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11. ledna  
Den otevŞených 
dveŞí na FakuŘtĨ 
pro zájeřce o 
studium 
 
 
 

 
12. – 13. dubna  
XVIII. ročník řezinárodní odborné 
konference Teorie a praxe 
veŞejných financí  
 
 
 
 

 
20. bŞezna  
PŞednáška Ing. Josefa Kotrby, Ph.D., vedoucího 
partnera DeŘoitte pro Českou repubŘiku na téřa: 
Evropská dŘuhová krize a řy 
 

8. dubna  
Prezentace 
programu CFA – 
Barbara S. PetitT, 
Director Curriculum 
Projects for EMEA 
region, CFA Institute 
in London 
 

 
9. kvĨtna 
Srovnej si to v hŘavĨ s 
Pavlem Kysilkou – 
pŞednáška 
generáŘního ŞediteŘe 
ČS na téřa "Záhada 
české stagnace: ve 
zdravéř tĨŘe neřocný 
duch?" 

 
18. kvĨtna 
Den s VŠE - 
tradiční 
spoŘečensko-
odborné setkání 
absoŘventŰ  

 
 

 
31. kvĨtna  
14. ročník Konference studentŰ doktorského studia 
 
3. června 
VoŘejbaŘový týř 
studentek Fakulty 
zvítĨziŘ ve voŘejbaŘové 
Řize VŠE 
 
 
 

 
4. června  
PŞednáška ekonořa svĨtového 
forřátu Willema Buitera, Global 
Chief Econořist Citi, na téřa 
„Co řŰže za žaŘostný výkon 
evropské ekonořiky a jak z 
toho ven?”   
 
 
5.- Ě. června 
PŞijířací zkoušky do bakaŘáŞského studijního 
programu 
 
12. června  
Zasedání VĨdecké rady FakuŘty 
 
27. srpna 
PŞíjířací zkoušky do navazujícího řagisterského 
programu 

 
23. záŞí 
Vernisáž k výstavĨ Ě0. VŠE" 
v atriu Rajské budovy  
 

 
4. prosince  
Reprezentační pŘes 
VŠE poŞádaný v rářci 
osŘav Ě0 Řet zaŘožení 
VŠE v pražské 
LucernĨ.  
 
 
27. listopadu  
Odborné setkání absoŘventŰ s AŘešeř MichŘeř na 
téřa Teorie a praxe nakopnutí ekonořiky 
 
26. listopadu 
Beseda o praktických řožnostech studia v zahraničí 
s prodĨkankou doc. Žárovou 
 
2. prosince  
3. ročník soutĨže Energy Economics Contest 
poŞádané Instituteř energetické ekonořie 
 
4. prosince  
Zasedání VĨdecké rady FakuŘty 

 
18. prosince  
SŘavnosní zasedání 
VĨdecké rady a 
Akadeřického senátu, na 
kteréř byŘa udĨŘena 
Medaile Fakulty prof. Janu 
Koderovi  

https://picasaweb.google.com/107006495676785052917/12Dubna2013KonferenceKVF?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOjVlfO_jfKhywE&feat=directlink#5865957770751405506
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2013/06/4.jpg
http://www.densvse.cz/2013/images/gallery/zahajeni/005_a.jpg
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Rok 2013 lze z pohledu 
FakuŘty považovat za 
úspĨšný. V roce, ve 
kteréř Vysoká škoŘa 
ekonořická osŘaviŘa své 
šedesáté výročí, je 
řožné konstatovat, že 
naše Fakulta je stabiŘní, 
vysoce respektovanou 
součástí VŠE.  

Fakulta opĨt pŞitáhŘa 
dostatečný počet zájeřcŰ o bakaŘáŞské studium, 
takže jsře řohŘi pŞijřout studenty, kteŞí dosáhŘi 
velmi dobrých výsŘedkŰ u pŞijířacích zkoušek a řají 
tak pŞedpokŘady nejen úspĨšnĨ zvŘádnout studiuř, 
aŘe uřožní FakuŘtĨ udržet i vysokou náročnost 
studia. 

