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2012 Při ohlédnutí za uplynulým rokem 
nemohu začít nikde jinde než v pedagogické 
oblasti. Kvalitní absolvent, který najde zajímavé 
uplatnění, musí stále zůstat tím hlavním cílem 
působení naší Fakulty. I když je stále řada 
možností na straně studentů i akademických 
pracovníků, jak úroveň studia na Fakultě dále 
zvýšit, výsledky loňského roku ukazují, že naše 
Fakulta jde správným směrem. Za všechny bych 
zmínil dva, které mě nejvíce potěšily. Prvním 
je ukazatel míry nezaměstnanosti našich 
absolventů, který je podle šetření Střediska 
vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK 
v případě naší Fakulty v průměru za posledních 5 let nejnižší mezi ekonomickými fakultami 
veřejných vysokých škol v ČR. Druhým je výsledek v anketě o nejlepší fakultu pořádanou Českou 
studentskou unií, kde se Fakulta financí a účetnictví umístila na prvním místě mezi ekonomickými 
veřejnými vysokými školami; cenné na tom je pro mne především to, že to je výsledek vzniklý na 
základě hlasování studentů, tedy těch, kteří znají úroveň své školy "zevnitř".
 V životě Fakulty hraje čím dál větší význam i vědeckovýzkumná a publikační činnost. 
V souvislosti s novými podmínkami poskytování finančních prostředků v rámci institucionální 
podpory vědy a výzkumu zavedla Fakulta nový Program podpory excelentní vědeckovýzkumné 
a publikační činnosti. Lze konstatovat, že cíle stanovené v projektech jednotlivých kateder byly 
v roce 2012 naplněny: bylo vytvořeno 7 impaktovaných článků včetně jejich zaslání do recenzního 
řízení, přijato k uveřejnění 5 impaktovaných článků, vydáno 6 odborných knižních publikací, 
publikováno 78 přepočtených recenzovaných článků a 5 příspěvků ve sbornících z vědeckých 
konferencí evidovaných v databázi CPCI společnosti Thomson Reuters. Fakulta si dobře 
uvědomuje, že kvalita publikačních výstupů bude do budoucna hrát při hodnocení stále větší roli, 
a proto je nezbytné v její podpoře, ale i důsledném plnění stanovených cílů i nadále pokračovat.
 Fakulta pokračovala v dalším rozvíjení úspěšné spolupráce s praxí. Tato spolupráce měla 
nejrůznější formy – přednášky předních expertů ze spolupracujících firem pro studenty, zpracování 
odborných stanovisek pro firmy i státní orgány, pořádání specializačních kurzů pro zájemce z praxe 
atd. Nemalý význam pro Fakultu má i podpora formou sponzorských darů od našich partnerských 
firem, kterým za to patří naše poděkování. 
 Fakulta se snaží klást větší důraz i na vlastní propagaci, která je důležitá jak pro získávání 
nových uchazečů, tak i pro posilování dobrého jména Fakulty mezi širokou odbornou veřejností. 
K tomuto účelu vznikl i nový fakultní časopis Cesta za poznáním, jehož hlavním cílem je informovat 
zejména potenciální studenty o životě na naší Fakultě.
 Významnou roli při propagaci Fakulty mezi odbornou veřejností hrají konference 
pořádané Fakultou. Fakulta uspořádala druhý ročník konference Jak správně finančně vzdělávat 
dospělé, významný mezinárodní rozměr mělo uspořádání workshopu věnovaného otázkám 
účetního výkaznictví v Evropě EUFIN 2012 katedrou finančního účetnictví a auditingu. Ve své 
dlouholeté tradici pokračovala i konference Teorie a praxe veřejných financí pořádaná již po 
sedmnácté katedrou veřejných financí a 8. ročník mezinárodní konference Řízení výkonnosti – od 
strategie k akci, kterou pořádala katedra manažerského účetnictví. Zapomenout nelze ani na 
tradiční konferenci studentů doktorského studia, která se stala hlavním platformou pro prezentaci 
vědeckovýzkumných výsledků doktorandů nejen z naší Fakulty.
 Rok 2012 přinesl i smutnou událost. Po dlouhé těžké nemoci 9. června 2012 zemřel ve 
věku nedožitých 71 let člen vědecké rady fakulty pan prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. Svoji profesní 
a odbornou dráhu spojil s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, na jejíž fakultě podnikového 
managementu vykonával více než čtrnáct let funkci vedoucího katedry podnikových financí. 
S mnoha učiteli naší fakulty ho pojilo velmi úzké přátelství, byl spoluřešitelem společného 
vědeckého projektu za slovenskou stranu, velmi často vystupoval jako přísný avšak spravedlivý 
oponent našich fakultních vědeckých projektů nebo profesorských řízení či habilitačních 
a disertačních prací obhajovaných na fakultě. Především však to byl přátelský a laskavý kolega, na 
kterého nelze zapomenout. Čest jeho památce!
 Fakulta se podle mého názoru může za uplynulým rokem podívat s dobrým pocitem, což 
je výsledkem úsilí všech pracovníků fakulty, studentů i všech ostatních, kteří s námi spolupracovali. 
Všem chci za jejich podíl na rozvoji Fakulty upřímně poděkovat a pevně věřím, že dobrá a v mnoha 
směrech třeba ještě lepší spolupráce bude pokračovat i v roce 2013.

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan Fakulty nancí a účetnictví 
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STRUKTURA FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ 

 

 

VĚDECKÁ RADA

 
DĚKAN

PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A DOKTORSKÉ 
STUDIUM

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE DĚKANA

 

INTERNÍ ČLENOVÉ

 

EXTERNÍ ČLENOVÉ

 
 

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

 
 

katedra bankovnictví a pojišťovnictví

 

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

 
 

katedra měnové teorie a politiky

 

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

 
 

katedra

 

didaktiky ek.  předmětů 

 

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

 
 

děkan Fakulty financí a účetnictví

 

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

 
 

katedra manažerského účetnictví

 

prof. Ing. Richard Hindls, CSc.

 
 

rektor Vysoké školy ekonomické

 

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.

 
 

katedra měnové teorie a politiky

 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

 
 

vedoucí kat. manažerského účetnictví

 

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

 
 

katedra veřejných financí

 

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

 
 

katedra měnové teorie a politiky

 

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
 

katedra financí a
 

oceňování podniku
 

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. 
 proděkan pro vědu, výzkum a dokt.  st. 

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 
 katedra fin. účetnictví a auditingu 

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 
 vedoucí katedry měnové teorie a politiky 

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

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

 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

 
  

IES FSV UK v

 

Praze

 

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

 
   

děkanka EF VŠB -

 

TU Ostrava

 

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

  
 

senior partner, BDO

 

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.

  
 

Hospodářská fakulta TU v Liberci

 

Ing. Otakar Hora, CSc.

 
 

partner v oblasti auditu, KPMG

 

Ing. Milena Horčicová, CSc.

 
 

ředitelka odboru Finanční politiky, 
MFČR 

 

prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc.

 
 

vedoucí katedry podnikových financií, 
EU Bratislava (†9.

 

června

 

2012) 
Ing. Petr Kříž

 
  

PricewaterhouseCoopers

 

Ing. Jiří Nekovář

 
   

EuroTrend

 

Ing. Jiří Rusnok
 

  
ING PF, a.s.

 

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
 

 vedoucí katedry, VŠFS
 

Ing. Petr Zahradník, MSc.
 

 
ekonomický expert, člen NERV

 

Ing. Pavel
 

Štěpánek, CSc.
 

  
výkonný ředitel ČBA (od 3. října 2012) 

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA 
  vedoucí ekonom KB (od 3. října 2012) 

prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D. 
  děkan NH fakulty EU Bratislava (od 28. 

listopadu 2012) 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

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

 katedra finančního účetnictví 

 

PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ 
A PEDAGOGICKOU ČINNOST 

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

 

PRODĚKANKA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY

 

doc. Ing. Marcela Źárová, CSc.

  

 

KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ
  

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
 

KATEDRA FINANCÍ A  OCEŇOVÁNÍ PODNIKU  

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
 

 
Ing. Alena Králová, Ph.D.

  

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.  

 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

 

KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU  
 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.  

 

KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE POLITIKY  
 

KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ  

KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ  
 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.  

 
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

  

 
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 
AKADEMICKÝ SENÁT 

UČITELSKÁ KURIE
 

STUDENTSKÁ KURIE
 

 prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

 předseda senátu

 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.
(do 10. 5. 2012) 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

 
(od 11. 5. 2012) 
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. 

 
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

 
 

 Bc. Martin Boreš

 místopředseda senátu

 Bc. Adam Procházka

	Bc. Pavla Mikušová

 (do 18. 1. 2012)

 
Bc. Jan Šimek

 
(od 19. 1. 2012)

 
Ing. Savina Finardi

 
(do 10. 5. 2012)

 
Šárka Vorlová

 
(do 10. 5. 2012)

 
Simona Dubská

 
 

Pavel Seidl

 

TAJEMNICE FAKULTY

 
JUDr. Eva Vachulková

 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

 
PEDAGOGICKÁ RADA

 

DĚKANÁT

 

 

OBOROVÉ RADY DOKTORSKÉHO
STUDIA 

Ing. Lenka Kovačovská

 

KOLEGIUM DĚKANA

 

INSTITUT ENERGETICKÉ EKONOMIE

  

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

(od 11. 5. 2012)

(od 11. 5. 2012)
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POČET AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA FAKULTĚ 

KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA 

 Fakulta disponuje stabilním kádrem zkušených akademických pracovníků. K 31. prosinci 2012 fakulta 
zaměstnávala celkem 76 akademických pracovníků v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti (přepočtených dle výše 
pracovního úvazku), což je ve srovnání s loňským rokem pokles o 4 %.
 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 konaných 
mimo pracovní poměr, do výuky se zapojují i hostující profesoři ze zahraničí.

