
třech oborů doktorského studijního programu Finance a
účetnictví, které jsou na fakultě akreditovány, obhájeno
celkem 14 disertačních prací, z toho 5 na oboru Finance,
7 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku a 2 na
oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů.

100

150

200

Ing. Hana
Čiháková
Ing. Marie
Fišerová

Moţnosti implementace systému
uznávání výsledků neformálního
vzdělávání a informálního učení
v ČR
Vyuţití problémového vyučování při
výuce účetnictví na středních
školách

doc. Rotport

doc. Rotport

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST – ZÁKLADNÍ ZAMĚŘENÍ
Zaměření vědeckovýzkumné činnosti Vědecko-výzkumná
činnost fakulty v roce 2010 navázala na dosavadní její
prestižní postavení v oblasti domácího finančně-účetního
výzkumu a zaměřila se na úzké propojení s doktorským
studijním programem. Vědecko-výzkumná činnost fakulty byla
zejména realizována v rámci podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumu, vývoje a inovací fakulty. V rámci
této podpory realizovala fakulta následující aktivity:
Soutěž děkana o tvůrčí volno akademického pracovníka
V roce 2010 fakulta poskytla 1 tvůrčí volno (Prof. Karel
Janda), v délce šesti měsíců podle § 76, zák.111/98 Sb., a
to v zimním semestru 2010/2011.
Podpora prezentace výsledků na mezinárodních
konferencích Fakulta podporovala aktivní účast
akademických
pracovníků
na
mezinárodních
konferencích, a to za předpokladu, že jejich příspěvky byly
přijaty programovým výborem příslušné konference.
Podpora
excelentní
publikační
činnosti
Fakulta
podporovala excelentní publikační aktivity akademických
pracovníků. Prioritně se jednalo o publikování
impaktovaných článků a recenzovaných článků,
uvedených na seznamech uznávaných periodik.
Cena děkana o nejlepší publikační činnost Fakulta
uskutečnila soutěž o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší
článek s oponentním řízením a o nejlepší publikační
činnost studentů doktorského studia.
Podpora získávání externích grantů Fakulta podporovala
úspěšné zapojení akademických pracovníků do externích
výzkumných soutěží.
Pořádání vědeckých konferencí Fakulta financí a
účetnictví a její katedry pokračovaly v organizaci
vědeckých konferencí a uspořádaly v roce 2010 čtyři
odborné konference a jeden workshop:
15. ročník mezinárodní konference Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí (katedra veřejných
financí, Praha 16. – 17. 4. 2010),
11. ročník konference studentů doktorského studia na
Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (Praha, 28. 5.
2010),
9

http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/
6. ročník mezinárodní konference Reflexí krize ke
zlepšování výkonnosti
(katedra manažerského
účetnictví, Praha 15. – 17. 9. 2010),
10. ročník pedagogické konference na téma
„Koncepční rámec finančního účetnictví“ (katedra
finančního účetnictví a auditingu, Praha 27. 11.
2010),
workshop Přeshraniční fúze – účetní a daňové
souvislosti (katedra finančního účetnictví a auditingu,
Praha 5. 11. 2010).
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Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské
studium
prof. Ing. Petr Musílek, PhD.

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST - GRANTY
Granty od GAČR Paralelně
s výzkumnými
aktivitami
zahrnutými do výzkumného
záměru FFÚ se na většině
fakultních pracovišť rozvíjela
vědecká a výzkumná činnost
financovaná
z externích
grantů.
Interní granty Grantová rada
fakulty
vyhodnotila
a
posoudila podle stanovených
principů (vědecká hodnota
projektu, očekávaný přínos
projektu pro vědecký rozvoj
VŠE, odborné předpoklady
řešitelského
týmu,
adekvátnost
finančních
poţadavků, kvalita a rozsah
publikačních
výstupů)
projekty v rámci soutěţe na
podporu
specifického
vysokoškolského
výzkumu
prováděného
studenty
doktorského
studijního
programu
nebo
magisterského
studijního
programu ve spolupráci se
svými školiteli. Na základě
návrhu Grantové rady fakulty
pak
Interní
grantová
agentura VŠE rozhodla o
přidělení 18 grantů.

http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/

GRANTY Z GAČR ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉ V ROCE 2010
Regulace transferových cen
Analýza nákladů a přínosů
přechodu na IFRS v českých
veřejně obchodovaných
společnostech
Analýza oceňování a vykazování
cenných papírů kótovanými a
nekótovanými společnostmi v ČR

reg. č. 402/08/0271, řešitel: doc. Ing.
Jaroslav Brada, Dr., doba řešení 2008-10
reg. č. 402/08/0748, řešitel: doc. Ing.
Ladislav Mejzlík, Ph.D., doba řešení 20082010
reg. č. 402/08/P024, řešitel: Ing. Jiří
Strouhal, Ph.D., doba řešení 2008-2010

GRANTY Z GAČR POKRAČUJÍCÍ V ROCE 2010
Změny v úloze a postavení odvětví
pojišťovnictví a investičního
bankovnictví v globální éře ve světě
a v ČR
Veřejné výdaje v postsocialistických
státech Evropské unie
Nelineární dynamika v peněţní
ekonomii a financích. Teorie a
empirické modely
Strukturální distorze v daňovém
systému a jejich vliv na investiční
rozhodování
Problémy korelace v řízení
finančních rizik
Analýza účetních pravidel pro
vykazování zisku nové přístupy ve
světě a moţnosti jejich aplikace v
ČR
Trţní riziko a finanční deriváty
Uţití IAS/IFRS v malých a středních
podnicích a vliv na měření jejich
výkonnosti

reg. č. GA402/09/1507, řešitel: prof. Ing.
Eva Ducháčková, CSc., doba řešení 20092011
reg. č., GA402/09/0283, řešitel: prof. Ing.
Vratislav Izák, CSc., doba řešení 2009-2011
reg. č. GA402/09/H045, řešitel: prof. RNDr.
Ing. Jan Kodera, CSc., doba řešení 20092011
reg. č. GA402/09/1294, řešitel: prof. Ing.
Květa Kubátová, CSc., doba řešení 20092011
reg. č. GA402/09/0380, řešitel: doc. Mgr.
Jiří Málek, Ph.D., doba řešení 2009-11
reg. č. GA402/09/P523, řešitel: Ing. David
Procházka, Ph.D., doba řešení 2009-2011

reg. č. GA402/09/0732, řešitel: RNDr. Jiří
Witzany, Ph.D., doba řešení 2009-11
reg. č. GA402/09/0225, řešitel: prof. Ing.
Libuše Müllerová, CSc., doba řešení 20092011

GRANTY Z GAČR ZAHÁJENÉ V ROCE 2010
Nestabilita finančních trhů a
efektivnost jejich regulace
Komparativní analýza národních
účetních a daňových systémů v EU
s důrazem na přeshraniční fúze
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reg. č. P402/10/0289, řešitel: doc. Ing.
Jaroslava Durčáková, CSc., doba řešení
2010-2012
reg. č., P403/10/1982, řešitel: doc. Ing.
Marcela Ţárová, CSc., doba řešení 20102012
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GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE
Tvorba podpůrných počítačových aplikací pro
účetní praxi se zaměřením na IFRS
Oceňování specifických podniků
Studentská vědecká konference TPAVF
Zkvalitňování ekonomického vzdělávání
v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší
odborné školy
Chování investičních instrumentů v kontextu
finančních krizí
Měnové a regulatorní aspekty nestability
finančních trhů
Konference studentů doktorského studia
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Dopady investování suverénních fondů na
světovou alokaci majetku
Koncepty oceňování v účetnictví akvizicí a fúzí
a jejich vliv na výši a strukturu vlastního
kapitálu versus věrný a poctivý obraz spojení
podniků ve finančním účetnictví
Profitabilita zákazníka a její vliv na finanční
pozici podniku
Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace
výdajů
Úloha účetních informací v měření finanční
výkonnosti
Koncepce konsolidace účetních výkazů
účetních jednotek veřejného sektoru pro
účetní výkazy za Českou republiku a forma
jejich prezentace uţivatelům
Výnosové křivky a vývoj ekonomiky
Vliv daňových a výdajových nástrojů na
mikroekonomickou a makroekonomickou
efektivnost
Měření ziskovosti zákazníků ve finančních
institucích
Cost contribution arrangements ve finančním
řízení v podmínkách České republiky
Restrukturalizace a investice jako prostředek
ke zvýšení hodnoty podniku

reg. č. 3/2010, řešitel: Ing.
David Procházka, Ph.D.
reg. č. 4/2010, řešitel: Ing.
Markéta Hejduková
reg. č. 6/2010, řešitel: Ing.
Savina Finardi
reg. č. 7/2010, řešitel: prof.
Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
reg. č. 8/2010, řešitel: Ing.
David Havlíček
reg. č. 10/2010, řešitel: doc.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
reg. č. 12/2010, řešitel: Ing.
David Procházka, Ph.D.
reg. č 16/2010, řešitel: doc.
Ing. Jaroslav Brada, Dr.
reg. č 18/2010, řešitel: prof.
Ing. Hana Vomáčková, CSc.

reg. č 19/2010, řešitel: Ing.
Lucie Machalová
reg. č. 20/2010, řešitel: prof.
Ing. Vratislav Izák, CSc.
reg. č. 21/2010, řešitel: Ing.
Zbyněk Halíř
reg. č. 23/2010, řešitel: Ing.
Michal Svoboda

reg. č. 24/2010, řešitel: PhDr.
Petr Jablonský
reg. č. 30/2010, řešitel: doc.
Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
reg. č. 33/2010, řešitel: Ing.
Petr Vacek
reg. č. 34/2010, řešitel: Ing.
Tomáš Brabenec
reg. č. 37/2010, řešitel: Ing.
Petra Oceláková

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST – PUBLIKAČNÍ ČINNOST A KVALIFIKAČNÍ ROZVOJ
Publikační činnost v roce 2010 Integrální součástí
vědecko-výzkumné činnosti fakulty je publikační činnost
akademických pracovníků. Všechny povinné celoškolské a
fakultní kurzy, zajišťované katedrami jsou zabezpečeny
vlastními učebnicemi učitelů kateder, event. jejich
speciálními publikacemi. Tyto učebnice a publikace jsou
rovněţ hojně vyuţívány nejen ostatními ekonomickými
fakultami v ČR, ale i na Slovensku. V roce 2009 bylo
akademickými pracovníky fakulty publikováno celkem 12
kniţních publikací a 14 učebnic, 10 článků v časopisech
s pozitivním impakt faktorem, 99 recenzovaných článků,
108 nerecenzovaných článků a 213 ostatních příspěvků.
Základním cílem fakulty však není kvantitativní přístup
k publikační činnosti, ale v centru pozornosti zejména stojí
kvalitativní úroveň vydaných publikací, o čemţ svědčí
přední umístění akademických pracovníků nebo
doktorandů fakulty v celoškolských soutěţích.

CELOŠKOLSKÉ SOUTĚŢE O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE
3. místo
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. za
publikaci Peníze a zlato, 1. vydání,
Praha, Management Press, 2010,
300 s. ISBN 978-80-7261-214-7

Kategorie kniţní
publikace

3. místo
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. za
článek Monopoly centrálních bank a
emise peněz, Politická ekonomie
2009, roč. 57, č. 5, s. 579-600, ISSN
0032-3233

Kategorie článek

Kategorie
publikační činnost
studentů
doktorského
studia
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3. místo
Ing. David Havlíček za článek Price
Bubble: The Case of Current Financial
Crisis?, Journal of International
Scientific Publications: Economy &
Business, 2010, roč. 4, č. 1, s. 176193, ISSN 1313-2555

Fakultní soutěţe S cílem podpořit vysokou kvalitu kniţních
publikací a recenzovaných článků vyhlásil v roce 2010
děkan fakulty 11. ročník soutěţe o nejlepší kniţní
publikaci, o nejlepší článek v časopise s oponentním
řízením a o nejlepší publikační činnost studentů
doktorského studia na fakultě. Vítěze v jednotlivých
kategoriích vyhlásil děkan na základě návrhu hodnotící
komise fakulty sloţené ze všech profesorů fakulty a stali
se jimi doc. Bokšová a prof. Revenda v kategorii kniţní
publikace, prof. Mandel a doc. Zelenka v kategorii článku
v časopise s oponentním řízením a Ing. Havlíček za
publikační činnost studentů doktorského studia.