Oproti rokŰř pŞedchozíř byŘa FakuŘta v dŰsŘedku 
stanovených kvót nucena ořezit počet pŞijířaných 
studentŰ do navazujícího řagisterského studia. 
Proto již ne všichni absoŘventi bakaŘáŞského studia 
na FakuŘtĨ byŘi pŞijati do navazujícího řagisterského 
prograřu. VzhŘedeř k tořu, že část studentŰ byŘa 
pŞijířána dŘe studijního prospĨchu v bakaŘáŞskéř 
studiu, studenti s nejŘepšíři výsŘedky byŘi pŞijati bez 
pŞijířacích zkoušek. To by řĨŘo do budoucna dáŘe 
řotivovat studenty k dosahování co nejŘepších 
výsŘedkŰ. Pro ty ostatní již byŘa cesta pouze pŞes 
pŞijířací zkoušky, kde se již řuseŘi o pŞijetí ucházet 
v konkurenci Şady absoŘventŰ jiných škol a fakult. A 
výsŘedky ukázaŘy, že to není konkurence vŰbec řaŘá 
a do budoucna bude pŘatit, že nároky na pŞijetí do 
navazujícího řagisterského studia se budou dáŘe 
zvyšovat. 

FakuŘta pokračovaŘa i v upŘynuŘéř roce v Programu 
podpory exceŘentní vĨdeckovýzkuřné a pubŘikační 
činnosti. Stanovené cíŘe na jednotŘivých katedrách 
byŘy napŘnĨny, akadeřickýři pracovníky fakuŘty 
byŘo pubŘikováno ceŘkeř 8 knižních pubŘikací a 3 
učebnice, 25 čŘánkŰ v časopise evidovanéř v 
databázi Scopus a na 160 recenzovaných čŘánkŰ. O 
kvaŘitĨ pubŘikací svĨdčí i uřístĨní v ceŘoškoŘské 
soutĨži o cenu rektora za nejŘepší pubŘikace. 

Pro budoucí postavení FakuŘty bude dŰŘežité tyto 
výsŘedky nejen udržet, aŘe dáŘe prohŘoubit zejřéna o 
kvaŘitní zahraniční pubŘikace. ÚkoŘ to nebude vŰbec 
snadný, aŘe pro FakuŘtu životnĨ dŰŘežitý. 

FakuŘta si udržeŘa vysokou prestiž řezi odbornou 
veŞejností. K tořu pŞispĨŘa jak kvaŘita našich 
absoŘventŰ, tak i četné odborné aktivity Şady 
akadeřických pracovníkŰ.  

V upŘynuŘéř roce se podaŞiŘo dáŘe rozšíŞit spoŘupráci 
s praxí. FakuŘta pŞivítaŘa Şadu zajířavých osobností, 
jako byl napŞ. generáŘní ŞediteŘ České spoŞiteŘny 
Pavel Kysilka či hŘavní ekonoř Citi prof. Willem 
Buiter. PŞední odborníci z praxe se zapojiŘi i do výuky 
v řnoha pŞedřĨtech. Studenti díky tořu řají 

řožnost sŘyšet názory od význařných expertŰ na 
aktuáŘní ekonořické probŘéřy.  

Rostoucí význař pro FakuŘtu řá i podpora ze strany 
našich partnerských fireř, kterýř za to patŞí naše 
podĨkování. 

Pozitivní ohŘas vzbudiŘy i odborná setkání poŞádaná 
pro absoŘventy a pŞáteŘe FakuŘty. Ukazují, že neřáŘo 
absoŘventŰ řá zájeř se do škoŘy vracet a 
spolupracovat s náři. Zde řá FakuŘta dosud ne 
zceŘa využitý potenciáŘ.  

FakuŘta zaznařenaŘa i úspĨch na poŘi sportovníř, 
když voŘejbaŘový týř studentek FakuŘty pŞesvĨdčivĨ 
zvítĨziŘ ve voŘejbaŘové Řize VŠE. 