 Na základě úspěšného habilitačního řízení rektor jmenoval dva nové docenty:  Ing. Alenu Maaytovou, Ph.D. pro obor 
Finance a Ing. Jaroslava Wagnera, PhD. pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Kvalifikační struktura akademických 
pracovníků se oproti minulému roku prakticky nezměnila (o jeden procentní bod se zvýšil podíl akademických pracovníků 
s vědecko-pedagogickou hodností docent na úkor podílu odborných asistentů a asistentů.

Profesor
24%

Docent
39%

Odborný 
asistent a 
asistent

37%
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VĚKOVÁ STRUKTURA 

Vzhledem ke stabilitě pracovníků se věková struktura akademických pracovníků v průběhu roku 2012 významně nezměnila.
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STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

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.

Bankovnictví a pojišťovnictví 

Garant doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

Garantující katedry 
katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra měnové teorie a politiky  

Finance 

Garant prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

Garantující katedry 

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

Účetnictví a finanční řízení podniku 

Garant prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 

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

Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání 

Garant 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 

Garantující katedry katedra didaktiky ekonomických předmětů 

Zdanění a daňová politika 

Garant prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 

Garantující katedry katedra veřejných financí 

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU  

 Fakulta v rámci navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví realizovala sedm 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, Banská Bystrica) 
v realizaci společného navazujícího magisterského studijního programu v angličtině (Joint Degree Study Program) „Finance 
and Accounting for Common Europe“. 

Bankovnictví a pojišťovnictví 

Garant doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

Garantující katedry 
katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra měnové teorie a politiky 
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STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

Finance 

Garant prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

Garantující katedry 

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

Finance a oceňování podniku 

Garant prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. 

Garantující katedry katedra financí a oceňování podniku 

Finanční inženýrství 

Garant doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 

Garantující katedra katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

Účetnictví a finanční řízení podniku 

Garant prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 

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

Učitelství  ekonomických předmětů pro střední školy 

Garant 
prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 

Garantující katedry katedra didaktiky ekonomických předmětů  

Zdanění a daňová politika 

Garant prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 

Garantující katedry katedra veřejných financí 

Finance and Accounting for Common Europe 

Akademická 
ředitelka 

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 

POČET STUDENTŮ

 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.
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STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

Struktura studentů dle jednotlivých studijních programů
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STRUKTURA STUDENTŮ

 Podíly studentů v jednotlivých studijních programech zůstaly praktický shodné jako v předchozím roce. Největší podíl 
připadal na studenty v bakalářském studijním programu (56 %, ve srovnání s předchozím rokem je to pokles o 1 procentní 
bod), podíl studentů v magisterských studijních programech činil celkem 39%, ve srovnání s předcházejícím rokem je tento 
podíl stejný; 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 0,06%). 
 Nejmenší podíl studentů je zapsán v doktorském studijním programu (4,72%), 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 studiu a počtu studentů v ostatních programech se podíl oproti předchozímu 
roku mírně snížil.
 Z hlediska jednotlivých programů zůstává vyšší podíl zahraničních studentů v bakalářském studijním programu než 
v navazujícím magisterském programu.
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STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

Struktura studentů dle jednotlivých studijních programů
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PODÍLY ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ 

 I v roce 2012 bylo v jednotlivých českých 
studijních programech významné zastoupení 
studentů ze zahraničí. Jejich podíl na celkovém 
počtu studentů fakulty představoval 20,9% a ve 
srovnání s rokem předchozím se tento podíl zvýšil o 
1,4  procentního bodu.

Podíl českých 
a zahraničních studentů
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POČTY UCHAZEČŮ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

 Celkový počet uchazečů přihlášených ke studiu v akademickém roce 2012/13 do oborů v bakalářském studijním 
programu se ve srovnání s předchozím rokem snížil o více než 3,36% (což v absolutním vyjádření představovalo méně 
o 93 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. 

251

1297

1151

283

1034

1106

1200

208

785

1002

1124

20

202

699

950

939

33

126

619

828

1009

37

197

636

939

1002

28

160

529

985

953

35

170

0 500 1 000 1 500

Bankovnictví a 
pojišťovnictví

Finance

Účetnictví a finanční 
řízení podniku

Učitelství ek. předmětů 
pro střední školy

Zdanění a daňová 
poli�ka 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoj počtu 
uchazečů na FFÚ

3 204 3 315
3 187

2 407

2 007

2 776

1 872
2 154

1 989

3 429

2 982

3 548

3 133

2 747 2 690 2 765 2 672

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Počet uchazečů do jednotlivých oborů



STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ OBLAST2. 201200013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

BODOVÉ LIMITY 

 Bodové limity pro přijetí korespondovaly s počtem 
uchazečů a počty přijímaných studentů na jednotlivé obory.  
K  nárůstu bodového limitu došlo u oboru Zdanění a daňová 
politika, Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku 
a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém 
vzdělávání.   Bodový l imit u oboru Bankovnictví 
a pojišťovnictví byl stejný jako v předchozím roce. 

POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ

 Fakulta přijala ke studiu celkem 925 studentů, což 
představuje 34,6 % z celkového počtu přihlášených 
uchazečů (o 1 procentní bod méně 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. 
 Z hlediska jednotlivých oborů byl opět patrný vyšší 
zájem o obory Finance, Zdanění a daňová politika 
a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém 
vzdělávání. Procento přijatých uchazečů bylo u oborů 
Zdanění a Učitelství podstatně vyšší.

OBSAH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
DO MAGISTERSKÉHO 
PROGRAMU
 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 sedmého semestru a dosáhnou 
stanoveného studijního průměru – 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 2012/2013 proběhlo v srpnu 2012 
a poprvé si mohli zájemci o studium volit dvě 
hlavní specializace. 

Bodové limity pro přijetí 

Obor 
Bodový limit 

rok 
2009 

rok 
2010 

rok 
2011 

rok 
2012 

Bankovnictví a pojišťovnictví  152 146 145 145 

Finance 149 150 147 155 

Účetnictví a finanční řízení 
podniku 

134 142 141 143 

Učitelství praktického 
vyučování v ek. vzdělávání 

106 100 100 114 

Zdanění a daňová politika 104 120 128 135 

Počty přijatých studentů 

Obor 

Počet přijatých 

rok 
2010 

rok 
2011 

rok 
2012 

rok 
2012 

v % z 
přihláše

ných 

Bankovnictví a pojišťovnictví  229 197 165 31 

Finance 372 325 313 32 

Účetnictví a finanční řízení 
podniku 

352 297 287 
30 

Učitelství praktického 
vyučování v ek. vzdělávání 

27 30 30 86 

Zdanění a daňová politika 136 136 130 76 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POČTY UCHAZEČŮ 

 Počty uchazečů se ve srovnání s předchozím 
rokem změnily, nárůst zaznamenaly kromě oboru 
Finance a oceňování podniku všechny obory. 

POČTY PŘIJATÝCH

 Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím 
zkouškám do navazujícího studijního programu, jich 
úspěšně složilo obě části zkoušky 67% (zkoušku 
z ekonomie složilo 97% a zkoušku z odborného předmětu  
č.1 68% uchazečů), což je lepší výsledek než v roce 2011, 
kdy u obou částí zkoušky uspělo 36% uchazečů.
 Na základě výsledků u přijímacích zkoušek bylo 
přijato celkem 223 studentů, což představuje 42% 
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 potom v září 
2012.
 Fakulta na základě výsledků přijímacího řízení 
přijala ke studiu celkem 24 studentů (Finance 13, 
Účetnictví a finanční  řízení podniku 11).

Bankovnictví a pojišťovnictví  91 66 43 66 
Finance 118 76 35 76 
Finanční inženýrství 25 16 14 14 
Finance a oceňování podniku 32 20 10 18 
Účetnictví a fin. řízení podniku 140 87 56 87 
Učitelství ek. předm. pro SŠ     11 9 3 9 
Zdanění a daňová politika 80 70 21 69 

 POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ DO NAVAZUJÍCÍHO 

MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor  Přijato 

 2011 2012 v % z dostavených 

Bankovnictví a pojišťovnictví  22 34 37 
Finance 36 58 48 
Finanční inženýrství 13 14 47 
Finance a oceňování 
podniku 

13 18 
50 

Účetnictví a fin. řízení 
podniku 

27 57 
39 

Učitelství ek. předmětů pro 
SŠ 

7 6 
55 

Zdanění a daňová politika 17 35 43 

 POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE DOSTAVILI K PŘIJÍMACÍ 

ZKOUŠCE DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor 
 Počet 

přihláše
-ných 

dostavilo
se  

v  % z přihlášených-  

Bankovnictví a pojišťovnictví  134 92 69 
Finance 184 122 66 
Finanční inženýrství 47 30 64 
Finance a oceňování podniku 66 36 55 
Účetnictví a fin. řízení podniku 214 145 68 
Učitelství ek. předm. pro SŠ 16    11 69 
Zdanění a daňová politika 108 82 76 

 POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SLOŽILI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor 

 Prospělo 

ekonomie
odborný 
předmět 

č. 1 

Odborný 
předmět 

č. 2

 

 

z 
předmětů
Ekonomie 
a odborný 
předmět 

č. 1
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ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

POČTY ABSOLVENTŮ

 Během roku 2012 úspěšně 
ukončilo studium na Fakultě financí 
a účetnictví celkem 850 studentů, z toho 
455 studentů v bakalářském studijním 
programu, 380 studentů v magisterském 
studijním programu a 15 studentů 
v doktorském studijním programu. 
 Ve srovnání s rokem předchozím 
to představuje nárůst o 33 studentů 
(+4%). Ten byl způsoben vyšším počtem 
absolventů magisterského studijního 
p rogramu (+17%)  a  dok to rského 
studijního programu (+50%).
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ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ

 V roce 2012 bylo v rámci třech oborů doktorského studijního programu Finance a účetnictví, které jsou na fakultě 
akreditovány, obhájeno celkem 15 disertačních prací, z toho 9 na oboru Finance, 4 na oboru Teorie vyučování ekonomických 
předmětů a 2 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

 

Obhájené disertační práce na oboru Finance  

Autor  Téma práce  Školitel  

Ing. Petra Jílková 
Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a  financování bankovním 
úvěrovým produktem  

doc. Urbánek 

Ing. Blanka Ernegrová 
Lidský kapitál ve veřejném sektoru z pohledu odměňování a návratnosti investic do 
terciárního vzdělání a jeho komparace se soukromým sektorem  

doc. Urbánek 

Ing. Rudolf Kubík  Lidský kapitál jako determinanta ekonomického růstu  doc. Urbánek  
Ing. Michal Jelínek  Vliv transferových cen na zdanění stálých provozoven  prof. Vančurová  
Ing. Martin Pohl  Czech Swap Curve, Economic Fundamentals and Financial Markets  doc. Málek  
Ing. Zbyněk Štork  Term Structure of Interest Rates: Macro -Finance Approach  prof. Mandel  

Ing. Marián Vorek 
Specifika a úspěšnost fundamentální analýzy založené na ukazateli Price Earnings 
Ratio 

doc. Veselá 

Mgr. Pavel Hellebrand  Regulace právního prostředí a  nástroje ochrany klientů v  pojišťovnictví  prof. Daňhel  

Ing. Viktor Šoltés 
Testovanie vplyvu kvartálnych výsledkov a očakávaní analytikov na cenu vybraných 
akciových titulov  

doc. Radová 

Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů  

Ing. Blanka Bejdáková 
Analýza kvality výuky vyšší odborné školy a  zvyšování její  úrovně s  důrazem na 
podnikatelské vzdělávání a myšlení v podmínkách Vyšší obchodní podnikatelské 
školy 

prof. Asztalos 

Ing. Kateřina Berková  Didaktická analýza soustavy učiva účetnictví pro OA  doc. Krpálek  
Ing. Václav Hofman  Způsoby implementace výchovy k podnikavosti v ekonomickém vzdělávání  doc. Krpálek  

Ing. Lucie Mohrová 
Komparace výuky ekonomických předmětů na odborných ekonomických středních 
školách v  České republice  

doc. Krpálek 

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku  

Ing. Martin Bubeník  Audit projektů public -private partnerships  doc. Králíček  
Ing. Tomáš Podškubka Náklady cizího kapitálu při výnosovém ocenění podniků v  České republice  prof. Marek  
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ZAMĚŘENÍ VĚDECKO VÝZKUMNÉ ČINNOSTI 

 Vědecko-výzkumná činnost fakulty v roce 2012 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 
(Institucionální podpora, reg. č. IP 100040). V rámci této podpory realizovala fakulta následující aktivity:  

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.

Publikační projekty kateder

 Rozhodující část výzkumné činnosti v rámci institucionální podpory byla uskutečňována na úrovni kateder, kde bylo 
publikováno resp. připraveno 8 impaktovaných článků, 15 odborných knih a 95 recenzovaných článků.

POŘÁDÁNÍ VĚDECKÝCH KONFERENCÍ 

 Fakulta financí a účetnictví a její katedry pokračovaly v organizaci vědeckých konferencí a uspořádaly v roce 2012 
čtyři odborné konference a jeden workshop:

• 17. ročník mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (katedra veřejných financí,  
 Praha 13. – 14. 4. 2012), 

• 13. ročník konference studentů doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (Praha, 1. 6. 2012),

• 8.ročník mezinárodní konference Řízení výkonnosti – od strategie k akci  (katedra manažerského účetnictví, Praha 
 12. – 14. 9. 2012),

• 12. ročník pedagogické konference na téma „Nové požadavky na účetní výkazy v České republice“ (katedra 
 finančního účetnictví a auditingu, Praha 24. 11. 2012),

• The 8th Workshop on European Financial Reporting (katedra finančního účetnictví a auditingu, Praha 
 6. - 7. 9. 2012)
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GRANTY OD GAČR A Z FRVŠ 

Paralelně s výzkumnými aktivitami institucionální podpory se na většině fakultních pracovištích 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 požadavků, kvalita 
a rozsah publikačních výstupů) projekty v rámci soutěže 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 následujících grantů:

GRANTY Z GAČR ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉ V ROCE 2012

GRANTY Z GAČR POKRAČUJÍCÍ V ROCE 2012

GRANTY Z GAČR ZAHÁJENÉ V ROCE 2012

reg. č. P402/10/0289, řešitel: prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., doba řešení 2010-2012

reg. č., P403/10/1982, řešitel: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., doba řešení 2010-2012

reg. č. P403/11/0458, řešitel: doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., doba řešení 2011-2013

reg. č. P403/12/1901, řešitel: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., doba řešení 2012-2014

Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie

Analýza efektivnosti veřejných zakázek

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady 
na konkurenceschopnost malé otevřené ekonomiky

GRANTY Z FRVŠ ŘEŠENÉ V ROCE 2012

FRVŠ 1310/2012, řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Inovace předmětu „Řízená pedagogická praxe“ v bakalářském studijním programu učitelství 
na Katedře didaktiky FFÚ  VŠE v Praze
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GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE - ZAHÁJENÉ V ROCE 2012

reg. č. 1/2012, řešitel: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Fiskální federalismus v ČR

Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus

Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní kompetenci podnikových controllerů

Pokročilé metody modelování finančních rizik

reg. č. 2/2012, řešitel: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

reg. č. 4/2012, řešitel: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

PhDr. Petr Jablonský

Ing. David Procházka, Ph.D.

Aplikace multiplikátorů při oceňování podniků s důrazem na komerční pojišťovny

reg. č. 8/2012, řešitel: Ing. Markéta Hejduková

reg. č. 9/2012, řešitel: Ing. David Havlíček

Role manažerského účetnictví v měření výkonnosti podniku

reg. č. 13/2012, řešitel: Ing. Zbyněk Halíř

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)

reg. č. 14/2012, řešitel: prof. Ing. Vratislav Izák, Csc. 

Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných 
a nestátních neziskových organizací

reg. č. 15/2012, řešitel: Ing. Miroslav Hálek

Ing. Michal Svoboda

Finanční řízení v České republice s důrazem na insolvenci a náklady zastoupení

reg. č. 24/2012, řešitel: Ing. Tatiana Škerlíková

Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů

reg. č. 27/2012, řešitel: Ing. Dušan Hradil

Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů

Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Analýza vztahu IFRS a daní v USA

reg. č. 30/2012, řešitel: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

reg. č. 25/2012, řešitel: Ing. Jiří Jakoubek

13. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví

Chování investorů a investičních instrumentů v kontextu finančních krizí

Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování 
uživatelů účetních závěrek

Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol

GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE – POKRAČUJÍCÍ V ROCE 2012

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost

Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem k finanční pozici podniku

Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování 
a motivace pracovníků 

reg. č. 5/2011, řešitel: Ing. Artur Rutkouski

reg. č. 9/2011, řešitel: Ing. Petr Petera

reg. č. 30/2010, řešitel: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
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GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE – ÚSPĚŠNĚ OBHÁJENÉ V ROCE 2012

Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu

Náklady reorganizace (dle insolventního zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR

Tvorba podpůrných počítačových aplikací pro účetní praxi se zaměřením na IFRS

Oceňování specifických podniků

reg. č. 1/2011, řešitel: Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

reg. č. 2/2011, řešitel: Ing. Tatiana Škerlíková      

reg. č 3/2010, řešitel: Ing. David Procházka, Ph.D.

reg. č. 4/2010, řešitel: Ing. Markéta Hejduková

Chování investičních instrumentů v kontextu finančních krizí

Měnové a regulatorní aspekty nestability finančních trhů

12. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví

Konference TPAVF a workshop pro doktorandy VŠE

Oceňování technologických podniků

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů

Empirický výzkum a zveřejňování účetních závěrek v ČR

Úloha účetních informací v měření finanční výkonnosti

Průzkum aktuálních souvislostí finančního výkaznictví neziskových organizací v ČR

Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy
za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům

Výnosové křivky a vývoj ekonomiky

Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky

reg. č. 8/2010, řešitel: Ing. David Havlíček

reg.č. 10/2010, řešitel: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

reg. č. 11/2011, řešitel: Ing. David Procházka, Ph.D.

reg. č. 12/2011, řešitel: Ing. Savina Finardi

reg. č. 14/2011, řešitel: Ing. Pavel Tůma

reg. č. 20/2010, řešitel: prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.

reg. č. 20/2011, řešitel: Ing. Gabriela Ďurianová

reg. č. 21/2010, řešitel: Ing. Zbyněk Halíř

reg. č. 22/2011, řešitel: Ing. Miroslav Hálek

reg. č. 23/2010, řešitel: Ing. Michal Svoboda

reg. č. 24/2010, řešitel: PhDr. Petr Jablonský

reg. č. 34/2010, řešitel: Ing. Tomáš Brabenec

PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE 2012

 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 rovněž hojně využívány nejen ostatními ekonomickými 
fakultami v ČR, ale i na Slovensku. V roce 2012 bylo akademickými pracovníky fakulty publikováno celkem 8 knižních 
publikací a 6 učebnic, 16 článků v časopisech s pozitivním impakt faktorem a další 3 články v časopise (Scopus), 
115 recenzovaných článků, 65 nerecenzovaných článků a 274 ostatních příspěvků. Základním cílem fakulty však není 
kvantitativní přístup k publikační činnosti, ale v centru pozornosti zejména stojí kvalitativní úroveň vydaných publikací, 
o čemž svědčí přední umístění akademických pracovníků v celoškolských soutěžích. 
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FAKULTNÍ SOUTĚŽE 

 S cílem podpořit vysokou kvalitu knižních publikací a recenzovaných článků vyhlásil v roce 2012 děkan fakulty 
13. ročník soutěže o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením a o nejlepší publikační 
činnost studentů doktorského studia na fakultě. Vítěze v jednotlivých kategoriích vyhlásil děkan na základě návrhu hodnotící 
komise fakulty složené ze všech profesorů fakulty a stali se jimi prof. Mařík a kol., v kategorii knižní publikace, doc. Klazar, Ing. 
Tepperová a Ing. Buus v kategorii článku v časopise s oponentním řízením a Mgr. Baran za publikační činnost studentů 
doktorského studia.

CELOŠKOLSKÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE

kategorie knižní publikace 

2. místo

prof. Ing. Miloš Mařík, Csc., doc. Ing. Pavla Maříková, CSc., Ing. Tomáš Buus, Ph.D a Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. 
za publikaci Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy), 
1. vydání, Praha, Ekopress, 2011, 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4

FAKULTNÍ PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽ

kategorie knižní publikacea)

kategorie nejlepší článek v časopise s oponentním řízenímb)

kategorie publikační činnost studentů doktorského studiac)

prof. Ing. Miloš Mařík, Csc., doc. Ing. Pavla Maříková, CSc., Ing. Tomáš Buus, Ph.D a Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. 
za publikaci Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy), 
1. vydání, Praha, Ekopress, 2011, 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4

Ing. Jana Tepperová, Ph.D. a doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. za článek Vliv sociálních systémů a jejich koordinace 
na ekonomickou migraci, Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s. 505–522. ISSN 0032-3233 

Ing. Tomáš Buus, Ph.D. za článek Daně z příjmů versus daň z přidané hodnoty v malé otevřené ekonomice, 
Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 1, s. 58–80. ISSN 0032-3233

Mgr. Jaroslav Baran (spoluautor doc. Witzany) za článek A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations, 
Bulletin of the Czech Econometric Society, 2012, roč. 19, č. 29, s. 1–27. ISSN 1212-074X

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 

 V rámci habilitačního řízení se uskutečnily dvě přednášky. Na základě úspěšného habilitačního řízení jmenoval 
rektor tyto nové docenty z fakulty: Ing. Alenu Maaytovou, Ph.D. a Ing. Jaroslava Wagnera, Ph.D. Ing. Maaytová byla 
jmenována docentem pro obor Finance a Ing. Wagner byl jmenován docentem pro obor Účetnictví a finanční řízení.
 V roce 2012 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Karlu Havlíčkovi, Ph.D.,MBA, a RNDr. Petru Budinskému, CSc. 

ÚSPĚŠNÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2012

Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Vývojové tendence systémů měření a řízení výkonnosti podniků

Ekonomika zdravotnictví – možnosti zvyšování efektivnosti
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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 2012. Nejlepší práce studentské odborné soutěže byly 
oceněny i v rámci soutěže o excelentní studentskou odbornou práci ESOP jako nejlepší seminární práce na fakultě. 

STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ SOS A SOUTĚŽ ESOP

Nejlepší seminární práce

Uznání za kvalitní seminární práce

Michal Brigant: Empirická verifikace modelu nekryté úrokové parity

Anton Dryzgalovich: Interaktivní model daně z příjmu FO a sociálních dávek z hlediska motivace a ukazatele METR

Jakub Černý: Přidaná hodnota fúze či akvizice pro investora

Jan Šimek: Aplikace vybraných moderních metod manažerského účetnictví pro hodnocení vlivu 
státních zásahů na příkladu zemědělství

CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ PRÁCI 

 Cenu rektora za excelentní diplomovou práci získalo 7 studentů FFÚ a 3 studenti za excelentní bakalářskou práci.

CENA REKTORA

za excelentní diplomovou práci

za excelentní bakalářskou práci

Jan Knytl: Využití money managementu v obchodování na devizovém trhu 
a zachycení těchto obchodů v účetnictví bank

Alena Procházková:  The Public-Private Partnership in the Infrastructure 
of the Netherlands and the Czech Republic

Tereza Sedmíková: Organizace kontrol ve vybrané části centra sdílených služeb

Luboš Balek: Modifikace zisku v klasických bilančních teoriích

Petra Rybářová: Prvotní ocenění dlouhodobých hmotných aktiv podle IFRS
v porovnání s U.S. GAAP a českými účetními předpisy

Ondřej Houdek: Garantované investiční fondy

David Sura: Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu

David Štros: Finanční analýza papírenského odvětví

Jan Blabla: Dopady zemětřesení v Japonsku na světové pojistné trhy

Branislav Klimo: Finančná analýza spoločnosti HOLDES, s.r.o.
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KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA 

Fakulta uspořádala již 13. ročník konference studentů doktorského studia. Tak jako i v minulých ročnících proběhla ve 
spolupráci s firmou Grant Thornton v rámci konference soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. Jako nejlepší byly 
vyhodnoceny příspěvky Barbory Menčlové, Soni Polákové, Mateji Jerman a Petera Isinga.

NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY V RÁMCI KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA

Sekce: Finanční řízení podniku 

Sekce: Finance

Sekce: Financial Accounting 

Sekce: Financial Accounting 

Barbora Menčlová: Doba existence podniku a její vliv na jeho hodnotu

Soňa Poláková: Odhad rizikové prémie českého kapitálového trhu pomocí dividendového výnosu

Mateja Jerman: Is There Some Opportunistic Discretion While Applying the Impairment Test of Goodwill? 
An Empirical Analysis

Peter Ising: Discretionary Reporting of Initial Public Offerings in Specific Industries



MEZINÁRODNÍ
VZTAHY
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2012
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ORGANIZACE MEZINÁRODNÍHO VĚDECKÉHO WORKSHOPU

 Veřejná obhajoba prací přihlášených do dalšího kola studentské odborné soutěže na finančně-účetní téma 
organizované Fakultou financí a účetnictví VŠE proběhla v květnu 2012. Nejlepší práce studentské odborné soutěže byly 
oceněny i v rámci soutěže o excelentní studentskou odbornou práci ESOP jako nejlepší seminární práce na fakultě. 

MOBILITY STUDENTŮ 

 Počet studentů, kteří studovali v zahraničí, stoupl oproti roku 2011. V zahraničí studovalo celkem 56 studentů; 
v LS 2011/2012 studovalo 18 studentů v rámci programu Erasmus/LLP a v zámoří; v ZS 2012/2013 celkem 38 studentů 
v obou typech programů.  

ZAHRANIČNÍ CESTY 

V roce 2012 se uskutečnilo celkem 69 pracovních cest do zahraničí, z toho 15 cest doktorandů fakulty. K výraznému poklesu 
realizovaných pracovních cest došlo v důsledku skončení financování zahraničních cest z prostředků výzkumného záměru 
fakulty.

 

Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce nad 1 měsíc Celkem 

Evropa 56 2  58 

Mimo Evropu 5 5 1 11 

Celkem 61 7 1 69 

2012
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PEDAGOGOVÉ FFÚ NA ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH

 V roce 2012 odjelo přednášet 6 pedagogů z fakulty na zahraniční univerzity. Většina pedagogů uskutečnila 
krátkodobé intenzivní odborné kurzy v cizím jazyce.

HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI NA FFÚ

 V roce 2012 bylo pozváno 8 hostujících profesorů (Arlyn Rubash, USA; Brigitte Oger, Paul Marc Collin, Francie; Daniel 
Deak, Maďarsko; Vadim Golikov, Rusko; Rajendra P. Privasta, Prakash P., USA; Ole Sørensen, Dánsko) z 5 zemí světa 
a uskutečnilo se 7 blokových a mimosemestrálních kurzů pro studenty magisterských studijních programů VŠE v Praze. 
K financování hostujících profesorů využila fakulta finančního projektu na podporu internacionalizace VŠE v Praze.

 

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc., Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, Mexiko 

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., Univerzita Paris 1, Sorbonne- Panthéon – IAE Paris, Francie 

prof. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., Research School of Economics at Australian National University 

Ing. Jana Tepperová, Ph.D., KU Leuven, Belgie 

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Univerzita v Regensburgu, Německo 

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., EUBA, Podnikohospodárska fakulta v Košicích, Slovensko 

  
Hostující profesoři na fakultě  

Daniel Deak, Corvinus University of Budapest 
1VF451 9. - 16. března 
Paul Marc Collin, Université Jean Moulin Lyon 3. IAE Lyon, Francie 
1MU504 Strategic Management 16. - 18. dubna 
Vadim Golikov, Moskevská státní Univerzita, Rusko 
1BP581 30. dubna – 4. května 

Arlyn Rubash, Bradley University, USA  
1MT580 7. - 11. května 

Rajendra P. Srivastava, Prakash P. Shenoy, School of Business, University of Kansas 
1BP581 17. – 19. září 

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

17. – 21. září 

Brigitte Oger, Universita Paris 1, Sorbonne- Panthéon – IAE Paris, Francie 
1MU502 Gestion financiére . –  23. listopadu 

2012
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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 2012 působili a na výuce se podíleli 4 profesoři, 5 docentů, 1 odborná asistentka s vědeckou 
hodností Ph.D., dále 10 interních doktorandů a též 9 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 jako ČNB, ČAP, MZ, atd. 