FAKULTNÍ PUBLIKAČNÍ SOUTĚŢ

Kategorie kniţní
publikace

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. za
publikaci Účetnictví komerčních
pojišťoven - specifika v ČR, 1.
vydání, Praha, Wolters Kluwer,
2010, 380 s., ISBN 978-80- 7357521-2
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. za
publikaci Peníze a zlato, 1. vydání,
Praha, Management Press, 2010,
300 s. ISBN 978-80-7261-214-7

Kategorie
nejlepší článek
v časopise
s oponentním
řízením

prof. Ing. Martin Mandel, CSc. a
doc. Ing. Vladimír Zelenka za
článek Ztráta centrální banky –
účetní a ekonomický pohled,
Politická ekonomie, 2009, roč. 57,
č. 6, s. 723-739, ISSN 0032-3233

Kategorie
publikační
činnost studentů
doktorského
studia

Ing. David Havlíček za článek Price
Bubble: The Case of Current
Financial Crisis?, Journal of
International Scientific
Publications: Economy & Business,
2010, roč. 4, č. 1, s. 176-193, ISSN
1313-2555
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http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/
Řízení ke jmenování profesorem Na zasedáních vědecké
rady fakulty se uskutečnila v rámci profesorského řízení
v roce 2010 jedna přednáška - doc. Ing. Jaroslava
Durčáková, CSc.
Habilitační řízení V rámci habilitačního řízení se
uskutečnily tři přednášky. Na základě úspěšného
habilitačního řízení jmenoval rektor tyto nové docenty
z fakulty: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová,
Ph.D. byly jmenovány docentem pro obor Účetnictví a
finanční řízení a Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. byla
jmenována docentem pro obor Finance.
V roce 2010 bylo zahájeno řízení ke jmenování
profesorem doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D.

ÚSPĚŠNÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V ROCE 2010
doc. Ing. Jaroslava Durčáková,
CSc.

Systémy měnových kurzů a
jejich volba v tranzitivních
ekonomikách

ÚSPĚŠNÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2010

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

Specifika vykazování
komerčních pojišťoven
v kontextu s harmonizačními
procesy EU s důrazem na
implementaci IFRS 4 Pojistné smlouvy

Ing. Jana Ištvánfyová, Ph.D.

Moţnosti a meze účetnictví
veřejného a neziskového
sektoru

Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

Analýza fiskálního dopadu

STUDENTI VE VĚDECKÉ PRÁCI FAKULTY
Studentská odborná soutěž a ESOP Veřejná obhajoba
prací přihlášených do dalšího kola studentské odborné
soutěže na finančně-účetní téma organizované Fakultou
financí a účetnictví VŠE proběhla v květnu 2010.
Těchto pět prací bylo současně oceněno v rámci soutěže
ESOP jako nejlepší seminární práce na fakultě. Práce
Aleny Podhradské byla navíc oceněna firmou Ernst &
Young.

STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ SOS
1. místo
2. místo

3. místo
4. místo
5. místo

Alena Podhradská:
Analýza daňového zatížení podniku
Hana Ťápalová:
Goodwill ve společnostech působících v
telekomunikačním průmyslu - vykazovaný
podle IFRS a U.S. GAAP
Jan Šimek:
Kalkulace vlastních nákladů v zemědělství
a její specifika v oblasti živočišné výroby
Petra Cveková a Pavlína Kučerová: Rozbor
zveřejnění dlouhodobého majetku v účetní
závěrce skupiny Philips
Petra Mudrochová:
Vliv ohlášení čtvrtletních dividend a
hospodářských výsledků na ceny akcií

http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/
Cena rektora za excelentní práci Cenu rektora za
excelentní diplomovou práci získalo 9 studentů FFÚ a 3
studenti za excelentní bakalářskou práci.

CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI
Radek Londýn:
Měnová politika Maďarské národní banky a možnost
zavedení eura v Maďarsku
Martina Tatárová:
Analýza dańové konkurenceschopnosti Chotvatska ve
srovnání se sousedními státy na základě daně ze zisku
Alexandr Bělošický:
Analýza penzijní reformy se zavedením vazby mezi
počtem dětí a výší důchodu
Kristýna Hrubošová:
Trvalé a přechodné změny hodnoty aktiv a závazků ve
finančním účetnictví
Alena Podhradská:
Daňové klíny u podniků v České republice
Jaroslava Cvejnová:
Dopad reformy financování na vědu v ČR
Jiří Jirka:
Nehmotná aktiva ve světově uznávaných účetních
systémech
Filip Votoček:
Vykazování finančních derivátů
Miroslav Zadák:
Zhodnocení významu systému měnových kurzů při
vzniku a řešení měnových krizí

CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ DIPLOMOVOU PRÁCI
Monika Janičíková:
Anomálie spojené s IPO –studie na Německém trhu
Adrian Lisko:
Behaviorálné financie
Jakub Pivoluska:
Politika cieľovania inflácie vo svete a v Českej
republike: vyhodnotenie úspešnosti nepodmienených
prognóz ČNB
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Konference studentů doktorského studia Fakulta
uspořádala již 11. ročník konference studentů
doktorského studia. Tak jako i v minulých ročnících
proběhla ve spolupráci s auditorskou, daňovou, účetní a
poradenskou firmou BDO v rámci konference soutěž o
prezentaci nejlepšího příspěvku. Jako nejlepší byly
vyhodnoceny příspěvky Maleka A. R. Alsharairi, Libora
Ondřicha a Floriana Schneidera.

NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY V RÁMCI KONFERENCE STUDENTŮ
DOKTORSKÉHO STUDIA

Sekce 1:
Finance a měnová
teorie a politika
Sekce 2:
Podnikové finance a
oceňování podniku
Sekce 3:
Teorie vyučování
ekonomických
předmětů a Účetnictví
a auditing

Libor Ondřich:
Rizika currency boardu v
Bosně a Hercegovině a jejich
možná řešení
Malek A. R. Alsharairi:
Earnings Management in US
Mergers and Acquisitions: Pre
and Post SOX Investigation
Florian Schneider:
Accounting for Human Capital
According to IFRS and HGB –
Drawbacks and Opportunities

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

Cíl 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 interdiscipli-nárního hlediska (reg. č.
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: z katedry
financí a oceňování podniku 10 členů, katedry finančního
účetnictví a auditingu 24 členů, z katedry manažerského
účetnictví 8 členů a z katedry měnové teorie a politiky 1 člen.
Organizačně je řešitelský tým rozdělen na 4 pracovní skupiny a v
jejich rámci dále na 6 pracovních podskupin:
1. skupina: Základní výzkum (vedoucí: prof. Ing. Petr Marek, CSc.),
2. skupina: Finanční účetnictví (vedoucí: prof. Ing. Libuše
Müllerová, CSc.),
• mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy
(vedoucí: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.),
• audit (vedoucí: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.),
• fúze a akvizice (vedoucí: prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.),
• účetnictví neziskových organizací (vedoucí: doc. Ing. Štěpánka
Nováková, CSc.),
• informatizace v účetnictví (vedoucí: doc. Ing. Ladislav Mejzlík,
Ph.D.),
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3. skupina: Manažerské účetnictví (vedoucí: prof. Ing. Bohumil
Král, CSc.),
4. skupina: Finance a oceňování podniku (vedoucí: prof. Ing. Miloš
Mařík, CSc.),
• finance podniku (vedoucí: prof. Ing. Josef Valach, CSc.),
• oceňování podniku a jeho majetku (vedoucí: prof. Ing. Miloš
Mařík, CSc.).
Zaměření výzkumu v roce 2010 V základním výzkumu se
pracovalo na modelu nákladů zastoupení. Ve finančním účetnictví
se výzkum zaměřil hlavně na problémy harmonizace účetnictví.
V oblasti manažerského účetnictví byla pozornost věnována
měření výkonnosti. Poslední skupina rozebírala otázky přístupu
k oceňování zvláště nehmotného majetku.
Publikační činnost V roce 2010 byly výsledky výzkumu zveřejněny
v 41 článcích v časopisech s oponentním řízením, v 10 knižních
publikacích, v 56 příspěvcích na mezinárodních konferencích, v
74 článcích v nerecenzovaných časopisech a ve 20 publikacích
jiného druhu.
Vydávání časopisů V rámci výzkumného záměru pokračovalo
vydávání dvou vědeckých časopisů: Českého finančního a
účetního časopisu v českém jazyce <http://cfuc.vse.cz>,
European Financial and Accounting Journal v anglickém jazyce
<http://www.efaj.eu>. Oba časopisy jsou vydávané s čtvrtletní
periodicitou v kombinované tištěné a elektronické podobě.
Všechny příspěvky zde podléhají anonymnímu oponentnímu
řízení.
Oponentní řízení Oponentura výsledků za rok 2010 proběhla dne
23. 2 2011 (oponenti: doc. Březinová, Audit Habr; prof. Královič,
Ekonomická univerzita v Bratislavě; doc. Zralý, ČVUT). Oponentní
rada kladně zhodnotila řešení roku 2010 a doporučila pokračovat
podle schváleného projektu.
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Odpovědný řešitel
prof. Ing. Petr Marek, CSc.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Mezinárodně uznávané certifikace Fakulta již druhým rokem
využívá výhod plynoucích z udělení akreditace na vybrané
předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace Asociace
profesních účetních ACCA. Studenti, kteří absolvují akreditované
předměty, mohou získat podle zaměření svého studijního oboru
jednu až pět zkoušek prvního stupně ACCA kvalifikace.
Mezinárodní projekty V roce 2010 katedra didaktiky
ekonomických předmětů společně s dalšími 14 zahraničními
partnery zahájila 3 letý projekt Tempus s názvem „Etwicklung und
Implementierung nachhaltig Strukturen zur Enterpreneurship
Erziehung in der Russichen Föderation und Tadchikistan“. Katedra
didaktiky ekonomických předmětů má v tomto projektu
výjimečné postavení, neboť její systém výuky ekonomických
předmětů na středních školách se stal vzorovým program pro
zahraniční partnery z projektu.
Programy v angličtině Fakulta od akademického roku 2007/08
zajišťuje výuku společného studijního programu (Joint Degree
Study Program) „FINAC: Finance and Accounting for Common
Europe“. Studijní program byl akreditován jako dvouletý navazující
magisterský program v angličtině. Tento program byl vytvořen ve
spolupráci 4 partnerských univerzit (VŠE Praha, Rotterdam
Business School, University of Ljubljana a Univerzita Mateja Béla,
Banská Bystrica) s podporou tříletého projektu CD - Curriculum
Development (2005 - 2008) Evropské komise v rámci programu
Erasmus.

http://f1.vse.cz/zahranicni-vztahy/
Fakulta se aktivně podílí na činnosti mezinárodních organizací
v oblasti zahraniční odborné spolupráce ve financích a účetnictví.
Učitelé jsou zapojeni ve výkonných orgánech, účastní se seminářů
a konferencí těchto organizací:
European Institute for Advanced Studies in Management
(EIASM) - 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 V roce 2010 se uskutečnilo celkem 98
pracovních cest do zahraničí, z toho 58 cest doktorandů fakulty.
Dva doktorandi realizovali semestrální a roční pobyt v zahraničí.
Kromě několika cest za účelem rozšíření spolupráce se
zahraničními universitami, byla většina cest na mezinárodní
vědecké a odborné konference, hrazené z prostředků specifického
výzkumu fakulty nebo ze získaných grantů.
TERITORIUM
Evropa
USA
Ostatní
Celkem

DO 1 TÝDNE

DO 1 MĚSÍCE

NAD 1 MĚSÍC

70

3
2
12
17

4
2
2
8

3
73

Zahraniční vztahy Fakulta spolupracuje s významnými
mezinárodními organizacemi v oblasti rozvoje 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).
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CELKEM
77
4
17
98

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

ZAHRANIČNÍ VZTAHY – MOBILITY PEDAGOGŮ A STUDENTŮ
Hostující profesoři na FFÚ Na základě individuální spolupráce
jednotlivých členů kateder z fakulty bylo během roku 2009
pozváno 8 hostujících profesorů z 6 zemí světa a uskutečnilo se 8
blokových
a
mimosemestrálních
kurzů
pro
studenty
magisterských studijních programů VŠE v Praze. Kromě jednoho
kurzu, který byl přednášen francouzsky, byly všechny ostatní kurzy
v angličtině. K financování hostujících profesorů využila fakulta
finančního projektu na podporu internacionalizace VŠE v Praze.

HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI NA FAKULTĚ

http://f1.vse.cz/zahranicni-vztahy/
Pedagogové FFÚ na zahraničních univerzitách Do zahraničí odjeli
přednášet 3 pedagogové z fakulty na týdenní intenzivní odborné
kurzy v cizím jazyce.

PEDAGOGOVÉ FFÚ NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., Université Jean Moulin Lyon 3.
IAE Lyon, Francie
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Oděsská státní ekonomická
univerzita, Ukrajina

Tomas Balco, LLM., ACCA
1VF451

1. - 12. února

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., Universita Paris 1, SorbonnePanthéon – IAE Paris, Francie

Paul Marc Collin, Université Jean Moulin Lyon 3. IAE Lyon,
Francie
1MU504 Strategic Management

12. - 14. dubna

Arlyn Rubash, Bradley University, USA
1MP570

1. - 7. května

Christoph Watrin, StB., Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
1FU570 Financial Reporting in Germany

6. -14. června

Bjarne Astrup Jensen, Copenhagen Business School, Dánsko
1FP580 Investment decision

14. – 18. června

Anatoliy I. Kovalev, Oděsská státní ekon. univerzita, Ukrajina
1FU570

20. – 24. září

Ole Sørensen, Copenhagen Business School, Dánsko
1FP 580 Financial statement analysis and
valuation

Mobility studentů V oblasti studentských mobilit do zahraniční
stoupl počet studentů v roce 2010 o 7 lidí oproti roku 2009.
V zahraničí studovalo celkem 40 studentů; v LS 2009/2010
studovalo14 studentů v rámci programu Erasmus/LLP a
v zámoří; v ZS 2010/2011 18 studentů v rámci programu
Erasmus/LLP a v zámoří.
Od roku 2009 VŠE v Praze zavedla nový program na podporu
zvýšení počtu studentů, kteří studují na zahraničních vysokých
školách. V rámci tohoto programu si studenti svůj výjezd
organizují sami na těch vysokých školách, které nejsou
partnerskými universitami VŠE v Praze a obdrží finanční
podporu. Program „Free movers“ využili celkem 3 studenti,
kteří splnili vyhlášená kritéria tohoto programu. Zahraniční letní
školy absolvovalo 5 studentů.

18. – 22. října

Brigitte Oger, Universita Paris 1, Sorbonne-Panthéon – IAE Paris,
Francie
1MU502 Gestion financiére
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KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
Profil katedry Odborná specializace katedry v pedagogické
činnosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní linie:
bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy.
Složení katedry Na katedře v roce 2010 působili a na výuce se
podíleli 4 profesoři, 4 docenti, 2 odborní asistenti s vědeckou
hodností Ph.D., jeden má zahájené habilitační řízení, dále 13
interních doktorandů a též 7 externích učitelů-odborníků z praxe.
Členové katedry jsou aktivně zapojeni do vědeckých rad i na
jiných VŠ, jsou členy redakčních a výkonných rad odborných
časopisů, spolupracovali a spolupracují s řadou významných
institucí zejména finanční sféry jako ČNB, ČAP, MZ, atd.
Pedagogická práce Katedra zabezpečovala v letním semestru
akademického roku 2009/10, tedy v prvním pololetí roku 2010
výuku 67 garantovaných předmětů pro 3338 posluchačů.
V zimním semestru akademického roku 2010/11,tedy na podzim
roku 2010 výuku 48 předmětů pro 3478 posluchačů a to ve
všech oblastech odborného zaměření, tedy ve sféře komerčního
bankovnictví, finančních trhů a burz, investičních analýz, životního
a majetkového pojištění a matematických metod využívaných ve
finanční ekonomii a na všech třech stupních studia –
bakalářském, magisterském i doktorském.
V roce 2010 byl na katedře akreditován nový předmět, který se
týká obchodování s energetickými komoditami. V souvislosti s tím
vznikl na fakultě institut zabývající se touto problematikou, který
pořádá přednášky pro studenty na různá relevantní témata.
Katedra garantuje ve spolupráci s katedrou Měnové teorie a
politiky bakalářský i magisterský obor Bankovnictví a
pojišťovnictví a ve spolupráci s dalšími katedrami a na všech třech
stupních studia též obor Finance
Katedra nabízela též kurzy v angličtině, na které se hlásí jak naši,
tak zahraniční studenti. Na jaře roku 2010 vypsala katedry sedm
kurzů, na podzim pak již jen čtyři, a to zejména proto, že prof.
Janda odjel na studijní pobyt na University of California, Berkeley,
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Katedra společně s katedrou měnové teorie a politiky garantuje
vedlejší specializaci „Peněžní ekonomie a bankovnictví“, která je
studenty považována za obtížnou, na druhou stranu však
zajímavou s tím, že poznatky lze uplatnit jak v na teoretickém, tak
praktickém poli.
Dále společně s katedrou statistiky garantuje vedlejší specializaci
„Pojistné inženýrství“, Která byla inovována tak, že absolventům
se mohou stát bez zkoušek pojistnými zprostředkovateli a
makléři.
Katedra zabezpečuje též výuku jednoho předmětu pro univerzitu
třetího věku, o který je ze strany účastníků stalý zájem.
Vědecko výzkumná činnost Integrální součástí práce katedry je
vědecko - výzkumná činnost, kterou členové katedry realizují
zejména prostřednictvím grantů GAČR. Od ledna roku 2009
pracují tři řešitelské týmy na grantech udělených pro roky 20092011.
Výsledky výzkumu byly
začleněny do výuky studentů i posluchačů kurzů celoživotního
vzdělávání,
prezentovány na řadě našich i zahraničních konferencí,
publikovány formou celé řady odborných článků v
renomovaných našich i zahraničních časopisech či ve
sbornících z konferencí.
mezinárodní spolupráce Členové katedry spolupracují s řadou
zahraničních subjektů komerční i akademické sféry jako např. s
Austrian Science and Research Liaison Office.
Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí Katedra se též podílí
na organizování postgraduálních a specializovaných kurzů pro
bankovní a finanční odbornou veřejnost. V roce 2010 byl otevřen
již 18. ročník dvousemestrálního kurzu „Peněžní ekonomie a
bankovnictví“.
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Vedoucí katedry
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
Profil katedry Katedra zajišťuje studium oboru učitelství
ekonomických předmětů na VŠE již od roku 1953. Má jako jediné
pracoviště v ČR schválenou akreditace doktorského studijního
programu (do roku 2012) a akreditaci habilitačního řízení v oboru
Teorie vyučování ekonomických předmětů (do roku 2014).
Složení katedry Na katedře působí 1 profesor, 4 docenti, 3
odborní asistenti, dva s vědeckou hodností Ph.D. a dva interní
doktorandi. Pracovníci katedry jsou členy vědecké rady VŠE v
Praze, vědecké rady PedF UK, TTnet ČR - partnerství pro
vzdělávání učitelů, Asociace vysokoškolských poradců, CEFIF –
centra fiktivních firem, Junior Achievement Praha, členem
redakční rady elektronického časopisu Media4u.
Pedagogická práce Katedra zabezpečuje prezenční studium oboru
učitelství v rámci bakalářského programu, v rámci hlavní a
vedlejší specializace magisterského programu, v rámci
doktorského studia. Katedra v roce 2010 pokračovala ve výuce
celoživotního vzdělávání ve formě doplňujícího pedagogického
studia "Učitelství ekonomických předmětů" a rozšiřujícího studia
"Písemná a elektronická komunikace" pro učitele z praxe.
Vědecko-výzkumná činnost Katedra se zapojila v roce 2010 do
řešení několika výzkumných projektů. Byla hlavním řešitelem
rozvojového projektu "Rekvalifikační kurz pro ekonomy k získání
pedagogické způsobilosti k výuce předmětů na středních školách
a pro výuku obchodní elektronické komunikace", projektu interní
grantové agentury "Zkvalitňování ekonomického vzdělávání
v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy",
jehož úkoly splnila. Dále spolupracovala na grantovém projektu
MŠ Slovenské republliky - Zavedenie predmětu "Vedenie k
podnikavosti" do studijného programu Učiteĺstvo technických
profesijných predmetov II. stupeň na MTF v Trnavě, Grantový
projekt MŠ SR KEGA 2009-2011. Pracovníci katedry jsou členy
expertního týmu výzkumném projektu GAČR pro rok 2009-2011:
"Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje
venkovského prostoru ČR" (hlavním řešitelem ČZU v Praze).
Katedra uspořádala Mezinárodní konferenci Postavení vyšších
odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání.
Mezinárodní spolupráce Katedra se zapojila jako spoluřešitel do
mezinárodního Projektu Tempus European Commission
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„Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer
Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in der Russischen
Föderation und Tadschikistan“, 2010 – 2012, jehož hlavním
řešitelem je Wirtschaftsuniversität Wien. Členky katedry se
aktivně zúčastnily její první konference konané v Moskvě. Katedra
dále spolupracovala s katedrou pedagogiky národohospodářské
fakulty EU v Bratislavě v oblasti vědy a výzkumu. Pracovník
katedry absolvoval studijní pobyt na Slovenské polnohospodárské
univerzitě v Nitře a na Latvia University of Agriculture Jelgava
v Lotyšsku. Členové katedry aktivně vystoupili na 18 konferencích,
dvou odborných seminářích, dvou workshopech a čtyř besedách
se studenty. Jednalo se o Mezinárodní konferenci Postavení
vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním
vzdělávání, 11. ročník doktorandské konference Fakulty financí a
účetnictví VŠE Praha, konferenci v Jelgavě v Lotyššku a další.
Publikační činnost V průběhu roku 2010 katedra vydala sborník
Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření
v terciárním vzdělávání, člen katedry jednu monografii (Základy
ekonomie pro sociální pracovníky). Kromě toho přispěl článkem
do další vědecké monografie. Členové přispěli 22 příspěvky ve
sbornících z konferencí, 7 články v různých časopisech. 9
příspěvků bylo recenzováno. Kromě toho vypracovali 8
oponentních posudků (disertace, granty, recenze středoškolských
učebnic Ekonomik 1. - 4. díl pro obchodní akademie a ostatní
střední školy).
Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí Katedra realizovala
kurzy celoživotního vzdělávání učitelů ekonomických předmětů
(přes 100 účastníků) výukou doplňujícího pedagogického studia
pro učitele z praxe a výukou v rámci rozšiřujícího studia Písemná a
elektronická komunikace. Rozšířila okruh fakultních cvičných škol
na devět pražských obchodních akademií, které realizují
pedagogickou praxi studentů oboru učitelství.
S praxí je katedra v kontaktu rovněž výukou některých pracovníků
katedry na obchodních akademiích a vyšších odborných školách,
účastí ve státní zkušební komisi pro udělování absolutoria na VOŠ,
spoluprací s AV Media, aktivní účastí na činnosti TTnet ČR.
Katedra se podílí na přípravě a organizaci republikového veletrhu
fiktivních firem. Spolupracuje s evropskou poradenskou
agenturou Euroguidance.
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Vedoucí katedry
Ing. Alena Králová, Ph.D.

KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
Profil katedry První odbornou specializací katedry je finanční
management podnikatelských subjektů v úzké návaznosti na
jejich ekonomiku, účetnictví a na makroekonomické úrovni na
finanční prostředí podniku tvořené zejména daněmi, peněţním a
kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhou odbornou
specializací katedry je oceňování podniku a jeho majetkových
sloţek.
K přednostem výuky KFOP patří důraz na co největší podíl
aktivních forem výuky, k čemuţ slouţí velký podíl cvičení a
seminářů, ve značném rozsahu realizovaných v počítačových
učebnách.
Zázemí katedry tvoří i Institut oceňování majetku, jehoţ pracovníci
zajišťují pro katedru výuku oceňování nemovitosti
Sloţení katedry Katedra patřila ke středně velkým katedrám. Ke
konci roku 2010 měla KFOP 3 profesory, 3 docenty, 11 OA (z toho
dvě kolegyně na mateřské dovolené) a tři asistenty. Na katedře
dále působilo 6 interních doktorandů. 2 doktorandi dokončili
studium úspěšnou obhajobou doktorské práce.
Pedagogická práce K hlavním úkolům katedry patřil další rozvoj
finančních předmětů, především celoškolského kurzu financí
podniku, kde byly vzhledem k zájmu studentů přednášky doplněny
dobrovolnými cvičeními. Pokračovaly téţ nové kurzy oceňování
podniků v cizích jazycích a kurz k fúzím a akvizicím ve spolupráci
se společností TPA Horwath a.s. Katedra také dále zvýšila počet
diplomantů ve svých seminářích.

http://kfop.vse.cz/

Doktorandi katedry získali 3 granty IGA, jejichţ první etapa byla
začátkem roku 2011 obhájena.
Katedra rovněţ v roce 2010 pokračovala v organizaci odborných
kolokvií k vybraným otázkám oceňování podniku a jeho majetku.
V roce 2010 vyšlo třetí podstatně přepracované vydání velké
publikace profesora Valacha Investiční rozhodování a dlouhodobé
financování a nová publikace Pavla Svačiny Oceňování
nehmotného majetku, 21 recenzovaných článků a řada dalších
statí v odborných časopisech.
Mezinárodní spolupráce Zahraniční vztahy se realizovaly
především účastí na zahraničních konferencích. Pokračovala
spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Slovenskou
asociací znalců, Ţilinskou univerzitou a FHS Regensburg. Proběhl
kurs vedený dánským profesorem.
Celoţivotní vzdělávání a spolupráce s praxí Katedra klade v tomto
ohledu hlavní důraz na spolupráci s IOM VŠE, kde je značná část
učitelů zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování
nemovitostí a podniků. Řada členů KFOP se téţ podílí na
znaleckých posudcích zpracovávaných IOM, členové katedry jsou
činní v aparátu GAČR, komisích ČNB, úzce spolupracují s orgány
Ministerstva spravedlnosti. Praxe zajišťuje některé kurzy KFOP,
především fúze a akvizice (TPA Horwath).

Vědecko výzkumná činnost Většina členů katedry je zapojena do
řešení výzkumného záměru MŠMT „Rozvoj účetní a finanční teorie
a její aplikace z interdisciplinárního hlediska“.
V roce 2010 byli členové katedry zapojeni do dvou grantů GAČR
spolu s pracovníky dalších kateder.

Vedoucí katedry
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
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KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU
Profil katedry Katedra má bohatou a dlouhou historii své existence
v rámci VŠE. Spolu s katedrou manaţerského účetnictví a katedrou
financí a oceňování podniku garantují všechny tři stupně specializace
„Účetnictví a finanční řízení podniku“ Katedra finančního účetnictví je
největší katedrou Fakulty (zajišťuje přibliţně jednu třetinu
pedagogických výkonů fakulty) a patří k jedněm z největších kateder
VŠE v Praze. V současnosti na ní pracuje přes 30 stálých učitelů a
dále s katedrou spolupracují externí spolupracovníci, coţ umoţňuje
vysokou odbornou specializaci jednotlivých učitelů katedry.
Na katedře pracovala a pracuje řada významných odborníků v oblasti
účetnictví a auditingu, kteří prezentují katedru svojí výzkumnou
činností, publikační a přednáškovou činností a činností v orgánech
tuzemských i zahraničních profesních organizací a státních orgánů.
Členové katedry v minulosti i v současnosti zastávali akademické
funkce nejen v rámci fakulty, ale i na úrovni VŠE v Praze jako celku.
Katedra dbá o odborný a kvalifikační růst svých pracovníků, coţ se
projevilo v průběhu roku 2010 úspěšným ukončením doktorského
studia dvou pracovníků katedry, dvěma úspěšně ukončenými
habilitačními řízeními a účastí jednoho pracovníka katedry
v rozvojovém programu pro zvyšování kvalifikace a zahájením jeho
profesorského jmenovacího řízení vědeckou radou fakulty. Dva
pracovníci katedry jsou řešiteli postdoktorských grantů GAČR na
podporu kvalifikačního růstu mladých vědeckých pracovníků.
Pedagogická práce K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti
patří garance za bakalářské, navazující magisterské, inţenýrské a
doktorské studium oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku, dále
zabezpečení výuky celoškolsky povinného kurzu základů finančního
účetnictví Účetnictví I. Kromě celoškolsky orientovaného kurzu je
katedra garantem řady specializovaných kurzů pro Fakultu, zejména
pro studenty vlastní specializace (celkem se jedná o více neţ 35
kurzů a odborných seminářů). K prioritám katedry v pedagogické
oblasti v roce 2010 patřil další rozvoj nově otevřené vedlejší
specializace „Auditing“, která se setkala s pozitivním ohlasem nejen
studentů z vlastní fakulty, ale i z ostatních fakult VŠE.
Vědecko
výzkumná
činnost
a
mezinárodní
spolupráce
K nejvýznamnějšímu vědecko-výzkumným činnostem v průběhu roku
2010 patřilo zapojení většiny členů katedry do řešení Výzkumného
záměru MŠMT „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace z
interdisciplinárního hlediska“. V rámci řešení tohoto výzkumného
záměru pracovala katedry na řadě dílčích témat zaměřených na
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několik odborně specializovaných oblastí (mezinárodní harmonizace
účetnictví, audit, fúze a akvizice, účetnictví neziskových organizací a
informatizace v účetnictví). V roce 2010 byla katedra organizátorem
dvou konferencí (tuzemská pedagogická konference a mezinárodní
konference pořádaná ve spolupráci s katedrou účtovníctva
Ekonomické univerzity v Bratislavě). Mezi významné úspěchy katedry
patřilo úspěšné řešení projektů interní grantové agentury VŠE,
rozvojových programů MŠMT a zejména dvou tříletých vědeckých
grantů GAČR.
Členové katedry finančního účetnictví a auditingu dlouhodobě aktivně
vystupují v Evropské účetní asociaci (EAA). Tato aktivita se projevuje
nejen prezentací příspěvků na výročních konferencích EAA (v roce
2008 v Rotterdamu), ale také účastí v řídicích orgánech asociace
(doc. Ţárová a doc. Mejzlík). Dva členové katedry jsou členem
Americké účetní asociace (AAA) a jeden člen katedry je členem
Asociace mezinárodních účetních (AIA). Katedra dlouhodobě
spolupracuje se Státní technologickou univerzitou v Ţitomiru a
Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Spolupráce byla navázána
s německými univerzitami v Münsteru a v Regensburgu.
Celoţivotní vzdělávání a spolupráce s praxí Tak jako i v minulých
letech byla katedra v roce 2010 pořadatelem dvou kurzů
celoţivotního vzdělávání „Mezinárodně uznávané účetní standardy“ a
„Finanční účetnictví pro pokročilé“. Obsah prvního 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. Druhý kurz se pak zaměřuje
na vybrané problémy českých účetních předpisů a jejich aplikace při
sestavování účetních závěrek společností.
Pracovníci katedry se podílí dlouhodobě 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 doc. Mejzlík, a doc. Zelenka byly na druhé volební období
zvoleni do Výkonného výboru Komory auditorů ČR, který je nejvyšším
řídicím orgánem komory a doc. Mejzlík byl zvolen prvním
viceprezidentem KAČR. doc. Králíček pokračoval ve své práci jako
člen výboru Mezinárodní federace účetních pro rozvojové země (IFAC
Developing Nations Committee). Významné bylo také jmenování prof.
Mullerové do prezídia Rady pro veřejný dohled nad auditem.
Pracovníci katedry se rovněţ významně podílí na zajištění
vzdělávacích systémů Komory auditorů ČR a Svazu účetních. Tři
pracovníci katedry zastupují fakultu v Národní účetní radě.
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Vedoucí katedry
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY
Profil katedry Katedra měnové teorie a politiky má dlouhou a
bohatou tradici v rámci Vysoké školy ekonomické. Obsahově je
zaměřena na oblast peněžní teorie a centrálního bankovnictví, a
v domácí ekonomice i mezinárodní sféře. Společně s katedrou
bankovnictví a pojišťovnictví zabezpečuje obor Bankovnictví a
pojišťovnictví a s dalšími dvěma katedrami obor Finance.
Složení katedry Na katedře v roce 2010 na plný úvazek působili tři
profesoři, pět docentů a jeden odborný asistent. Na katedře
rovněž vyučují externisté z bankovní rady České národní banky a z
komerčních bank, a to především u volitelných předmětů či
speciálních seminářů.
Pedagogická práce Na bakalářském stupni katedra zabezpečuje
výuku celoškolského předmětu „Finanční teorie, politika a
instituce“. Předmět obsahuje témata jako emise peněz
v ekonomice, měnová politika, úroková míra, finanční trhy a
instrumenty, činnost centrální banky a obchodních bank, měnové
kursy, platební bilance aj., to vše s praktickým zaměřením na
Českou republiku a Evropskou unii. Z fakultních povinných
předmětů katedra zabezpečuje tři předměty – „Měnová teorie a
politika“, „Centrální bankovnictví“ a „Mezinárodní finance“.
Na magisterském stupni studia mají ve studijních plánech prioritu
oborově povinné předměty „Mezinárodní monetární ekonomie”,
„Monetární makroanalýza” a „Teorie a praxe řízení aktiv“.
Například první z těchto předmětů je zaměřen na řešení
složitějších otázek měnové teorie a politiky centrální banky v malé
otevřené ekonomice.
Katedra na bakalářském i magisterském stupni studia podle
poptávky studentů vypisuje a personálně zajišťuje předměty na
specializovaná témata, jako jsou různé teorie peněz, regulace a
dohled finančního trhu nebo teorie a praxe řízení aktiv.
Společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví vyučuje
předměty vedlejší specializace „Peněžní ekonomie a
bankovnictví”. Vzhledem k dobrým možnostem uplatnění v praxi
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je o tuto specializaci velký zájem z řad studentů Vysoké školy
ekonomické.
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.
Vědecko-výzkumná činnost a mezinárodní spolupráce Členové
katedry patří k uznávaným vědeckým osobnostem v oblasti
měnové a finanční teorie. Jsou zapojení do evropského projektu
OPPA, grantových úkolů Grantové agentury ČR i Interní grantové
agentury VŠE. Dva profesoři jsou členy mezinárodních asociací
(European Financial Association a Society for Computational
Economics).
K vědecko-výzkumné činnosti neoddělitelně patří publikační
činnost. V současnosti katedra již zabezpečuje literaturou,
nejčastěji v podobě knižních publikací, všechny povinné předměty
a většinu volitelných předmětů. Tyto publikace studenti často
používají jako zdroje při studiu dalších předmětů na Vysoké škole
ekonomické a jiných vysokých školách.
Jde především o publikace Peněžní ekonomie a bankovnictví (4
vydání), Mezinárodní finance (3 vydání), Centrální bankovnictví (2
vydání), Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice (2
vydání), Peníze a zlato, Mezinárodní měnová spolupráce, Teorie
peněz, a Dynamika úrokových sazeb v kontextu měnové politiky.
Publikace jsou prodávány v celé České republice.
Celoživotní vzdělávání, spolupráce s praxí Katedra se podílí na
vzdělávání postgraduálních studentů pro zaměstnance centrální
banky a komerčních bank, a připravuje specializované přednášky
na základě poptávky praxe, především v oblastech bankovnictví a
kapitálových trhů.
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Vedoucí katedry
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