Pro propagaci Fakulty je dŰŘežité i poŞádání 
odborných konferencí.  Nejstarší konference na 
FakuŘtĨ - Teorie a praxe veŞejných financí si pŞipsaŘa 
již osřnáctý ročník, doktorandi řohŘy své vĨdecké 
výsŘedky prezentovat na konferenci již po čtrnácté, 
tradiční řísto pŞed Vánoceři řá i pedagogická 
konference katedry finančního účetnictví a 
auditingu, která se v tomto roce zabývaŘa 
rekodifikací práva. Nesříř zapořenout ani na 
mezinárodní konferenci „Trendy v ekonořickéř 
vzdĨŘávání“, kterou uspoŞádaŘa katedra didaktiky 
ekonořických pŞedřĨtŰ.  

I v této obŘasti je dnes veŘká konkurence, a proto 
všeř, kteŞí dokázaŘi pŞipravit na FakuŘtĨ konference, 
jež pŞiŘákaŘy širokou odbornou veŞejnost, patŞí veŘké 
uznání a podĨkování. 

Rok 2013 byŘ posŘedníř rokeř, kdy jseř stáŘ včeŘe 
FakuŘty, počátkeř dubna pŞedář dĨkanské žezŘo 
svéřu nástupci. Proto bych chtĨŘ v této souvisŘosti 
podĨkovat všeř koŘegŰř a studentŰř nejen za 
spoŘupráci v upŘynuŘéř roce, aŘe i po celou dobu 
řého dĨkanování. Jseř pŞesvĨdčen o toř, že díky 
této spoŘupráci řohu pŞedávat FakuŘtu ve veŘři 
dobré kondici, pŞipravenou nejen obstát v rostoucí 
konkurenci, aŘe dáŘe se i úspĨšnĨ rozvíjet.   
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VħDECKÁ RADA DħKAN 

PRODħKAN PRO VħDU, VÝZKUM A DOKTORSKÉ 
STUDIUM 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE DħKANA 

doc. Ing. Petr DvoŞák, Ph.D. INTERNÍ ČLENOVÉ EXTERNÍ ČLENOVÉ 
 
doc. Ing. Tořáš CahŘík, CSc. 
  IES FSV- UK v Praze 

prof. Ing. JarosŘav DaňheŘ, CSc. 
 katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
doc. Ing. JarosŘava Durčáková, CSc. 
 katedra řĨnové teorie a poŘitiky 

doc. PhDr. JiŞí DvoŞáček, CSc. 
 katedra didaktiky ek.  pŞedřĨtŰ  
doc. Ing. Petr DvoŞák, Ph.D. 
 dĨkan FakuŘty financí a účetnictví 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
 katedra řanažerského účetnictví 
prof. Ing. Richard Hindls, CSc. 
 rektor Vysoké škoŘy ekonořické 

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 
 katedra řĨnové teorie a poŘitiky 

prof. Ing. BohuřiŘ KráŘ, CSc. 
 vedoucí kat. řanažerského účetnictví 
prof. Ing. KvĨta Kubátová, CSc. 
 katedra veŞejných financí 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 
 katedra řĨnové teorie a poŘitiky 
prof. Ing. Petr Marek, CSc. 
katedra financí a oceňování podniku 

prof. Ing. MiŘoš MaŞík, CSc.  
 vedoucí katedry financí a oceň. podniku 

doc. Ing. LadisŘav MejzŘík, Ph.D. 
 vedoucí kat. fin. účetnictví a auditingu 
doc. Ing. Marie Míková, CSc. 
 prodĨkanka pro studijní a ped. činnost 
prof. Ing. Petr MusíŘek, Ph.D. 
 prodĨkan pro vĨdu, výzkuř a dokt.  st. 
prof. Ing. Libuše MüŘŘerová, CSc. 
 katedra fin. účetnictví a auditingu 
doc. RNDr. JarřiŘa Radová, Ph.D. 
   vedoucí katedry bankovnictví a 
pojišťovnictví 
prof. Ing. ZbynĨk Revenda, CSc. 
 vedoucí katedry řĨnové teorie a poŘitiky 
prof. Ing. AŘena Vančurová, Ph.D. 
   vedoucí katedry veŞejných financí 
doc. Ing. MarceŘa Žárová, CSc. 
   prodĨkanka pro zahraniční vztahy 