Pedagogická práce 
 Katedra zabezpečovala výuku garantovaných předmětů, o které je tradičně velký zájem 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. 
 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.
Exaktněji zaměřenými studenty je žádán obor Finanční inženýrství, který není dosud na jiné škole vyučován. Dosavadní 
studijní výsledky studentů oboru jsou nadprůměrné. 
 Katedra nabízela též řadu kurzů v angličtině, na které se hlásí jak naši, tak zahraniční studenti. 
 Byly vypsány též mimosemestrální kurzy, jeden byl pro velký zájem studentů organizován jak v letním, tak v zimním 
semestru a byl pořádán ve spolupráci se společností Deloitte. 
 Další mimosemestrální kurz zaměřený na oblast mezinárodních finančních trhů byl uspořádán ve spolupráci 
s Univerzitou Regensburg. Na jeho organizaci se podílel doc. Witzany, který byl poté na Univerzitu Regensburg pozván jako 
hostující profesor.
 Poslední z vypsaných mimosemestrálních kurzů byl zaměřen na řízení rizik, byl matematicky orientován 
a organizován ve spolupráci s Fakultou managementu v Jindřichově Hradci. Přednášející byli významní profesoři z Kansas 
University a studenti zejména oboru Finanční inženýrství kurz velmi ocenili.
 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.
 V roce 2012 byla předložena k akreditaci nová vedlejší specializaci, která navázala na úspěšně se rozvíjející obor 
Finanční inženýrství a to se stejným názvem.
 Katedra spolupracuje s Institutem energetické ekonomie, jehož členové participují na výuce předmětu zaměřeného 
na obchodování s energetickými komoditami. 

Vědecko výzkumná činnost 
Integrální součástí práce katedry je vědecko - výzkumná činnost, kterou členové katedry v roce 2012 realizovali v rámci 
Interní grantové soutěže a dva z členů katedry jsou zapojeni do grantu GAČR.
Výsledky výzkumu byly publikovány formou 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. 
 V roce 2012 byl přijat prof. Janda jako Research Associate v programu Climate Change and Energy program na 
Centre for Applied Macroeconomic Analysis  (CAMA), které je součástí  ANU College of Business and Economics.

Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí 
 Katedra se též podílí na organizování postgraduálních a specializovaných kurzů pro bankovní a finanční odbornou 
veřejnost. V roce 2012 byl otevřen již 20. ročník dvousemestrálního kurzu „Peněžní ekonomie a bankovnictví“ a dále byl 
zorganizován kurz pro finanční zprostředkovatele ve spolupráci se společností Fincentrum.



ČINNOST KATEDER A INSTITUTŮ5. 201200030

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Profil a složení katedry 
 Katedra didaktiky ekonomických předmětů zajišťovala studium oboru učitelství ekonomických předmětů pro střední 
a vyšší odborné školy. Uvedeným studiem umožnila studentům získat dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a současně 
pedagogickou. 
 V roce 2012 zabezpečila prezenční výuku uvedeného oboru v bakalářském, magisterském (hlavní i vedlejší 
specializaci) a doktorském studijním programu osmi akademickými pracovníky – třemi  docenty, pěti odbornými asistenty 
(z nichž čtyři mají  vědeckou hodností Ph.D.), dále třemi  interními doktorandy a třemi externími pracovníky.  Členové katedry 
zastávali akademické funkce v rámci školy, fakulty, ale i mimo ni, jsou dále zapojeni do spolupráce s významnými institucemi 
jako je TTnet  ČR - partnerství pro vzdělávání učitelů,  CEFIF – centra fiktivních firem, Junior  Achievement  Praha – nezisková 
vzdělávací instituce, jsou členy redakční rady elektronického časopisu Media4u. 

Vědeckovýzkumná činnost, Mezinárodní spolupráce a Publikační činnost 
 Snahou katedry je přispět k rozvoji oborových i speciálních didaktik a zajistit zvýšení úrovně výuky ekonomických 
předmětů na středních a vyšších odborných školách. Velkým přínosem pro katedru bylo ve spolupráci s WU Wien zapojení do 
řešení projektu Tempus „ Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship 
Erziehung in der Russischen Föderation und Tadschikistan“, řešení výzkumného projektu FRVŠ „Inovace předmětu Řízená 
pedagogická praxe“ v bakalářském studijním programu učitelství a ve spolupráci s UK Praha řešení Rozvojového projektu 
Nová Kariéra – znalostní ekonomika. 
 V rámci řešeného projektu Tempus se katedře ve dnech 8. 7. – 14. 7. 2012 úspěšně podařilo uspořádat pro 
70 zahraničních účastníků partnerských zemí  Rakouska, Německa, Velké Británie, Ruské federace a Tádžikistánu 
„Qualification and coordination meeting, na jehož základě vydala sborník. Pro fakultní cvičné školy uspořádala workshop 
„Řízená pedagogická praxe“ a poskytla metodickou podporu středoškolským učitelům i studentům oboru učitelství, byla 
spolupořadatelem 6. ročníku elektronické konference „Media a vzdělávání 2012“ v Praze. Katedra se v uvedeném roce 
prezentovala svými příspěvky v  České republice (setkání s učiteli fiktivních firem u příležitosti jejich 20 let působení, 
workshopu Řízená pedagogická praxe, 12. ročníku Pedagogické konference a 13. ročníku Doktorské konference Fakulty 
financí a účetnictví), dále několika workshopů v zahraničí (v Dublinu, Petrohradě, v Nižném Novgorodě). Ve svých výstupech 
se zabývala především problematikou výchovy k podnikání, problematikou racionalizace výuky v bakalářských 
a magisterských studijních programech oboru učitelství ekonomických předmětů.  Pro zkvalitnění vydávání metodických 
materiálů připravila vysokoškolskou učebnici „Didaktika ekonomických předmětů“, odevzdala 18 recenzovaných článků do 
časopisů. Katedra v roce 2012 zajistila vydávání čtvrtletního fakultního časopisu „Cesta za poznáním“.

Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí  
 Katedra se soustavně zaměřuje na zvyšování kvalifikace učitelů středních a vyšších odborných škol. Realizovala 
kurzy celoživotního vzdělávání učitelů ekonomických předmětů formou doplňujícího pedagogického studia a rozšiřujícího 
studia Písemné a elektronické komunikace. Upevnila spolupráci s dalšími pražskými cvičnými školami, jež umožňují 
pedagogickou praxi pro studenty oboru učitelství. S praxí byla katedra v kontaktu rovněž výukou některých pracovníků 
katedry na vyšších odborných školách, účastí ve státní zkušební komisi pro udělování absolutoria na VOŠ, spoluprací s AV 
Media,  TTnetem ČR. Katedra se podílela na  organizaci regionálního a republikového veletrhu fiktivních firem. 
Spolupracovala s evropskou poradenskou agenturou Euroguidance. 
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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 makroeko¬nomické úrovni na finanční prostředí podniku tvořené zejména daněmi, peněžním 
a kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhou odbornou specializací katedry je oceňování podniku a jeho majetkových 
složek.
 K přednostem výuky KFOP patří důraz na co největší podíl aktivních forem výuky, k čemuž slouží velký podíl cvičení 
a seminářů, ve značném rozsahu realizovaných v počítačových učebnách.
Zázemí katedry tvoří i Institut oceňování majetku, jehož pracovníci zajišťují pro katedru výuku oceňování nemovitosti, učitelé 
katedry pak tvoří jádro odborného zázemí Institutu oceňování majetku.

Složení katedry 
 Katedra patřila ke středně velkým katedrám. Ke konci roku 2012 měla KFOP 3 profesory, 5 docentů, 10 OA (z toho tři 
kolegyně na mateřské dovolené) a tři asistenty. Na katedře dále působilo 10 interních doktorandů. 1 doktorand dokončil 
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 též nové kurzy oceňování 
podniků v cizích jazycích a velmi úspěšný kurz k fúzím a akvizicím ve spolupráci se společností TPA Horwath a.s. Katedra také 
dále zvýšila počet diplomantů a bakalářských prací ve svých seminářích.

Vědecko výzkumná činnost 
 Úspěšnou obhajobou byl uzavřen výzkumný záměr MŠMT „Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace 
z interdisciplinárního hlediska“, na kterém se podílela řada členů katedry. Během roku 2012 se pak většina členů katedry 
zapojila do výzkumné činnosti v rámci Institucionální podpory vedené pod č. IP 100040.
 Doktorandi katedry získali 2 granty IGA, které byly začátkem roku 2013 obhájeny.  
 Katedra rovněž v roce 2012 pokračovala v organizaci odborných kolokvií k vybraným otázkám oceňování podniku 
a jeho majetku a k otázkám řešeným v rámci doktorských prací.  V roce 2012 vyšla rozsáhlá publikace Ing. Zazvonila 
k tržnímu oceňování nemovitostí, která nemá v ČR obdoby. Dále byl sepsán 1 impaktovaný článek v zahraničním časopise, 
vyšlo 36 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, Žilinskou univerzitou a FHS Regensburg. Proběhl opět 
intenzivní kurs vedený dánským profesorem.

Celoživotní 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, podniků a cenných papírů i do jednorázových seminářů pro pokročilé. Řada 
členů KFOP se též podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných IOM, členové katedry jsou činní v aparátu GAČR, komisích 
ČNB, úzce spolupracují s orgány  Ministerstva spravedlnosti, působí v poradním sboru Městského soudu Praha. Praxe 
zajišťuje některé kurzy KFOP, především fúze a akvizice (TPA Horwath), v dalších kurzech učí pracovníci předních 
poradenských firem.
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KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU

Profil katedry 
 Kořeny katedry finančního účetnictví a auditingu sahají až k založení VŠE v Praze a v průběhu její historie na ní 
pracovala řada významných odborníků v oblasti účetnictví a auditingu, kteří reprezentují katedru nejen svojí pedagogickou, 
vědecko-výzkumnou, publikační a přednáškovou činností, ale i činností v orgánech tuzemských i zahraničních profesních 
organizací a státních orgánů a spoluprací s praxí. Členové katedry v minulosti i v současnosti zastávali významné akademické 
funkce nejen v rámci fakulty, ale i na úrovni VŠE v Praze. 