KATEDRA MANAŢERSKÉHO ÚČETNICTVÍ
Profil katedry Základním rysem katedry je její silná vazba na
reálné problémy podniků a jejich řízení. Její rozvoj je zaloţen
zejména na spolupráci interních členů katedry s progresivními
podniky a významnými odborníky z praxe, z nichţ naopak řada
působí na katedře formou dílčích úvazků.
Základním cílem pracovníků katedry je poskytovat studentům i
ostatním zájemcům vědomosti, jak koncipovat a vyuţívat
informace manaţerského účetnictví v řízení ekonomických
subjektů a jakým způsobem je začlenit do kontextu celostně
pojatého informačního systému podniku.
Sloţení katedry Na aktivitách katedry se v roce 2010 podílelo
12 akademických pracovníků – 2 profesoři, 1 docent, 8
odborných asistentů (z toho 5 nositelů hodnosti CSc., resp. PhD.)
Pedagogická práce Základní „osu“ vědomostí, které katedra
poskytuje, tvoří tři kurzy:
Manaţerské účetnictví I, orientovaný zejména na obsah
informací pro řízení podnikatelského procesu, o jehoţ
parametrech jiţ bylo rozhodnuto,
Manaţerské účetnictví II, který je orientovaný na zjišťování,
zpracování a vyuţití informací pro rozhodování o průběhu
budoucích variant podnikatelského procesu, a
Strategicky orientované manaţerské účetnictví, zaměřený na
vyuţití hodnotových informací ve strategickém řízení.
Na tuto osu navazují předměty a semináře, které výše uvedené
průřezy rozvíjejí jednak z hlediska způsobu jejich zajištění
v podmínkách ICT, jednak je konkretizují pro různé typy subjektů
ekonomické aktivity.
Katedra zajišťuje výuku ve značné míře vlastními učebními
pomůckami, které se vyuţívají nejen na VŠE, ale i na dalších
ekonomických fakultách v ČR a na Slovensku. V roce 2010 vydali
pracovníci katedry dva texty: aktualizované vydání učebnice
Manaţerské účetnictví, zpracované autorským kolektivem pod
vedením B. Krále, na jejímţ zpracování se podílelo celkem sedm
členů katedry a její dva dlouhodobí externí spolupracovníci, a třetí
aktualizovanou verzi monografie L. Šoljakové a J. Fibírové
Reporting.
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Vědecko výzkumná činnost Záměrům v oblasti výuky odpovídá i
vědecko-výzkumná orientace katedry. Ta je dlouhodobě
strukturována formou dílčích úkolů, řešených v rámci projektu
„Tvorba a vyuţití manaţersky orientovaných informačních
systémů“. Tento projekt je součástí dlouhodobě řešeného
Výzkumného záměru fakulty „Rozvoj finanční a účetní teorie a její
aplikace z interdisciplinárního hlediska“.
Mezinárodní spolupráce Jiţ tradiční aktivitou katedry v rámci
mezinárodní spolupráce je pořádání konference věnované
otázkám řízení výkonnosti. Jiţ 6. ročník, konaný v září, nesl
ústřední motto „Reflexí krize ke zlepšování výkonnosti“. Všech
částí konference (výzkumného fóra, podnikatelské konference a
manaţerského workshopu pod vedením světoznámého odborníka
A. Atkinsona z Kanady), se zúčastnilo téměř 100 účastníků ze
sedmi zemí. V rámci konference aktivně vystoupilo také pět členů
katedry.
Mezi další významné aktivity patří přednáškové pobyty pracovníků
katedry v zahraničí (v roce 2010 se uskutečnil jeden – ve Francii)
a účast na konferencích v zahraničí; těm dominuje jiţ tradiční
účast pracovníků katedry na kongresu Evropské účetní asociace
(EAA). Ten se v roce 2010 konal v tureckém Istanbulu a v jeho
průběhu vystoupili s příspěvkem celkem čtyři pracovníci katedry.
Členové katedry se však se svými prezentacemi zúčastnili také
např. konferencí na Kostarice a ve Španělsku.
Spolupráce s profesí a praxí Katedra dlouhodobě nabízí pro
pracovníky praxe dvousemestrální kurz CŢV „Vyuţití účetních
informací v řízení podniku“. V červnu byl slavnostně ukončen osmý
a v září otevřen jiţ devátý běh tohoto kurzu.
Kromě toho katedra nabízí i zpracování projektů a expertních
posudků na řešení systémů řízení z pozice managementu; v roce
2010 pokračovala spolupráce např. se společnostmi Tepelné
hospodářství Hradec Králové a Plzeňské městské dopravní
podniky.
V roce 2010 také pokračovala spolupráce katedry s významnými
profesními institucemi – s Komorou auditorů ČR, se Svazem
účetních a s Controller Institutem. Nově se katedra začala v tomto
roce podílet na aktivitách prestiţní evropské instituce
„International Group of Controlling“.
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Vedoucí katedry
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

http://kvf.vse.cz/

Profil katedry Katedra jak v oblasti pedagogické tak i výzkumné
pokrývá široké spektrum odborných disciplin, jak odpovídá
různorodosti problémů veřejného sektoru a veřejných financí.
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 2010 na katedře veřejných financí
pracovali 4 profesoři, 5 docentů a 4 odborní asistenti, jeden z nich
byl v závěru roku jmenován docentem.
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, a to i v doktorském studijním programu.

středoškolských učitelů. Pořádáme např. seminář
středoškolské učitele zaměřený na novinky ve zdanění.

Mezi klíčové předměty garantované a vyučované učiteli katedry
na bakalářském stupni patří Finanční teorie, politika a instituce
(spolugarance), Veřejné finance II, Daně a sociální zabezpečení,
Zdanění spotřeby., Zdanění příjmů.
Na magisterském stupni studia jsou to především předměty
Daňová teorie a politika, Teorie a praxe rozpočtové politiky,
Veřejné výdajové programy, Zdanění spotřeby II., Zdanění příjmů
II.

Katedra věnuje velkou pozornost i kvalitě publikační činnosti.
V roce 2010 přibyly další 3 články v časopisech s impakt
faktorem., 2 knižní monografie a 18 příspěvků do knižních
monografií.
Odborné konference Učitelé katedry se účastní mnoha odborných
konferencí doma i v zahraničí, v roce 2010 na mezinárodních
konferencích a se svými příspěvky vystoupilo i 5 doktorandů, kteří
mají školitele z řad učitelů katedry veřejných financí.

Na doktorském studiu katedra garantuje předmět Veřejné
finance. Výchova doktorandů a jejich zapojení do vědecké činnosti
má pro katedru vysokou prioritu.

Členové katedry 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.

Katedra nabízí
v angličtině.

Jedním z vrcholů tohoto úsilí bylo tradiční pořádání mezinárodní
konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí,
v roce 2010 se konala už po patnácté, což jsme si rádi připomněli
i trochu slavnostnější formou. V rámci této konference proběhly
rovněž dvě studentské sekce, ve kterých se před odbornou
porotou představili studenti z pěti vysokých škol své studentské
práce.

studentům

i

několik

kurzů

vyučovaným

Katedra usiluje o neustálé zdokonalování obsahu a forem výuky.
Významnou pomocí v tomto ohledu je přijetí projektu OPPA, které
nám umožní zkvalitnit studijní programy zejména jejich větší
provázanost s potřebami praxe.
Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí Učitelé katedry se
podílí na projektech financovaných z fondů EU v oblasti vzdělávání

pro

Zejména pro studenty oboru Zdanění a daňová politika katedra
veřejných financí pravidelně pořádá setkání se studenty a rovněž
besedy s významnými osobnostmi (v roce 2009 to byl mimo jiné
první náměstek ministra financí Ladislav Minčič).Velkou pozornost
katedra věnuje kontaktu s budoucími zaměstnavateli našich
současných studentů. V loňském roce mělo velký úspěch
dvoudenní neformální setkání studentů s učiteli a zástupci
poradenských firem.
Vědecko výzkumná činnost katedry Rovněž vědecko-výzkumná
činnost členů katedry je pestrá, v jejím centru byla především
účast členů katedry na řešení projektů GAČR. V roce 2010
členové katedry řešili dva projekty GAČR.

Vedoucí katedry
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
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CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMII A EKONOMETRII
Řešitelé pracoviště se zaměřili na pět okruhů problémů. J. Kodera
a Tran Van Quang se zabývali otázkami využití fuzzy metod
v ekonomických úlohách optimální regulace. Martin Mandel se
zabýval problematikou regulace bankovního sektoru. Jiří Málek se
ve svých pracích zabýval vlivem stochastické volatility na cenu
opcí. Jan Kodera a Tran Van Quang řešili navíc problém optimální
transformace, což je metoda, která umožňuje stanovit tvar
nelineární závislosti dat a tak přispět k formulaci nelineárních
modelů. Problematika analýzy a komparace optimálních řešení
dynamických modelů portfolia byla svěřena studentům
doktorského studia (P. Jablonský, M. Branda).
Metody fuzzy regulace byly aplikovány na problém cílování inflace.
Byl studován model centrální banky, jejíž monetární politika
sledovala inflaci se záměrem dosáhnout předem dané cílové
hodnoty. Problém byl matematicky formulován jako úloha
optimálního řízení. Kvalitativní popis optimální trajektorie byl
získán aplikací Pontrjaginova principu maxima. Po analýze řešení
jsme přistoupili k numerickému řešení úlohy. Dále byly aplikovány
metody fuzzy regulace a jejich účinnost byla srovnána s výsledky
numerického řešení. Došli jsme k závěru, že přesnost řešení
dosaženého fuzzy postupem je uspokojivá, navíc tento způsob
není náročný s výpočetního hlediska. Výsledkem výzkumu byla
prezentace a článek ve sborníku konference.
Problematika regulace bankovního sektoru se zaměřila na
následující otázky:
shrnutí názorů na bankovní regulaci u hlavních teoretických
směrů a škol
vymezení teoretických předpokladů existence ideálního
bankovního systému
analýza problémů reálně existujícího bankovního systému,
klasifikace jednotlivých regulačních opatření a intervenčních
zásahů
kritický rozbor navrhovaných regulačních opatření v bankovní
sféře (např. pákový poměr, proticyklický kapitálový polštář,
pravidla likvidity a bankovní daň).
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Při této analýze byl zformulován soubor systémových principů
omezujících sekundární náklady regulace v bankovním sektoru.
Jedná se o poměrně důležitý výsledek, který hraje svoji roli při
formulaci problémů souvisejících s účinností monetární politiky
centrální banky. Samozřejmě na povahu těchto principů je nutné
brát ohled při formulaci matematických modelů. Výsledkem této
aktivity byla publikace v impaktovaném časopise. Viz přiložená
literatura.
Jiří Málek se ve svých pracích zabýval vlivem stochastické
volatility na cenu opcí. Klasický Black-Scholesův model
předpokládá konstantní volatilitu, zatímco v realitě je volatilita
náhodná Vycházel z
Hestonova modelu, který patří k
nejznámějším z této oblasti. V publikacích jsou ukázány citlivosti
na jednotlivé vstupní parametry a možnost modelování volatility
smile pomocí tohoto modelu. Výsledky výzkumu jsou publikovány
ve sborníku konference Řízení a modelování finančních rizik, 8.9.9. 9. 2010, Ostrava a Výpočtová ekonomie, ZČU Plzeň, viz
přiložená literatura.
Jako související problém řešili Kodera J. Tran Van Quang problém
stanovení tvaru nelinearit v makroekonomických modelech.
Nejedná se přímo o metodu řešení dynamických úloh, ale
problém rozhodně spadá do problému exaktní numerické
formulace makroekonomických modelů. Tzv. metodu optimální
transformace aplikovali na Kaleckého model cyklu, který je
reprezentován diferenciální rovnicí se zpožděním. Výsledky viz
přiložená literatura.
Dále byly studovány dynamické úlohy portfolia z hlediska
užitkových funkcí a rizika. V tomto zaměření se angažovali M.
Branda (MFF) a P. Jablonský studenti doktorského studia (viz
seznam studentů, kteří se podíleli na činnosti Centra. M. Branda
studoval využití Monte Carlo metod a stochastického
programování při řešení úloh o portfoliu. P. Jablonský se zabýval
řízením rizika portfolia s využitím poznatků teorie kopul.
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Ředitel centra
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.