 

 
prof. Dr. Ing. Dana DŘuhošová 
   dĨkanka EF VŠB - TU Ostrava 
doc. Ing. Jan DoŘežaŘ, CSc.  
 senior partner, BDO 
prof. Ing. JiŞí Fárek, CSc.  
 HospodáŞská fakuŘta TU v Liberci 
Ing. Otakar Hora, CSc. 
 partner v oblasti auditu, KPMG 
Ing. MiŘena Horčicová, CSc. 
 ŞediteŘka odboru Finanční poŘitiky, 

MFČR  
Ing. Petr KŞíž 
  PricewaterhouseCoopers 

prof. Ing. Ján Lisý, Ph.D. 
  dĨkan NH fakuŘty EU BratisŘava  
Ing. JiŞí NekováŞ 
   EuroTrend 

Ing. JiŞí Rusnok 
  úŞad vŘády ČR 

Ing. Pavel ŠtĨpánek, CSc. 
  výkonný ŞediteŘ ČBA  
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. 
 vedoucí katedry, VŠFS 
Ing. Jan VejřĨŘek, Ph.D., CFA 
  vedoucí ekonoř KB 

Ing. Petr Zahradník, MSc. 
 ekonořický expert 
 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

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

 

PRODĚKůNKů PRO STUDIJNÍ ů 
PEDůGOGICKOU ČINNOST 

doc. Ing. Marie Míková, CSc. 

PRODĚKůNKů PRO ZůHRůNIČNÍ VZTůHY 

doc. Ing. MarceŘa Źárová, CSc.  
 

TAJEMNICE FAKULTY 

JUDr. Eva VachuŘková 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 

KůTEDRů BůNKOVNICTVÍ ů POJIŠŤOVNICTVÍ 

doc. RNDr. JarřiŘa Radová, Ph.D. 

KůTEDRů FINůNCÍ ů OCEŇOVÁNÍ PODNIKU 

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚT  

Ing. AŘena KráŘová, Ph.D.  

prof. Ing. MiŘoš MaŞík, CSc. 
PEDůGOGICKÁ RůDA 

prof. Ing. Petr MusíŘek, Ph.D. 

AKADEMICKÝ SENÁT 

KůTEDRů FINůNČNÍHO ÚČETNICTVÍ ů ůUDITINGU 

doc. Ing. LadisŘav MejzŘík, Ph.D. 

KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE POLITIKY 

KATEDRA MůNůŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 

KATEDRA VEŘEJNÝCH FINůNCÍ 

prof. Ing. BohuřiŘ KráŘ, CSc. 

prof. Ing. ZbynĨk Revenda, CSc. 

prof. Ing. AŘena Vančurová, Ph.D. 

DĚKůNÁT 

UČITELSKÁ KURIE STUDENTSKÁ KURIE 
 
prof. Ing. Petr Marek, CSc.  

pŞedseda senátu 

Ing. VácŘav Černý, Ph.D.  
řístopŞedseda senátu 

Ing. JiŞina Bokšová, Ph.D. 
Ing. KareŘ BrŰna, Ph.D. 
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 
doc. Ing. Dana DvoŞáková, Ph.D. 
doc. Ing. JarosŘava HoŘečková, Ph.D. 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.  
prof. Ing. KvĨta Kubátová, CSc.  
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 
 

 
Bc. Martin Boreš 

řístopŞedseda senátu 

Bc. Adař Procházka (do 16. 9. 
2013) 
Bc. Jan Šiřek  (do 10. 6. 
2013) 
Siřona Dubská (do 11. 2. 
2013)  
Pavel Seidl 
Bc. Martin DvoŞák (od 30. 10. 
2013) 
Bc. Lucie FogŘová (od 30. 10. 
2013) 
Bc. OndŞej PoŘívka (od 3. 4. 
2013) 
 
 

OBOROVÉ RůDY DOKTORSKÉHO 
STUDIA 

Ing. Lenka Kovačovská 

KOLEGIUM DĚKůNů 

INSTITUT ENERGETICKÉ EKONOMIE 

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

FakuŘta disponuje po Şadu posŘedních Řet stabiŘníř 
kádreř zkušených akadeřických pracovníkŰ a ke 
zřĨnář v jejich sŘožení dochází jen v řaŘé říŞe. Tak 
tomu bylo i v roce 
2013.  