Složení katedry 
 Katedra finančního účetnictví a auditingu je největší katedrou fakulty a zajišťuje přibližně jednu třetinu jejích 
pedagogických výkonů. V současnosti na ní pracuje 25 stálých učitelů 15 interních doktorandů a dále s katedrou spolupracují 
další externí spolupracovníci. 

Pedagogická práce 
 K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti patří garance za bakalářské, navazující magisterské, inženýrské 
a doktorské studium oboru „Účetnictví a finanční řízení podniku". Kromě celoškolsky orientovaného základního kurzu 
"Účetnictví I." je katedra garantem řady specializovaných kurzů jak pro fakultu, tak zejména pro studenty vlastní specializace 
(celkem se jedná o více než 35 kurzů a odborných seminářů). K nejvýznamnějším skutečnostem roku 2012 patřilo zahájení 
výuky základního kurzu účetnictví v angličtině pro cizojazyčné studijní programy jiných fakult VŠE v Praze.

Vědecko-výzkumná činnost  
 V průběhu roku 2012 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů.
K nejdůležitějším patřil třetí rok projektu  GAČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových systémů v EU 
s důrazem na přeshraniční fúze“ (registrační číslo P403/10/1982) a dále pak řada projektů interní grantové agentury VŠE 
v Praze. Významným úspěchem bylo získání nového tříletého grantu GAČR na téma „IFRS jako alternativní účetní standardy 
pro zjištění daňového základu“.

Mezinárodní spolupráce  
 Členové katedry finančního účetnictví a auditingu se podílí aktivně na činnosti Evropské účetní asociace (European 
Accounting Association – EAA), a to nejen prezentací příspěvků na výročních konferencích EAA (v roce 2012 v Ljublani), ale 
také účastí v řídicích orgánech asociace (doc. Žárová je členka EAA Board of National Representatives). Dva členové katedry 
jsou členy Americké účetní asociace (American Accounting Association – AAA) a jeden člen katedry je členem Asociace 
mezinárodních účetních (Association of International Accountants – AIA). Katedra dlouhodobě spolupracuje se Státní 
technologickou univerzitou v Žitomiru, Státní ekonomickou univerzitou v Oděse a Ekonomickou universitou v Bratislavě. 
Katedra byla v září 2012 organizátorem osmého ročníku mezinárodního workshopu EUFIN 2012 (Workshop on European 
Financial Reporting) věnovaného aktuálnímu akademickému výzkumu v oblasti účetního výkaznictví v Evropě. 

Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí 
 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 jsou členové Výkonného výboru Komory auditorů ČR a z toho doc. Mejzlík byl v listopadu 2012 zvolen na druhé 
volební období jako jako první viceprezident KAČR. Do výkonného výboru KAČR byla nově zvolena prof. Müllerová. Tři 
pracovníci katedry pracují ve vzdělávacím výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem. Pracovníci katedry se rovněž 
významně podílí na zajištění vzdělávacích systémů Komory auditorů ČR a Svazu účetních. Tři pracovníci katedry zastupu
jí Fakultu financí a účetnictví v Národní účetní radě.
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KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Profil katedry 
 Základním rysem katedry je její silná vazba na reálné problémy podniků a jejich řízení. Její rozvoj je založen zejména 
na spolupráci interních členů katedry s progresivními podniky a významnými odborníky z praxe, z nichž naopak řada působí 
na katedře formou dílčích úvazků. 
 Základním cílem pracovníků katedry je poskytovat studentům i ostatním zájemcům vědomosti, jak koncipovat 
a využívat informace manažerského účetnictví v řízení ekonomických subjektů a jakým způsobem je začlenit do kontextu 
celostně pojatého informačního systému podniku.

Složení katedry 
 Na aktivitách katedry se v roce 2012 podílelo 13 akademických pracovníků – 2 profesoři, 2 docenti, 7 odborných 
asistentů (z toho 4 nositelé hodnosti Csc., resp. Ph.D.) a 3 doktorandi. V průběhu roku se úspěšně habilitoval doc. Wagner.

Pedagogická práce 
Základní „osu“ vědomostí, které katedra poskytuje, tvoří tři kurzy:     
 • Manažerské účetnictví I, orientovaný zejména na obsah informací pro řízení podnikatelského procesu, o jehož 
     parametrech již bylo rozhodnuto,  
 • Manažerské účetnictví II, který je orientovaný na zjišťování, zpracování a využití informací pro rozhodování 
     o průběhu budoucích variant podnikatelského procesu, a
 • Strategicky orientované manažerské účetnictví, zaměřený na využití 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. 
 V roce 2012 přidala katedra do nabídky nově koncipovaný kurz Bankovní controlling a ve spolupráci s katedrou 
informačních technologií také otevřela novou vedlejší specializaci Řízení podnikové výkonnosti.   
 Členové katedra zajišťují povinnou výuku výhradně vlastními učebnicemi a dalšími pomůckami, které se využívají 
nejen na VŠE v Praze, ale i na dalších ekonomických fakultách v ČR a na Slovensku. 
 Katedra v roce 2012 také zorganizovala 2. ročník workshopu „Jak učit manažerské účetnictví“, jehož se účastnilo 
cca 20 učitelů controllingu a účetnictví z celé republiky. 

Vědeckovýzkumná činnost 
 Záměrům v oblasti výuky odpovídá i vědecko-výzkumná orientace katedry. Ta je dlouhodobě strukturována formou 
dílčích úkolů, řešených v rámci projektu „Tvorba a využití manažersky 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 
 Již tradiční aktivitou katedry v rámci mezinárodní spolupráce je pořádání mezinárodní konference, věnované 
otázkám řízení výkonnosti. Již 8. ročník, konaný v září, nesl ústřední motto „Řízení výkonnosti: od strategie k akci“. Ačkoliv se 
program konference tentokrát zúžil na dvě části (na výzkumné fórum a manažerský workshop, vedený světoznámým  
expertem Chrisem Ittnerem z USA), zúčastnilo se ho cca 40 účastníků ze  pěti zemí. V průběhu výzkumného fóra konference 
aktivně vystoupilo také pět členů katedry. 
 Mezi další významné aktivity patří i přednáškové pobyty pracovníků katedry v zahraničí (v roce 2012 se uskutečnil 
jeden – ve Francii – prof. Fibírová).  
 Relativně široce v r. 2012 pokračovala spolupráce katedry s nadnárodní institucí International Group of Controlling, 
a to v oblasti vytváření standardů kvality pro práci controllerů. 

Spolupráce s praxí 
 Katedra dlouhodobě nabízí pro pracovníky praxe dvousemestrální kurz celoživotního vzdělávání nazvaný „Využití 
účetních informací v řízení podniku“. V roce 2012 byl ukončen již jubilejní desátý běh tohoto kurzu. 
 Kromě toho katedra nabízí i zpracování projektů a expertních posudků na řešení systémů řízení z pozice 
managementu; v roce 2012 pokračovala v této oblasti spolupráce se společnostmi Pražská plynárenská a Tepelné 
hospodářství Hradec Králové.
 I v roce 2012 pokračovala dlouhodobá spolupráce katedry s profesními institucemi – zejména s Komorou auditorů 
ČR, se Svazem účetních a s Českou asociací pro finanční řízení CAFIN. 
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KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY

Profil katedry
 Katedra měnové teorie a politiky má dlouhou tradici v rámci Vysoké školy ekonomické. Obsahově je zaměřena na 
oblast peněžní teorie a centrálního bankovnictví v domácí ekonomice i mezinárodní sféře. Společně s katedrou bankovnictví 
a pojišťovnictví zabezpečuje obor Bankovnictví a pojišťovnictví a s dalšími dvěma katedrami obor Finance na bakalářském 
i magisterském stupni studia a podílí se na výuce navazujícího magisterského oboru Finanční inženýrství.

Složení katedry 
 Na katedře v roce 2012 působili čtyři profesoři, čtyři docenti a jeden odborný asistent. Dalšími vyučujícími byly 
externisté z bankovní rady České národní banky a z komerčních bank, a to především u volitelných předmětů a speciálních 
seminářů. Profesorka Durčáková byla zvolena rektorkou Vysoké školy obchodní.

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 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”, „Teorie a praxe řízení aktiv“ a „Monetární makroanalýza”. Nově je vyučován předmět „Finanční 
stabilita“. Povinné předměty jsou zaměřené na řešení složitějších otázek měnové teorie a politiky centrální banky a teoretické 
aspekty stability finančních trhů.
 Katedra na bakalářském i magisterském stupni studia podle poptávky studentů vypisuje a personálně zajišťuje 
předměty na specializovaná témata, jako jsou různé teorie peněz nebo regulace a dohled finančního trhu. Vypisuje rovněž 
odborné mimosemestrální semináře vedené zahraničními lektory v anglickém jazyce.
 Společně s katedrou bankovnictví a pojišťovnictví vyučuje předměty vedlejší specializace „Peněžní ekonomie 
a bankovnictví”. Vzhledem k dobrým možnostem uplatnění v praxi 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 zapojeni 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). Dva členové katedry se 
zapojili do Centra excelence. 
 Základním výsledkem vědecko-výzkumné činnosti je publikační činnost. Členové katedry publikují v rámci 
vědeckých grantů, Centra excelence a institucionálního výzkumu. Katedra zabezpečuje literaturou, nejčastěji v podobě 
odborných 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 (5 vydání), Mezinárodní finance (4 vydání), Centrální 
bankovnictví (3 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  České 
republice a Slovenské republice.

Celoživotní vzdělávání, spolupráce s praxí 
 Katedra se podílí na vzdělávání postgraduálních studentů pro zaměstnance centrální banky, komerčních bank 
a finančních institucí, a připravuje specializované přednášky na základě poptávky praxe, především v oblastech bankovnictví 
a kapitálových trhů. Je zapojena do výuky na Univerzitě 3. věku.
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KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ

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 2012 na katedře veřejných financí pracovali 4 profesoři, 6 docentů a 3 odborní asistenti, jeden z nich v závěru 
roku úspěšně ukončil habilitační řízení. 