HOSPODAŘENÍ FAKULTY –

CELKOVÝ RÁMEC A HLAVNÍ ČINNOST

Základní rámec hospodaření Fakulty Vzhledem k tomu, že
Fakulta
není
samostatnou
právnickou
osobou,
nezpracovává samostatnou účetní uzávěrku. Fakulta tudíž
hospodařila s prostředky, které jí byly z celoškolských
prostředků přiděleny na krytí nákladů fakulty v rámci
dotace na hlavní činnost, dále jako dotace na vědu a
výzkum, na rozvojové programy, na zahraniční rozvoj a na
stipendia studentů v různých programech studia.
Zdroje financování Pro čerpání prostředků z hlavní činnosti
byl v r. 2010 stanoven pouze celkový limit finančních
výdajů s tím, že mzdové náklady, včetně pojistného, byly
uvedeny v rozpočtu fakulty pouze orientačně. Významným
kladem hospodaření ve sledovaném období byla možnost
nedočerpané prostředky z rozpočtu tohoto roku přesunout
do Fondu provozních prostředků, o který bude možno
v příštím roce posílit nově přidělené prostředky, v jejichž
objemu se pro příští rok očekává určitý pokles.

přijímací řízení, za mimořádné studium a za studium zahraničních
doktorandů – samoplátců.
Fakulta rovněž obhospodařovala prostředky získané formou grantů a
projektů, při čemž vycházela ze schváleného rozpočtu a metodiky dané
příslušnou agenturou.
Důležitým zdrojem fakultních financí byla kromě doplňkové činnosti
nevýdělečné i doplňková činnost ekonomická.
Materiální zabezpečení fakulty Prostředky, které byly fakultě přiděleny
v rámci FRIMu, byly využity částečně na zakoupení reprografické techniky pro
tři pracoviště fakulty a dále na dovybavení nové zasedací místnosti fakulty.
Pro modernizaci výpočetní techniky na jednotlivých katedrách byly využity
také mimorozpočtové prostředky, a to jak z grantů, tak z darů a částečně i
z doplňkové činnosti.

PŘEHLED NÁKLADŮ NA HLAVNÍ ČINNOST A VĚDU A VÝZKUM
VĚDA

Prostředky na rozvoj vědy byly nově rozdělovány na základě
projektů schvalovaných a přidělovaných Interní grantovou
agenturou (IGA). Další část institucionální podpory byla
čerpána pro koncepční rozvoj vědecké činnosti na fakultě.
Co se týče prostředků na IGA, byly limitovány pouze osobní
náklady a stipendia. Ostatní neinvestiční náklady
rozpočtované v rámci IGA bylo možné po projednání a
schválení odpovědnými pracovníky fakulty přesouvat mezi
jednotlivými položkami. Zároveň fakulta na rozvoj vědy
získala prostředky formou institucionální podpory vědy,
které byly z větší části čerpány na pokrytí 1/3 nákladů
výzkumného záměru, protože ze strany MŠMT došlo ke
krácení dotace na pouhé 2/3 původně schválených výdajů,
a to tak aby byly řádně využity v intencích jejich efektivního
vynaložení na dosažení co nejlepšího výsledku daného
projektu.
Fakulta dále měla k dispozici prostředky na nákup investic
v rámci FRIMu. Z celoškolských prostředků byl fakultě ještě
vyčleněn limit na ediční činnost. Fakulta získala i další
mimorozpočtové prostředky formou darů a poplatků za
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HLAVNÍ
DRUH NÁKLADŮ

ČINNOST
DOTACE AB

INST.
PODPORA
KONCEPČNÍ
VĚDY

IGA

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

MŠMT

INST.
PODPORA

DOTACE

Mzdové prostředky

38,109.861

572.940

633.794

5,554.687

3,050.000

Zákonné odvody
ONIV celkem

12,731.941
953.782

194.800
1,194.750

215.490
142.666

1,851.313
770.000

1,037.000
--

61.929

590.015

96.950

470.239

--

ostatní služby
materiál, prov.
náklady
repre-fond
Stipendia IGA

242.922

138.594

4.129

158.421

--

593.407

466.141

41.587

141.340

--

1,439.400

---

---

---

OSTATNÍ*)

833.416

--

--

--

--

52,629.000

500.130
3,902.000

175.050
1,167.000

1,406.000
9,582.000

703.000
4,790.000

z toho:
cestovné

Režijní náklady
Náklady CELKEM

55.524

Položka OSTATNÍ zahrnuje převod částky 740.000 do Fondu provozních prostředků (včetně
zaokrouhlení výsledku hospodaření při převodu zbývajících prostředků ve výši Kč 1159) a převod
nákladů ve výši Kč 92.257 za výuku v doktorském studiu a v distančním studiu mezi fakultami.
*)
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Tajemnice Fakulty
JUDr. Eva Vachulková

HOSPODAŘENÍ FAKULTY – ZDROJE MIMO HLAVNÍ ČINNOST
GAČR Fakulta hospodařila s prostředky přidělenými
GAČR, a to ve 12 grantech. Celkem fakulta získala
v rámci této činnosti Kč 10 538 tis. (+ Kč 96 tis. v rámci
zúčtování fondu účelových prostředků z loňského roku). Z
toho byly plně vyčerpány prostředky na 8 grantech a u
čtyř grantů došlo k přesunu celkem Kč 79 tis. do příštího
roku. Fakulta se dále zapojila, ve formě spoluřešitelství do
grantu GAČR, který sdílí s Univerzitou Tomáše Bati ve
Zlíně, přičemž náklady vyčerpané naší fakultou činily Kč
228 tis., včetně převedených prostředků z loňského roku
(ve výši Kč 15 tis.). Fakultě byl přidělen 1 grant MŠMT, ze
kterého byly v r. 2010 financovány náklady ve výši Kč
1,445 tis. a v rámci grantů ostatních ministerstev 1 grant
od MPSV, kde náklady činily Kč 890 tis. Fakulta řešila
také 1 zahraniční grant, kde náklady dosáhly ve
sledovaném období Kč 40 tis.
Zahraniční rozvoj V rámci dotace související se studiem
zahraničních studentů na fakultě fakulta obdržela
prostředky ve výši 1,148 tis. Kč, z toho na stipendia
zahraničních studentů připadlo 975 tis. Kč.
Dary V rámci účelových prostředků využila fakulta také
prostředky, které získala formou darů a účelové dotace z
Fondu na vzdělávání pracovníků v pojišťovnictví. Úhrnem
představovaly tyto zdroje částku Kč 878 tis., z nichž bylo
vyčerpáno Kč 295 tis. a zbývající částka byla převedena
do příštího roku.
Rozvojové projekty Samostatně evidovanou položkou jsou
rozvojové projekty, na něž byly přiděleny prostředky od
MŠMT. Náklady na 5 „domácích“ (včetně 2 projektů na
zvyšování kvalifikace) činily v uplynulém roce Kč 1,575
tis. a byly čerpány ve 100% ní shodě se schválenými
rozpočty pro jednotlivé zakázky.
Projekty hrazené z evropských fondů Projekt OPPA
„Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a
styk s praxí“, přidělený katedře veřejných financí, byl v r.
2010 dotován částkou Kč 1,550 tis., z níž byly v témže
období uhrazeny náklady ve výši Kč 658 tis.

25

Na projekt OPPA „Příprava a zavedení nového oboru
„Finanční inženýrství“ řešený na katedře bankovnictví a
pojišťovnictví - byla v r. 2010 získána dotace ve výši Kč
1,141 tis., z níž byla v témže roce využita částka Kč 452
tis.
Také další projekt OPVK „Klíčové dovednosti a znalosti
řídících pracovníků a projektových manažerů“ byl řešen
na katedře bankovnictví a pojišťovnictví. Dotace, kterou
fakulta obdržela v r. 2010 (včetně časového rozlišení z r.
2009) činila Kč 2,365, přičemž vynaložené náklady činily
Kč 2,837. Rozdíl mezi dotací a náklady bude, dle platné
metodiky pro tento projekt dofinancován v r. 2011.
FRIM Decentralizovaný příděl z FRIMu pro Fakultu činil
458 tis. Kč. Z této částky fakulta vynaložila ve
sledovaném období částku Kč 325 tis.
Stipendia Pro výplatu prospěchových a mimořádných
stipendií byly fakultě vyčleněny prostředky ze
stipendijního fondu VŠE ve výši Kč 5,570 tis (včetně
převodu uspořené částky z loňského roku). V r. 2010 byla
formou výše uvedených stipendií vyplacena celková
částka Kč 3,857 tis. Fakulta obdržela i příspěvek na
stipendia doktorandů ve výši 5,042 tis. Kč.
Doplňková
činnost
nevýdělečná
Dalším
mimorozpočtovým zdrojem prostředků na fakultě byla
tzv. doplňková činnost nevýdělečná, pod níž byly
evidovány - v rámci jednotlivých zakázek - prostředky
získané z poplatků za přijímací řízení na bakalářské i
magisterské studium, poplatky za mimořádné studium,
jakož i prostředky získané od studentů doktorského
studia – samoplátců a prostředky určené pro nevýdělečné
konference. Celková částka nákladů vynaložených
v rámci takto získaných prostředků (včetně odvodu na
režii školy) činila Kč 2,353 tis. a časové rozlišení činilo Kč
382 tis. V rámci ekonomické činnosti nevýdělečné byly
přiděleny fakultě prostředky na ediční činnost, a to ve výši
Kč 550 tis., z nichž fakulta pro uvedenou činnost využila
částku Kč 525 tis.
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Doplňková činnost ekonomická představovala již tradičně
na fakultě významnou součást jejího hospodaření. V
rámci doplňkové činnosti na FFÚ evidováno 15 zakázek,
z nichž 6 bylo ukončeno, ostatní pokračují i v r. 2011.
Časové rozlišení z roku 2009 činilo Kč 1,653 tis.., výnosy
z doplňkové činnosti v r. 2010 činily Kč 3,684 tis., náklady
v rámci doplňkové činnosti za rok 2010 vykázaly Kč
3,120 tis. V nákladech je započtena srážka z výnosů
doplňkové činnosti ve prospěch VŠE v celkové výši Kč 276
tis. (7,5 % z dosažených tržeb) a srážka ve prospěch
fakulty Kč 55 tis. (1,5% z dosažených tržeb). Ve prospěch
školy bylo navíc převedeno Kč 6 tis (zbytky z ukončených
zakázek + zaokrouhlení časového rozlišení).

PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ FAKULTY
ZDROJ
hlavní činnost
věda a výzkum včetně VZ
granty GAČR
granty ostatní vč. zahraničních
dary vč. nadačního fondu pro vzděl. v
pojišť.
stipendijní fond, stipendia doktorandů,
dotace na zahr. studenty
ediční činnost
rozvojové projekty MŠMT, MPSV a
zahraniční
projekty Evropského sociálního fondu
doplňková činnost nevýdělečná
doplňková činnost ekonomická
CELKEM

ROK
2010
51889
15539
10783
1485
375
10047
525
1656
3947
2353
3120
101,719.000

PŘÍLOHA 1: SEZNAM PRACOVNÍKŮ FAKULTY V ROCE 2010
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D - děkan
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan pro vědu
doc. Ing. Marcela Ţárová, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy
doc. Ing. Marie Míková, CSc. – proděkanka pro pedagogiku
JUDr. Eva Vachulková – tajemnice fakulty
Darina Aneţka Kubová – sekretářka fakulty
Ing. Eva Dufková – tajemnice výzkumného záměru
Hana Kokešová – referentka pro vědu a doktorské studium
Pavlína Miřejovská – studijní referentka
Zdeňka Kosinová – studijní referentka
Hana Rasochová – studijní referentka
Jana Stehlíková – studijní referentka

doc. Ing. František Ducheček, CSc.
Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
Ing. Lucie Jahodová, Ph.D.
Ing. Jan Jurečka, CSc.
Ing. PhDr. Josef Kutílek, M.B.A.
Ing. Ladislav Machoň
prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Ing. Pavel Marinič, Ph.D., M.B.A.
Ing. Pavla Maříková, CSc.
Ing. Barbora Rýdlová
Ing. Anna Staňková, CSc.
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Katedra finančního účetnictví a auditingu

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. vedoucí katedry
Jarmila Vepřeková – sekretářka katedry
Lucie Večeřová – sekretářka katedry (od 1. 11. 2010)
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.
prof. 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.
doc. Jitka Veselá, Ph.D.
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – vedoucí katedry
Mgr. Darina Kubová – sekretářka katedry
Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Ing. Zdenka Cardová
Ing. Václav Černý, Ph.D.
Doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Michal Hora, Ph.D.
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.
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Ing. David Procházka, Ph.D.
Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Ing. Jiří Rauš (do 30.6.2010)
doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Ing. Jana Skálová, Ph.D. (od 1.9.2010)
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Ing. Hana Takáčová
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
prof. Ing. Hana Vomáčková ,CSc.
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Ing. Marie Zelenková, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Ţárová, CSc.

Děkanát

Katedra didaktiky ekonomických předmětů
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. – vedoucí katedry (do 31. 8. 2010)
Ing. Alena Králová, Ph.D. – vedoucí katedry (od 1. 9. 2010)
Jarmila Petrůvová – sekretářka katedry
PhDr. Zuzana Hadj Moussová
prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Ing. Marie Kučerová, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

Katedra financí a oceňování podniku
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – vedoucí katedry
Zorka Kocourková – sekretářka katedry
Ing. Tomáš Brabenec
Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
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Katedra manaţerského účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – vedoucí katedry
Dagmar Tvrzová – sekretářka katedry
Ing. Miroslav Brabec
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Ing. Bohuslava Knapová, CSc.
Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.
Ing. Jakub Stránský, CEMS-MIM
Ing. Martina Suchá
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Katedra měnové teorie a politiky
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. – vedoucí katedry
Patricie Ţeníšková – sekretářka katedry
Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Ing. Karel Brůna, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
doc. Ing. Jana Marková, CSc.
prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Katedra veřejných financí
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. – vedoucí katedry
Marie Halimová – sekretářka katedry
prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.
Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
doc. 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.
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Centrum pro monetární makrodynamiku
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. – ředitel centra
Ing. Roman Binter
Ing. Tran Van Quang, Ph.D

PŘÍLOHA 2: SEZNAM ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU V ROCE 2010
Finance
Adamcová
Babušák
Bachleda
Balážová
Bažanovský
Beneš
Blahút
Blanický
Bobotová
Boštíková
Branná
Brázdil
Brázdil
Brewczynski
Bučko
Budka
Cihlář
Cipková
Czerny
Čech
Čichovská
Davtyan
Dejnožka
Dostálová
Drahoš
Dufek
Dvoráková
Dvořák
Dvořák

Eva
Martin
Jozef
Martina
Lukáš
Marek
Vlastimil
Tomáš
Monika
Ludmila
Dorota
Jan
Jiří
Jan
Michal
Radek
Jiří
Dagmara
Zdeněk
Petr
Tereza
Emil
Petr
Veronika
Marián
Luboš
Lenka
Martin
Michal

Erpsová
Exler
Fišer
Forgáč
Fričová
Gordan
Grigarová
Guziová
Haasová
Hanzlík
Hausnerová
Helísková
Hercíková
Hofman
Hofman,roz. Šinkeeva
Houdek
Hrbáček
Hudáková
Chomátová
Chovanec
Janičíková
Jedlička
Jedlička
Jetmarová
Kabátová
Karásek
Kloudová
Kodejšová
Kohoutek

Julija
Eduard
Daniel
Andrej
Martina
Branislav
Tereza
Ľubomíra
Eva
Marek
Vendula
Pavlína
Alena
Jakub
Elena
Ondřej
Tomáš
Zuzana
Jana
Michal
Monika
Jan
Radek
Petra
Sylvie
Martin
Šárka
Martina
Pavel

Kolísková
Kolorosová
Konupková
Kos
Kovaľ
Kozubíková
Krajíček
Krotká
Kubelka
Kubíček
Kuchyňa
Kujnischová
Lahodová
Linhartová
Lipinská
Lupínková
Malík
Maňasová
Mazurová
Michalovský
Mikitová
Mikulková
Mocková
Muzikář
Nenadál
Novotný
Pátková
Pešek
Petrák

Lucie
Barbora
Jana
Vilém
Matúš
Pavlína
Vojtěch
Katarína
Jan
Antonín
Pavel
Katarína
Marina
Lucie
Jana
Lucie
Filip
Andrea
Pavla
Michal
Ingrida
Markéta
Ivana
Martin
Petr
Tomáš
Monika
Petr
Lukáš

Michaela
Kateřina
Jana
Thanh Van
Barbora
Jan
Zuzana
Markéta
Eva

Dlouhá
Drdáková
Dubská
Dufková
Dušková
Eckertová
Eichlerová
El-Moussawi
Erlebach

Veronika
Kristýna
Martina
Iva
Martina
Zuzana
Gabriela
Caroline
Milan

Pivoluska
Plšíková
Polách
Pospíchal
Potúček
Přibylová
Rajchmanová
Randík
Rističová
Romaňáková
Rosová
Rys
Říhová
Salaj
Seifert
Sennovskaya
Schneiderová
Schütz
Skarynava
Skoupil
Smolová
Spurná
Staník
Stelzerová
Sura
Šedivý
Šedý
Šíma
Škodáčková

Jakub
Kristína
Miroslav
Zbyšek
Martin
Lenka
Monika
Jan
Sara
Anna
Bc. Naďa
David
Kristýna
Petr
Aleš
Yana
Hana
Miroslav
Yuliya
Lubomír
Kateřina
Jitka
Damián
Tereza
David
Roman
Petr
Ondřej
Marcela

Šlachtičová
Špirit
Špringer
Štěrbák
Štursová
Švácha
Táborská
Tonar
Trtílek
Tůmová
Ulip
Václavíková
Valter
Vávrová
Veselá
Veselý
Voldřich
Vorel
Vrba
Vučka
Záruba
Zejda
Zelba
Zelený
Zemanová
Znojová

Zuzana
Zbyněk
Milan
Michal
Lucie
Jan
Marie
Jiří
Pavel
Daniela
Jan
Petra
Jan
Markéta
Gabriela
Matyáš
Karel
Zdeněk
Tomáš
Martin
Ondřej
Vladimír
Michal
Michal
Eva
Anna

Účetnictví a finanční řízení podniku
Adamírová
Andert
Ašenbrenerová
Balek
Barikhashvili
Bednářová
Beníček
Bezuchová
Blažek
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Soňa
Jakub
Petra
Luboš
Natella
Simona
Jan
Alena
Pavel

Boukalová
Břízová
Bubníková
Cao
Cejpková
Částek
Červová
Čiberová
Dimunová
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Falathová
Faltýsková
Farkačová
Fiala
Ficová
Gálová
Gregorová
Grodecká
Hájková

Jana
Gabriela
Martina
Petr
Jaroslava
Lucie
Hana
Adéla
Veronika

Halfarová
Haniaková
Hanusová
Hejduk
Hejtmánek
Helanová
Hložek
Hlubučková
Hobža

Simona
Kristýna
Markéta
Tomáš
Petr
Soňa
Vojtěch
Denisa
Radek
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Hodžová
Höferová
Holíková
Homolková
Homolková
Horák
Houdková
Hübnerová
Hudečková
Chung Thi Huong
Janečková
Javorská
Jedličková
John
Jošt
Junger
Kačur
Kadeřábková
Kalová
Kapusta
Klecan
Klíma

Markéta
Petra
Zuzana
Eliška
Marie
Ondřej
Klára
Eva
Kateřina
Giang
Pavla
Petra
Andrea
Pavel
Marek
Jiří
Branislav
Dana
Kristýna
Michal
Ondřej
Vladimír

Knápek
Knotková
Koba
Kolář
Kolková
Košťálová
Kotková
Koutníková
Krajčová Lenka
Kratochvílová
Krojidlová
Krušinová
Křesťan
Kubíková
Kučerová
Kuncová Markéta
L´orková Jana
Laboutka
Lovász
Macák
Majer
Malátová

Petr
Michaela
Pavol
Jan
Lenka
Klára
Denisa
Pavlína

Fedorenko
Felcman
Foltýn
Hanovská
Hanzlíková
Hejduková
Hejnalová
Hodrment
Hrabětová
Hudeček
Husková
Chaloupková
Jahodová
Jandošová
Justová
Kabrnová
Kadorík
Kaska
Kavulová
Kleinová

Anton
Adam
Ondřej
Martina
Daniela
Veronika
Veronika
František
Zuzana
Martin
Petra
Jana
Iva
Jana
Sandra
Barbora
Martin
Jaromír
Iva
Veronika

Monika
Erika
Marie
Karel
Kateřina
Monika

Marek
Martin
Jiří
Jakub
Zuzana

Malíková
Mančík
Marešová
Mašová
Mazel
Mikeš
Najmanová
Nakládalová
Němcová
Netík
Neubauerová
Novák
Ottová
Pášová
Paulíková
Plačková
Polochová
Pospíšilová
Procházka
Prudíková
Přibylová
Příhodová

Klára
Matěj
Edita
Veronika
Martin
Martin
Adéla
Petra
Adéla
Michal
Dana
Daniel
Veronika
Petra
Eva
Jitka
Hana
Kateřina
Petr
Markéta
Petra
Kateřina

Ptáčková
Pulcová
Rademacherová
Rebhanová
Ristova roz.Abdulina
Rodová
Romportlová
Rondzíková
Ryšánek
Řihánková
Sedlacký
Semerádová
Serbus
Schindlerová
Schlossberger
Schreiber
Slepičová
Smolová
Sofronová
Sojková
Šeborová
Šefl

Kateřina
Eva
Eva
Kateřina
Regina
Michaela
Kateřina
Martina
Štěpán
Markéta
Tomáš
Markéta
Tomáš
Zuzana
Alexander
Filip
Eva
Lucie
Simona
Barbora
Nikola
David

Šemberová
Šilhartová
Šitnerová
Šlepecká
Šojdelová
Šplíchal
Štencová
Štolová
Trauške
Truhlářová
Tyrpeklová
Umanová
Verflová
Věžník
Vilímová
Vinklář
Vlasáková
Vytisková
Zachová roz.Drahná
Žaba
Žemličková

Eva
Radka
Lucie
Alexandra
Barbora
Jakub
Petra
Radka
Tomáš
Eva
Eliška
Věra
Pavla
Marek
Petra
Petr
Petra
Věra
Eva
Martin
Kateřina

Bankovnictví a pojišťovnictví
Ambrosová
Baudyšová
Beneš
Blažková
Boček
Burdeláková
Cao
Cibulka
Coufalová
Cyprysová
Čech
Čejková
Čermák
Danišová
Davídková
Dlabalová
Dobryanskyy
Dokoupilová
Drexlerová
Endrštová

Simona
Markéta
Jaroslav
Lucie
Miroslav
Ingrida
Bien Thuy
Jakub
Jana
Veronika
Petr
Klára
Jakub
Lucie
Veronika
Barbora
Vitaliy
Markéta
Hana
Lenka
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Kočová
Kohoutek
Končický
Kousalová
Krivjanská
Kubačka
Kubíková
Kuthanová
Kutílek
Kutinová
Kutová
Kvasničáková
Lahovský
Látalová
Le
Lisko
Löbl
Maňas
Melounová
Minařík