Z hlediska rozvoje 
kvaŘifikační struktury 
došŘo k jedné zřĨnĨ – 
s účinností od 1. ledna 
byl pro obor Účetnictví 
a finanční Şízení 
jřenován docentem 
pan Ing. Jaroslav 
Wagner, Ph.D., který 
úspĨšnĨ obhájiŘ 
habiŘitační práci 
na téřa „MĨŞení 
výkonnosti“ na VR 
FakuŘty financí 
a účetnictví dne ě. 
listopadu 2012.  

Doc. Wágner (zcela vpravo) mezi 
čerstvě jmenovanými docenty 

Akadeřičtí pracovníci FakuŘty se prosadiŘi i na poli 
pubŘikačníř. V rářci ceŘoškoŘské soutĨže rektora se 
uřístiŘi na „stupních vítĨzŰ“ tŞi zástupci FakuŘty: doc. 
Ing. Dana DvoŞáková, Ph.D. za pubŘikaci Specifika 
účetnictví a oceňování v zeřĨdĨŘství, doc. Ing. Jan 
Pavel, Ph.D. (spoluautor Ing. Jan SŘavík, Ph.D.) za 
čŘánek Do the variable charges really increase the 
effectiveness and economy of waste management? 
A case study of the Czech Republic a v kategorii 
pubŘikační činnost studentŰ doktorského studia Ing. 
David HavŘíček, s čŘánkeř The Synthesis of Selected 
Behavioral Biases With the Theory of Efficient 
Markets on Example of DJIA Index. 

Doc. Dvořáková přebírá z rukou rektora ocenění 

 

Akadeřický senát FakuŘty financí a účetnictví 

K nejdŰŘežitĨjšíř úkoŘŰř v roce 2013 patŞiŘa 
pŞíprava a schváŘení návrhu nového vnitŞního 

pŞedpisu fakuŘty v podobĨ DiscipŘinárního Şádu pro 
studenty FFÚ VŠE, který by řĨŘ nahradit dosavadní 
discipŘinární Şád spoŘečný pro studenty všech fakuŘt 
na VŠE. NejvĨtší pozornost pŞi projednávání tohoto 
pŞedpisu byŘa vĨnována úkoŘŰř a postavení 
discipŘinární kořise fakuŘty, propojení s etickýř 
kodexeř fakuŘty a podání podnĨtŰ k zahájení 
discipŘinárního Şízení. Návrh discipŘinárního Şádu pro 
studenty FFÚ VŠE byŘ schváŘen 2ě. Řistopadu 2013 a 
násŘednĨ pŞedŘožen ke schvaŘovacířu Şízení v rářci 
AS VŠE. 

Ke každoročníř povinnosteř senátu patŞí 
projednání a schváŘení výroční zprávy a rozpočtu 
fakulty. K návrhu Výroční zprávy o činnosti a 
hospodaŞení FFÚ VŠE za rok 2013 neřĨŘi čŘenové 
senátu žádné zásadní pŞipořínky. V rářci diskuse 
byŘ pouze vznesen požadavek na detaiŘnĨjší 
vysvĨtŘení poŘožek institucionáŘní podpory výzkuřu a 
na úspĨšnost cizojazyčné výuky pro zahraniční 
studenty. PŞi projednávání rozpočtu byŘy hŘavnĨ 
diskutovány probŘéřy spojené s institucionáŘní 
podporou a vykazování pubŘikačních výstupŰ a 
otázky týkající se zpŰsobu financování Stipendijního 
fondu a řožnosti čerpání prostŞedkŰ z tohoto fondu. 

K čestnéřu právu akadeřického senátu fakuŘty 
patŞí schváŘení PařĨtní ředaiŘe FFÚ VŠE. V roce 
2013 navrhŘ dĨkan fakuŘty udĨŘení této ředaiŘe prof. 
RNDr. Ing. Janu Koderovi, CSc., dŘouhoŘetéřu čŘenovi 
Katedry řĨnové teorie a poŘitiky za jeho zásŘuhy o 
rozvoj fakulty jak v pedagogické tak ve vĨdecké 
obŘasti. PŞedŘožený návrh byŘ čŘeny senátu uvítán a 
všeři hŘasy schváŘen. 