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.
 Katedra v roce 2012 rozšířila spektrum kurzů vyučovaným v angličtině.
 Katedra usiluje o trvalé zdokonalování obsahu a forem výuky. Významnou pomocí v tomto ohledu byl projekt OPPA, 
který umožňuje zkvalitnit studijní programy zejména jejich větší provázanost s potřebami praxe a vytvořit řadu inovativních 
učebních pomůcek.
 Katedra dlouhodobě usiluje o prolínání teoretických poznatků do aplikační a dovednostní roviny a jejich 
bezprostřední spojení s praxí. Několik volitelných předmětů proto učí významní odborníci z praxe, další odborníci jsou zváni 
k jednotlivým přednáškám v rámci kurzů vyučovaných KVF.

Celoživotní vzdělávání a spolupráce s praxí
 Již několik let katedra pořádá seminář pro středoškolské učitele zaměřený na novinky ve zdanění.
 Velkou pozornost katedra věnuje kontaktu s budoucími zaměstnavateli našich současných studentů. Již tradičně 
v závěru akademického roku pořádá dvoudenní neformální setkání studentů s učiteli a zástupci poradenských firem. 
Studenti se setkávají s učiteli katedry i na předvánočních a předvelikonočních akcích.

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 2012 členové katedry řešili projekt GAČR i TAČR.
 Katedra věnuje velkou pozornost i kvalitě publikační činnosti, nejen členů katedry ale i doktorandů, kteří se 
připravují pod vedením školitelů z katedry veřejných financí. V roce 2012 přibylo dalších 6 článků v časopisech s impakt 
faktorem, 3 knižní monografie a řada dalších publikačních výstupů. Přínosné je, že iniciativu na tomto poli postupně přebírá 
mladá generace.

Odborné konference
 Učitelé katedry se účastní odborných konferencí doma i v zahraničí.
 Jedním z vrcholů katedrálních činností bylo tradiční pořádání mezinárodní konference Teoretické a praktické 
aspekty veřejných financí, v roce 2012 se konala už po sedmnácté. Je pro nás výzvou, že i při trendu ke snižování finančních 
zdrojů v oblasti vysokého školství, se počet účastníků konference nesnižuje. V rámci konference proběhla rovněž studentská 
sekce, ve které se před odbornou porotou představili studenti z několika fakult své studentské práce. Soutěž vyhrála 
studentka z Fakulty financí a účetnictví.
 Katedra se podílí na české části mezinárodního srovnávacího výzkumu transparentnosti veřejných rozpočtů Open 
Budget Survey. V navazujícím výzkumu "Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu" byly formulovány návrhy konkrétních 
opatření vedoucích ke zvýšení otevřenosti státního rozpočtu. Tyto návrhy byly diskutovány s klíčovými pracovníky ministerstva 
financí a přispěly ke zlepšení sestavovaného Open Budget Index ze 62 bodů v roce 2010 na 75 bodů v roce 2012.
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INSTITUT ENERGETICKÉ EKONOMIE

Přednášková činnost
 Přednášková činnost externích specialistů byla odstartovaná v letním semestru senior specialistkou na strategii 
Ing. Lenkou Kovačovskou ze společnosti ČEPS s tématem postavení provozovatele přenosové soustavy na liberalizovaném 
trhu s elektřinou. Další příspěvek z ČEPS přednesený vedoucím oboru rozvoje energetických trhů Ing. Richardem Kabelem se 
věnoval tématu trhů energetických komodit z pohledu podpůrných služeb. Zpestřením byla konfrontace dvou představitelů 
dodavatelů elektřiny před publikem na téma, zda, se vyplatí měnit dodavatele, nebo ne. Společnost PRE zastupoval tiskový 
mluvčí Mgr. Petr Holubec a za United Energy Trading, a.s., vystoupil vedoucí call centra Ing. Karel Beneš.
 V roce 2012 se také podařilo otevřít novou oblast energetických komodit na VŠE první přednáškou o obchodování 
s hnědým uhlím prezentovanou generálním ředitelem Ing. Lubošem Pavlem z Czech Coal, a.s. Další aspekt energetických 
trhů poskytla prezentace na téma energie budoucnosti v kontextu větrných elektráren, o kterých mluvili Ing. Jiří Špičák 
a Mgr. Pavla Smolová z České společnosti pro větrnou energii a Monika Zitterbartová zastupující výrobce větrných elektráren 
Niko Vestas.
 V zimním semestru se začalo aktuálním tématem o krizových situacích v přenosové soustavě s ředitelem 
dispečerského řízení ČEPS, a.s., Ing. Miroslavem Šulou. Úplnou novinkou byla prezentace o trhu s ropou a jejími deriváty od 
Vladimíra Langhamera, CEMS MIM, který seznámil posluchače se základy a specifiky obchodování s ropou. Navázání na 
obchod s uhlím se uskutečnilo vystoupením akcionáře Czech Coal, a.s., Ing. Jana Dienstla o Energii made in Czech Republic. 
Cyklus přednášek ukončil Jan Kerner z GE Energy o trendech evropské energetiky v ovlivňování rozhodování o investicích do 
energetické infrastruktury.
 Celkově přednášky externích hostů navštěvoval ustálený počet posluchačů kolem 80, který jen z 25 % tvořili studenti 
předmětu Analýza trhů energetických komodit, zbylých 75 % reprezentovali ostatní studenti a zaměstnanci firem působících 
v energetice. 
 Institut na jaře 2012 uspořádal konferenci o možnostech uplatnění se v energetice a kariérních možnostech za 
přispění HR specialistky ČEPS, a.s. Mgr. Mirky Bajzíkové a ředitele M&A Jana Špringla z Energetického a průmyslového 
holdingu, a.s. Přiblížit pracovní náplň studentů a absolventů v energetických firmách přišel Ing. Miroslav Haško 
z Energetického a průmyslového holdingu, a.s., Bc. Roman Jedlička, junior analytik z Power Exchange Central Europe, a.s., 
a Ing. Tomáš Bednář, senior specialista rozvoje energetických trhů, ČEPS, a.s.
 Druhou konferencí byla závěrečná a největší akce celého roku 2012 s názvem ,,Energetika 2012 očima expertů“ 
s účastí předních osobností české energetiky, jmenovitě generálního ředitele Power Exchange Central Europe, a.s., 
Ing. Davida Kučery, MBA, generálního ředitele Czech Coal, a.s., Ing. Luboše Pavlase, člena představenstva ČEPS, a.s. 
Ing. Miroslava Vrby, CSc. a experta na česko-německou energetickou situaci Dip.-Ing. Aloise Tosta. Po přednášce došlo 
k vyhlášení vítězů soutěže „Energy Economics Contest Vol. 2“.    

Akademická činnost
 Předmět “Analýza trhů energetických komodit (1BP437)“, vyučovaný ředitelem Institutu energetické ekonomie Ing. 
Igorem Paholkem, se v roce 2012 konal v obou semestrech a absolvovalo ho celkem 45 studentů. 
Druhá oblast akademické působnosti Institutu energetické ekonomie je každoroční vyhlašování soutěže o nejlepší 
bakalářské, diplomové a jiné práce s názvem Energy Economics Contest vol. 2. Do soutěže se zapojilo celkově 
13 bakalářských prací, 10 diplomových prací a 3 jiné. 
 V kategorii Nejlepší bakalářská práce zvítězil Štěpán Chrz z UK FSV IES s prací „Provázanost trhu potravin, biopaliv 
a fosilních paliv: Kointegrační analýza“. Ocenění za Nejlepší diplomovou práci si odnesl Jan Dvořák z ČVUT FEL, který přednesl 
práci „Kritérium rozvoje energetického systému a GNPV“. V kategorii Nejlepší práce (bez omezení typu práce či instituce) se 
umístili autoři Krištoufek Ladislav z UK FSV IES, AV ČR, Janda Karel z VŠE FFÚ, CERGE-EI a Zilberman David z University 
of California s prací „Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy 
perspective“. Ocenění za nejlepší práci VŠE obdržel David Sura s prací „Finanční analýza evropských společností 
v elektroenergetickém průmyslu“.
 Poslední vzdělávací aktivita byla zastřešena ředitelem Institutu energetické ekonomie Ing. Igorem Paholkem jako 
poradcem a supervizorem vítězného projektu „Energy trading and commodity clearing business development” ve spolupráci 
VŠE a UniCredit Bank v rámci programu CEMS MIM (Master in International Management). Zmiňovaný projekt zvítězil 
v celkové konkurenci 189 letošních projektů a odvezl si ocenění „CEMS Business Project of the Year“ za nejlepší byznys 
projekt roku 2012. 
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ZÁKLADNÍ RÁMEC HOSPODAŘENÍ

 Jako každoročně, tak i v r. 2012 Fakulta financí a účetnictví hospodařila s prostředky, které jí byly z rozpočtu školy 
přiděleny na krytí nákladů fakulty na hlavní činnost, dále jako dotace na vědu a výzkum, na rozvojové programy, na zahraniční 
styky a na stipendia studentů v různých programech studia. Fakulta dále měla k dispozici prostředky na nákup investic 
v rámci fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Z celoškolských prostředků byl fakultě ještě vyčleněn limit na ediční 
činnost. 
 Fakulta si zajistila i prostředky formou darů, poplatků za přijímací řízení, za mimořádné studium a za studium 
zahraničních doktorandů – samoplátců a placených programů. Fakulta rovněž získala prostředky formou grantů a projektů, 
při jejichž použití vycházela ze schváleného rozpočtu a metodiky dané poskytující agenturou. Důležitým finančním zdrojem 
byla doplňková činnost.