Lucie
Jan
Pavel
Klára
Lucie
Michal
Eva
Tereza
Petr
Hana
Nikola
Markéta
Ondřej
Eva
Minh Xuan
Adrian
Václav
Tomáš
Tereza
Petr
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Mišáková
Mohrová
Nábřežná
Ostrihounová
Parmová
Pátková
Perník
Pešková
Pittermanová
Rakićová
Rausová
Sedliak
Skříčilová
Slabová
Slezák
Slunečková
Suchánková
Šárová
Šedivý
Šigut

Lenka
Jitka
Anna
Petra
Jana
Julie
Jakub
Šárka
Eva
Anna
Lucie
Tomáš
Lucie
Veronika
Lukáš
Ivana
Veronika
Kateřina
Ctibor
Jiří

Šotlíková
Štická
Švandová
Švehlík
Taulová
Tomko
Tomšová
Tůmová
Tvrdík
Vávrová
Věříš
Vinante
Vítek
Voldřichová
Vostatek
Wirthová
Zdeněk
Zunová

Lucie
Andrea
Miriam
Matěj
Jana
Marián
Kateřina
Kateřina
Lukáš
Jitka
Jakub
Petr
Ondřej
Anna
Jan
Petra
Jiří
Kateřina
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Pojišťovnictví
Aleksandrova Natalia

Lexová Kristýna

Zdanění a daňová politika
Baloun
Petr
Barešová
Eliška
Bastlová
Irena
Bečičková
Sylva
Beránkovároz.Rychlá Eliška
Boreš
Martin
Brabcová
Pavlína
Brejcha
Tomáš
Březovská
Žaneta
Bulušková
Andrea
Cieslarová
Andrea
Cvrčková
Johana
Čejková
Jitka
Čondlová
Dagmar
Čuříková
Hana
Dlabáčková
Dorota

Doubravová
Dyškant
Fialová
Fousová
Fuksová
Gbúr
Hájek
Henychová
Horáková
Hošková
Hovorka
Hylská
Chmelařová
John
Juppová
Kal´ata

Nikola
Jan
Barbora
Zuzana
Barbara
Marcel
Petr
Lenka
Dora
Kristýna
Jakub
Ludmila
Pavla
Jiří
Tereza
Martin

Kálalová
Klčovská
Kokeš
Konderlová
Košová
Kouba
Kozejová
Král
Krejsová
Křičenská
Lukášková
Máslová
Melichar
Mikhalkina
Miklová
Mikulenčák

Marta
Katarína
Zdeněk
Beata
Petra
Tomáš
Petra
Petr
Kateřina
Sandra
Radka
Monika
Lukáš
Ekaterina
Lenka
Tomáš

Neradil
Nováková
Nurmatova
Ondráček
Papežová
Pavlínková
Pavlovská
Peroutka
Petrusová
Plocková
Pokorná
Popelková
Popule
Rychlá
Smialková
Sopková

Jiří
Aneta
Madina
Jiří
Marcela
Sabina
Barbora
Vojtěch
Barbora
Monika
Lenka
Iveta
Patrik
Eliška
Monika
Nadežda

Finance –daně a finanční kontrola
Čepičková
Horáková

Marie,
Daniela
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Kleiner
Kuba

Tomáš
Lukáš

Prouzová
Savkaničová

Simona
Jana
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Stratil

Zdeněk

Soukup
Stoklasová
Studený
Surka
Šindler
Škardová
Šperl
Tesaříková
Tittlerová
Tychnová
Vatrtová
Vebrová
Veselý
Vokatá
Vyoral
Zadáková

Petr
Petra
Jakub
Ondřej
Jan
Gabriela
Adam
Martina
Eliška
Michala
Monika
Lenka
David
Miloslava
Tomáš
Klára
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Finance
Bělošický
Betáková
Blahová
Buková
Cvejnová
Čápová
Dobešová
Důbravová
Dvořáková
Eid
Forgáčová
Hackl
Hájková
Havel

Alexandr
Veronika
Kristýna
Zuzana
Jaroslava
Markéta
Lenka
Zuzana
Markéta
Nadim
Eva
Zbyněk
Martina
Radek

Hobzová
Holovka
Houdek
Hrdlička
Chvátal
Jakoubek
Karas
Karásek
Karpíšková
Klimíček
Kočí
Kolbabová, roz. Kim
Koubeková
Krasnovský

Veronika
Martin
Petr
Aleš
Ladisla
Jiří
Jiří
Michal
Dana
Tomáš
Tomáš
Irina
Eva
Pavol

Lodygina
Loužecká - Wimmerová
Mach
Masná
Moravčíková
Moravec
Mrózková
Pavelcová
Pavlíčková
Pavlisová
Pelechová
Pochtyva
Polák
Polášková

Ekaterina
Johana
Jonáš
Kateřina
Eva
Radek
Dorota
Hana
Kateřina
Miroslava
Iva
Iryna
Petr
Lucie

Polesný
Pospišilíková
Proroková
Radová
Randová
Ripelová
Sedláček
Sedlárová
Skořepová
Slavík
Slobolinsky
Strnad
Strojvus
Sysel

Michal
Dana
Olga
Jitka
Jana
Lucie
Petr
Michala
Štěpánka
Tomáš
Kyrylo
Petr
Milan
Vladimír

Šafránek
Šelenbergová
Šůstková
Šveda
Tatárová
Valeš
Vasiliaková
Velenská
Vincíková
Vokatý
Volkava
Vykhoreva
Zadák
Zach

Jiří
Lucie
Jana
Martin
Martina
Tomáš
Beáta
Klára
Marcela
Michal
Yuliya
Iana
Miroslav
František

Křen
Kučerová
Kulhánková
Kutzendörferová
Ľaš
Leopoldová
Libišová
Machalíčková
Menclová Petra
Mikulů
Mirtes
Motyčková
Müllerová
Myslikovjanová
Najman
Nechala
Nešpůrková
Nimsová
Novotná, roz. Zimová
Odstrčilová
Olivíková
Otčenášová
Pavlasová
Pavlík
Peciválová

Radek
Lucie
Hana
Hana
Mikuláš
Ivana
Eva
Zdeňka

Pechanec
Pernická
Polák
Polanská
Postlová
Povolná
Pražáková
Procházková
Pýcha
Rambousková
Rančáková
Sabadašová
Sedláková
Sehnoutková
Schmidová
Sladká
Stárková
Struhelková
Svobodová
Svobodová
Syrovátková
Šámalová
Šmídová, roz. Boylo
Špilínková
Šrámková

Lukáš
Martina
Martin
Lucie
Jaroslava
Blanka
Jana
Lenka
Lukáš
Pavla
Lucie
Jana
Kateřina
Veronika
Monika
Ludmila
Kateřina
Lucie
Pavla
Hana
Lucie
Marie
Ekaterina
Magda
Jana

Švajková
Teissigová
Tesková
Tichá
Trnka
Turková
Týfová
Valachová
Vellendorfová
Vintrová
Vlčková
Vomočilová
Vopatová
Vosika
Votoček
Vysloužil
Yakovec
Zacharová
Zachová
Zajíčková
Zigová
Zyková

Monika
Patra
Jana
Veronika
Martin
Lenka
Radka
Zuzana
Jana
Kateřina
Martina
Pavlína
Pavla
Jiří
Filip
Radovan
Anna
Dita
Veronika
Hana
Zuzana
Lenka

Účetnictví a finanční řízení podniku
Andrle
Tomáš
Bártová
Pavlína
Bělovská
Iva
Beránková
Markéta
Borovková
Jana
Brabec
Jan
Brázdová
Eva
Brožová
Ivana
Buřičová
Lenka
Danišová, roz. Kutnohorská Kateřina
Erhartová
Jitka
Exnerová
Irena
Fajtová
Adéla
Filounková,roz. Simbartlová Eliška
Fišerová
Jitka
Formanová
Michaela
Hájková
Kateřina
Hanousková
Blanka
Henčl
Jiří
Himlová
Markéta
Holubová
Helena
Houra
Tomáš
Hrubošová
Kristýna
Huspeková
Vilma
Chitrov Michal
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Jakubcová
Klára
Janečková
Martina
Jirka
Jiří
Jiříčková, roz. Kaftanová Jana
Kalvasová
Veronika
Kaprálová
Aneta
Kartáková
Zuzana
Klečacká
Tereza
Klíma
Ondřej
Knauerová
Monika
Knotková
Miroslava
Kocingerová
Dominika
Kolesová
Zuzana
Konětopský
Filip
Kopecká
Taťána
Kořistka
Martin
Koukolíková
Lucie
Kovaříková
Jana
Kozelská
Petra
Kozubíková, roz. Surá Dagmar
Kožíšková
Lenka
Kraftová
Zdeňka
Králová
Veronika
Krejčí
Klára
Krejzarová
Jitka
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Petra
Filip
Martina
Michaela
Jitka
Michal
Michal
Jana
Lucie
Lenka
Lena
Petra
Jana
Lenka
Jan
Lenka
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Bankovnictví a pojišťovnictví
Buksová
Deržáková
Dosedělová
Fries
Gáll
Glasová
Hlavínová
Holička
Jahodář
Janeček

Jana
Ilona
Radka
Jonáš
Michal
Věra
Kristýna
Petr
David
Martin

John
Johnová
Kiovský
Kľučár
Koláček
Kozáková
Krajčovič
Kubů
Lendacký
Londýn

Jaroslav
Martina
Tomáš
Michal
Martin
Markéta
Michal
Filip
Peter
Radek

Machač
Erik
Martinec
Jan
Marvan
Jan
Matyáš
Radko
Merta
Jan
Mirazčievová
Michaela
Němcová, roz. Medunová Denisa
Oliva
Martin
Palidrab
Maroš
Pihorňa
Miroslav

Poláková
Ponocná
Pořt
Pospišová
Ryznar
Šikut
Špániková
Teplý
Tichá
Trávníček

Soňa
Lenka
Václav
Zuzana
Vojtěch
Milan
Kateřina
Michal
Michaela
Jan

Uličná
Ivana
Valenta
Petr
Vaňková
Markéta
Veverka
Matej
Vrbová
Michaela
Vyroubal
Martin
Zdvíhalová, roz. Vytasilová Jitka
Zelená
Michaela

Hedvíková
Hradecký
Jícha
Jurčíková
Kapinusová
Kmínek

Petra
Jindřich
Jan
Kateřina
Milena
Václav

Králíčková, roz. Vonásková Sylva
Kubíček
Petr
Lhotský
Vladimír
Pavlíček
Daniel
Pecháčková
Martina
Plánička
Pavel

Poborský
Řehák
Stöhr
Strolený
Šindelářová
Tichý

František
Martin
Martin
Petr
Kateřina
Jan

Tumashenka
Zíková

Flaška
Haková
Holubářová
Homolková
Horáková
Hrbáčková
Hronová
Chládek
Jacková

Ondřej
Jana
Jana
Lenka
Markéta
Tereza
Lucie
Jan
Marie

Eva
Eva
Jitka
Alena
Iva
Tereza
Tereza
Veronika
Barbora

Smýkalová
Šimůnkvá
Štecherová
Štětková
Vágner
Váchová
Vítková
Zusková

Finance a oceňování podniku
Tomáš
Jan
Lenka
Michal
Petr
Věra

Adamec
Čadílek
Čížková
Dostálek
Dvořák
Frenglová

Anton
Lucie

Zdanění a daňová politika
Aberlová
Austerlitzová
Beková
Beldíková
Brabcová
Černá
Černá
Doležalová
Dugová

Eva
Eliška
Radka
Michaela
Jana
Kateřina
Daniela
Ivana
Alena

Jauker
Kalhousová
Knížová
Kostohryz
Kratochvílová
Kučerová
Maděrová
Málková
Mikolášová

Michal
Miriam
Štěpánka
Jiří
Soňa
Zuzana
Petra
Nikola
Martina

Učitelství ekonomických předmětu pro střední školy
Hájek Viktor

Mliková Markéta
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Nevečeřalová
Packová
Patschová
Podhradská
Roháčová
Ruprechtová
Růžičková
Řezníčková
Sluková

Martina
Jana
Eliška
Veronika
Jiří
Zdeňka
Klára
Kristýna