Prof. Kodera při předání medaile 

K daŘšíř úkoŘŰř akadeřického senátu fakuŘty 
náŘeží pŞíprava a organizace fakuŘtních voŘeb. Dne 
23. Şíjna 2013 se uskutečniŘy voŘby na dvĨ uvoŘnĨná 
řísta ve studentské kurii AS FFÚ VŠE, o která se 
ucházeŘo ceŘkeř 8 uchazečŰ. VoŘeb se zúčastniŘo a 
své hŘasovací Řístky odevzdaŘo ceŘkeř 230 voŘičŰ. 
Novýři čŘeny AS FFÚ VŠE byŘi zvoŘeni Bc. Martin 
DvoŞák a Bc. Lucie FogŘová. Na posŘedníř zasedání 
senátu v roce 2013 byŘy vyhŘášeny jednak voŘby 
kandidáta na funkci dĨkana FFÚ VŠE pro funkční 
období od 1. dubna 2014 do 31. bŞezna 2018 a 
jednak voŘby do kurie akadeřických pracovníkŰ 
voŘebního obvodu Katedry didaktiky ekonořických 
pŞedřĨtŰ. ObĨ tyto voŘby probĨhnou v roce 2014. 

 

http://www.vse.cz/zpravodaj/images/2013/05/docenti_b.jpg
http://www.vse.cz/veda/images/pp2013/ceny-15.jpg
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Obory bakaŘáŞského 
studijního prograřu  

V rářci bakaŘáŞského 
studijního prograřu Finance 
a účetnictví probíhaŘa výuka 
na fakuŘtĨ v pĨti 
bakaŘáŞských oborech. 
Všechny obory bakaŘáŞského 
studijního prograřu jsou 
uskutečňovány v prezenční 
forřĨ a v českéř jazyce. 
Obory řagisterského 
studijního prograřu  

FakuŘta v rářci navazujícího 
řagisterského studijního 
programu Finance a 
účetnictví reaŘizovaŘa sedř 
hŘavních speciaŘizací (oborŰ) 
v českéř jazyce v prezenční 
forřĨ. Fakulta financí a 
účetnictví pokračovaŘa ve 
spoŘupráci 4 partnerských 
univerzit (VŠE Praha, 
Rotterdam Business School, 
University of Ljubljana a 
Univerzita Mateja BéŘa, 
Banská Bystrica) v reaŘizaci 
spoŘečného navazujícího 
řagisterského studijního 
programu v angŘičtinĨ (Joint 
Degree Study Program) 
„Finance and Accounting for 
Cořřon Europe“.  
Obory doktorského studijního 
programu 

FakuŘta řá akreditovány dva 
studijní obory v doktorskéř 
studiu – Finance a Účetnictví 
a finanční Şízení podniku, oba 
obory jsou v prezenční a 
kořbinované forřĨ a to v 
českéř i angŘickéř jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTI A GARANTUJÍCÍ KATEDRY OBORů NA. MAGISTERSKÉHO  STUDIA 

Bankovnictví a pojišťovnictví 
Garant doc. Ing. Petr DvoŞák, Ph.D. 
Garantující katedry katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

katedra řĨnové teorie a poŘitiky 

Finance 

Garant prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

Garantující katedry katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra financí a oceňování podniku 
katedra řĨnové teorie a poŘitiky 
katedra veŞejných financí 

Finance a oceňování podniku 

Garant prof. Ing. MiŘoš MaŞík, CSc. 
Garantující katedry katedra financí a oceňování podniku 

Finanční inženýrství 
Garant doc. RNDr. JiŞí Witzany, Ph.D. 

Garantující katedra katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

Účetnictví a finanční Şízení podniku 

Garant prof. Ing. Libuše MüŘŘerová, CSc. 
Garantující katedry katedra financí a oceňování podniku  

katedra finančního účetnictví a auditingu 
katedra řanažerského účetnictví 

UčiteŘství  ekonořických pŞedřĨtŰ pro stŞední škoŘy 

Garant prof. Ing. BohuřiŘ KráŘ, CSc. 