HLAVNÍ ČINNOST

 Pro čerpání prostředků z hlavní činnosti byl stanoven celkový limit finančních výdajů 49 594 tis. Kč s tím, že mzdové 
náklady, včetně pojistného, byly uvedeny pouze orientačně. Významným kladem hospodaření, který je na VŠE praktikován již 
několik posledních let, je možnost využívat Fond účelových prostředků (FUP), v němž lze prostředky meziročně převádět a tím 
dochází k jejich optimálnímu využití v delším časovém horizontu. Vzhledem k tomu, že fakulta v tomto roce plně využila 
letošních rozpočtových prostředků (na mzdové prostředky vč. zákonných odvodů 48 969 tis. Kč a na ostatní neinvestiční 
výdaje 625 tis. Kč), nemusela čerpat z FUP, ale ani nové prostředky do tohoto fondu neuložila, zůstatek tak činil celkem 
5 739 tis. Kč.

PROSTŘEDKY NA ROZVOJ VĚDY

 V rámci podpory rozvoje vědy obhospodařovala fakulta prostředky přidělené ze školní dotace na základě projektů 
schvalovaných a přidělovaných Interní grantovou agenturou (IGA) ve výši 4 291 tis. Kč a prostředky na podporu institucionální 
vědy ve výši 13 540 tis. U prostředků na granty v rámci IGA byly stanoveny závazné limity pouze na osobní náklady a stipendia. 
Ostatní neinvestiční náklady rozpočtované v rámci IGA bylo možné po projednání a schválení odpovědnými pracovníky fakulty 
přesunout mezi jednotlivými položkami tak, aby byly řádně využity za účelem co nejlepšího výsledku daného projektu. Kromě 
jediného projektu, kde došlo k převodu části prostředků do příštího roku, byly všechny zdroje plně vyčerpány.
 Prostředky určené na institucionální podporu vědy byly čerpány v souladu se schváleným fakultním programem 
institucionální podpory jak na osobní náklady související s rozvojem vědy na fakultě, tak na služby, ale i na materiálové 
náklady jako knihy, výpočetní technika, kancelářské potřeby apod.

GRANTY

 Fakulta v r. 2012 hospodařila s grantovými prostředky na 6 grantech přidělenými Grantovou agenturou ČR, 
Technologickou agenturou ČR a Open Budget Survey. V rámci těchto prostředků fakulta využila částku 5 229 tis. Kč., včetně 
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prostředků převedených z loňského roku, u třech grantů došlo k přesunu částky 114 tis. Kč do doku 2013. 
 Samostatně evidovanou zakázkou jsou prostředky na rozvojové projekty z Fondu rozvoje vysokých škol od MŠMT. Ve 
sledovaném období byl fakultě přidělen jeden projekt, na který fakulta obdržela a také vyčerpala částku 143 tis. Kč. 

STIPENDIJNÍ FOND A PŘÍSPĚVKY NA STIPENDIA

 Pro výplatu prospěchových a mimořádných stipendií studentů prezenčního studia byly fakultě vyčleněny prostředky 
ze stipendijního fondu ve výši 8 105 tis. Kč (včetně převodu uspořené částky z loňského roku). V r. 2012 byla formou výše 
uvedených stipendií vyplacena celková částka 4 275 tis. Kč, zůstatek ve výši 3 830 tis. Kč byl převeden do stipendijního fondu 
fakulty na r. 2013. 
 Fakulta dále obdržela příspěvek na stipendia doktorandů ve výši 5 065 tis. Kč a dotaci související se studiem 
zahraničních studentů na fakultě ve výši 1 204 tis. Kč, z toho na stipendia zahraničních studentů připadlo 1 056 tis. Kč. Obě 
položky byly plně vyčerpány na stanovené účely.

DARY

 V rámci účelových prostředků hospodařila fakulta také s prostředky, které získala formou darů. Tyto dary 
představovaly další zdroje v celkové výši 986 tis. Kč, z nichž bylo v r. 2012 vyčerpáno 368 tis. Kč, zbývající částky na 
jednotlivých zakázkách v celkové výši Kč 618 tis. byly převedeny do příštího roku. 

EVROPSKÉ FONDY

 Fakulta čerpala i prostředky na tři projekty hrazené z evropských sociálních fondů.
 Projekt OPPA „Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí“, přidělený katedře veřejných 
financí, byl v r. 2012 dotován částkou Kč 1 597 tis. (plus převedené prostředky z loňského roku ve výši 65 tis. Kč), přičemž 
náklady v r. 2012 činily 2 307 tis. Kč, zbývajících 645 tis. Kč bude poskytovatelem fakultě uhrazeno ve výši uznaných nákladů 
po schválení předložené závěrečné zprávy ve smyslu platné metodiky v roce 2013.
 Projekt OPVK „Klíčové dovednosti a znalosti řídících pracovníků a projektových manažerů“ byl řešen na katedře 
bankovnictví a pojišťovnictví. Dotace, kterou fakulta obdržela v r. 2012, činila Kč 615 tis. Kč, zatímco náklady v tomto roce 
činily Kč 1 375 tis. Kč, takže zbývajících 760 tis. Kč bude poskytovatelem fakultě uhrazeno ve výši uznaných nákladů po 
schválení předložené závěrečné zprávy ve smyslu platné metodiky v roce 2013.
 Na projekt OPPA "Příprava a zavedení nového oboru Finanční inženýrství“, řešený na katedře bankovnictví 
a pojišťovnictví, byla v r. 2012 poskytnuta dotace ve výši Kč 678 tis. Kč (plus převedené prostředky z loňského roku ve výši 
268 tis. Kč) zatímco náklady v tomto roce činily Kč 1 034 tis. Kč, zbývajících 88 tis. Kč bude poskytovatelem fakultě uhrazeno 
ve výši uznaných nákladů po schválení předložené závěrečné zprávy ve smyslu platné metodiky v roce 2013.
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DECENTRALIZOVANÉ PROSTŘEDKY – EDIČNÍ ČINNOST A FRIM 

 Decentralizovaný příděl, který získala fakulta v r. 2012 na ediční činnost, činil 585 tis. Kč, z nichž bylo ve sledovaném 
období vyčerpáno 279 tis. Kč. 
 Decentralizovaný příděl z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) pro fakultu činil v r. 2012 Kč 764 tis. Kč. 
Vzhledem k tomu, že v r. 2012 byly využity na nákup výpočetní a reprografické techniky zejména prostředky určené na vědu, 
dále v rámci projektů Evropského sociálního fondu a v neposlední řadě i prostředky z darů a doplňkové činnosti, bylo možné 
výše uvedenou částku FRIMu nečerpat a ponechat ji na rozvoj fakulty v nadcházejícím kalendářním roce, kdy bude využita 
zejména pro vybavení zasedacích místností fakulty moderní audiovizuální techniku a pro obměnu výpočetní techniky 
v důsledku přechodu školy na pokročilejší IT systémy.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 Dalším zdrojem prostředků fakulty byla tzv. „doplňková činnost nevýdělečná“, pod níž byly v rámci jednotlivých 
zakázek evidovány 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. Výnosy za r. 2012 (včetně časového rozlišení z r. 2011) činily 2 846 tis. Kč. Celkové náklady 
vynaložené na tuto činnost (včetně odvodu na režii školy) činily 2 233 tis. Kč a časové rozlišení na r. 2013 činí 613 tis. Kč. 
V rámci ekonomické činnosti nevýdělečné byly organizovány i některé odborné konference, jejichž náklady činily v r. 2012 Kč 
382 tis. (včetně časového rozlišení 18 tis. Kč). Jako nevýdělečná ekonomická činnost probíhá také program výuky 
v mezinárodním akreditovaném programu FINAC, kde částečně na výuku přispívají přihlášení studenti a zároveň jsou z těchto 
prostředků propláceni lektoři a režie s tímto programem související. V r. 2012 činily takto realizované výnosy (včetně 
časového rozlišení z r. 2011) 803 tis. Kč, náklady činily Kč 371 tis. Kč a časové rozlišení do r. 2013 činí 432 tis. Kč. 
 „Doplňková činnost ekonomická“ představovala již tradičně na fakultě významnou součást jejího hospodaření. 
V r. 2012 bylo v rámci doplňkové činnosti na FFÚ evidováno 21 zakázek, z nichž 9 bylo v tomto roce ukončeno, i ostatní 
pokračují do roku 2013. Časové rozlišení z roku 2011 činilo 3 419 tis. Kč., výnosy z doplňkové činnosti v r. 2012 činily 
1 962 tis. Kč a náklady 3 388 tis. Kč (v nákladech je započtena srážka z výnosů doplňkové činnosti ve prospěch VŠE ve výši 
140 tis. Kč, tj. 7,5% z dosažených tržeb a srážka ve prospěch fakulty činí 26 tis. Kč, což představuje 1,5 % z dosažených tržeb); 
časové rozlišení při převodu jednotlivých zakázek z r. 2012 do r. 2013 činí 1 993 tis. Kč. 

 
Stipendia doktorandům  5 065 

Dotace na zahraniční studenty 1 204 

Dary 986 

FRIM 764 

Ediční činnost 585 

Mezinárodní program FINAC 803 

Doplňková činnost nevýdělečná 3 228 

Doplňková činnost ekonomická 5 381 

CELKEM FFÚ  102 141 

 

FINANČNÍ ZDROJE FAKULTY V R. 2012 (VČ. PROSTŘEDKŮ PŘEVEDENÝCH Z R. 2011) 

ZDROJ ČÁSTKA V TIS. KČ 

Dotace na hlavní činnost 49 594 

Věda a výzkum - institucionální podpora 13 540 

IGA 4 291 

Granty - GAČR, TAČR a ostatní 5 229 

Rozvojové projekty z FRVŠ 143 

Projekty Evropského sociálního fondu 3223 

Stipendijní fond – prospěchová a mimořádná stipendia  8 105 
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