Garantující katedry katedra didaktiky ekonořických pŞedřĨtŰ 

ZdanĨní a daňová poŘitika 

Garant prof. Ing. AŘena Vančurová, Ph.D. 
Garantující katedry katedra veŞejných financí 

Finance and Accounting for Common Europe 
Akadeřická Şeditelka doc. Ing. JarosŘava HoŘečková, Ph.D. 

GARANTI A GARANTUJÍCÍ KATEDRY OBORů BAKALÁŝSKÉHO STUDIA 

Bankovnictví a pojišťovnictví 
Garant doc. Ing. Petr DvoŞák, Ph.D. 
Garantující katedry katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

katedra řĨnové teorie a poŘitiky 

Finance 

Garant prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 

Garantující katedry katedra bankovnictví a pojišťovnictví 
katedra financí a oceňování podniku 
katedra řĨnové teorie a poŘitiky 
katedra veŞejných financí 

Účetnictví a finanční Şízení podniku 

Garant prof. Ing. Libuše MüŘŘerová, CSc. 

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

UčiteŘství praktického vyučování v ekonořickéř vzdĨŘávání 
Garant prof. Ing. BohuřiŘ KráŘ, CSc. 
Garantující katedry katedra didaktiky ekonořických pŞedřĨtŰ 

ZdanĨní a daňová poŘitika 

Garant prof. Ing. AŘena Vančurová, Ph.D. 
Garantující katedry katedra veŞejných financí 

GARANTI A GARANTUJÍCÍ KATEDRY OBORů NA. MAGISTERSKÉHO  STUDIA 

Finance 

Garant prof. Ing. ZbynĨk Revenda, CSc. 

Účetnictví a finanční Şízení podniku  
Garant prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 



POČET A STRUKTURA STUDENTů FAKULTY                        
http://f1.vse.cz/studium/ 
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Počet studentŰ K 31. Şíjnu 2013 studovalo na 
FakuŘtĨ financí a účetnictví v bakaŘáŞských, 
pĨtiŘetých řagisterských, dvouŘetých navazujících 
magisterských a doktorských studijních prograřech 
celkem 3103 studentŰ, což pŞedstavuje ve srovnání 
se stejnýř obdobíř řinuŘého roku pokŘes o 180 
studentŰ, v relativníř vyjádŞení to je o 5,5%. 

Struktura studentŰ PodíŘy studentŰ v jednotŘivých 
studijních prograřech zŰstaŘy prakticky shodné jako 
v pŞedchozíř roce. NejvĨtší podíŘ pŞipadaŘ na 
studenty v bakaŘáŞskéř studijníř prograřu (5Ě %, 
ve srovnání s pŞedchozíř rokeř je tento podíŘ 
stejný, podíŘ studentŰ v řagisterských studijních 
prograřech činiŘ ceŘkeř 40%, ve srovnání 
s pŞedcházejícíř rokeř je to nárŰst o 1 procentní 
bod. V pĨtiŘetéř řagisterskéř prograřu již v tomto 
roce nestudovaŘ žádný student.  

Nejřenší podíŘ studentŰ je zapsán v doktorskéř 
studijníř prograřu (4,ě%), který řá výbĨrový 
charakter a ořezený počet studentŰ je dán i 
potŞebou řnoheř individuáŘnĨjší práce se studenty 
doktorského prograřu. 

Z hŘediska jednotŘivých prograřŰ zŰstává vyšší 
podíŘ zahraničních studentŰ v bakaŘáŞskéř 
studijníř prograřu než v navazujícíř 
řagisterskéř prograřu. 

 

PodíŘy českých a zahraničních studentŰ I v roce 
2013 bylo v jednotŘivých českých studijních 
prograřech význařné zastoupení studentŰ ze 
zahraničí. Jejich podíŘ na ceŘkovéř počtu studentŰ 
fakuŘty pŞedstavovaŘ 23,2% a ve srovnání 

s rokem pŞedchozíř se tento podíŘ zvýšil o 2,3 
procentního bodu. 
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Počty uchazečŰ CeŘkový počet uchazečŰ pŞihŘášených 
ke studiu v akadeřickéř roce 2013/14 do oborŰ v 
bakaŘáŞskéř studijníř prograřu se ve srovnání s 
pŞedchozíř rokeř snížiŘ o více než ě,3% (což v 
absolutníř vyjádŞení pŞedstavovaŘo řénĨ o 195 
uchazečŰ).  

Studenti byŘi pŞijířáni do bakaŘáŞského studijního 
prograřu na obory Finance, Účetnictví a finanční 
Şízení podniku, ZdanĨní a daňová poŘitika, 
Bankovnictví a pojišťovnictví a UčiteŘství praktického 
vyučování v ekonořickéř vzdĨŘávání.  

 

Počty pŞijatých studentŰ Fakulta pŞijaŘa ke studiu 
ceŘkeř 828 studentŰ, což pŞedstavuje 33,4% z 
ceŘkového počtu pŞihŘášených uchazečŰ (pŞibŘižnĨ o 1 
procentní bod řénĨ než v pŞedchozíř roce). Počet 
pŞijatých studentŰ byŘ vyšší, než koŘik činiŘy pŘánované 
počty pŞijířaných studentŰ na jednotŘivé obory, 
protože každoročnĨ určitá část z pŞijatých studentŰ ke 
studiu nenastoupí.  

Z hŘediska jednotŘivých oborŰ byŘ řírný pokŘes zájřu o 
všechny obory vzhŘedeř k deřografickéřu vývoji. 

Bodové Řiřity Bodové Řiřity pro pŞijetí korespondovaŘy 
s počteř uchazečŰ a počty pŞijířaných studentŰ na 
jednotŘivé obory.  DošŘo ke snížení bodového Řiřitu u 
všech oborŰ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodové Řiřity pro pŞijetí 

Obor 
Bodový Řiřit 

rok 
2010 

rok 
2011 

rok 
2012 

rok 
2013 

Bankovnictví a pojišťovnictví  146 145 145 143 

Finance 150 147 155 152 

Účetnictví a finanční Şízení 
podniku 

142 141 143 139 

UčiteŘství praktického vyučování 
v ek. vzdĨŘávání 100 100 114 102 

ZdanĨní a daňová poŘitika 120 128 135 120 

Počty pŞijatých studentŰ 

Obor 

Počet pŞijatých 

rok 
2011 

rok 
2012 

rok 
2013 

rok 
2013 

v % z 
pŞihŘášený

ch 

Bankovnictví a pojišťovnictví  197 165 137 28 

Finance 325 313 284 31 

Účetnictví a finanční Şízení 
podniku 

297 287 272 
31 

UčiteŘství praktického vyučování 
v ek. vzdĨŘávání 30 30 18 75 

ZdanĨní a daňová poŘitika 136 130 117 75 
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Obsah pŞijířacího Şízení do navazujícího 
řagisterského prograřu Část studentŰ pŞijatých do 
navazujícího studijního prograřu pŞedstavují 
absoŘventi bakaŘáŞského studijního prograřu 
FakuŘty financí a účetnictví, kteŞí jsou – pokud ŞádnĨ 
ukončí studiuř dŘe stanovených podřínek včetnĨ 
požadovaného studijního prŰřĨru – pŞijířáni bez 
pŞijířacích zkoušek. Ostatní uchazeči konají 
pŞijířací zkoušky z ekonořie a odborného 
pŞedřĨtu č.1 a odborného pŞedřĨtu č.2 dŘe hŘavní 
speciaŘizace, do které se hŘásí. PŞijířací Şízení ke 
studiu pro akadeřický rok 2013/2014 probĨhŘo v 
srpnu 2013.  

Počty uchazečŰ Počty uchazečŰ se ve srovnání s 
pŞedchozíř rokeř zřĨniŘy, nárŰst zaznařenaŘy 
krořĨ oboru UčiteŘství ekonořických pŞedřĨtŰ pro 
stŞední škoŘy všechny obory.  

 

Počty pŞijatých Z uchazečŰ, kteŞí se dostaviŘi k 
pŞijířacíř zkouškář do navazujícího studijního 
prograřu, jich úspĨšnĨ sŘožiŘo obĨ části zkoušky 
52% (zkoušku z ekonořie sŘožiŘo Ěě% a zkoušku z 
odborného pŞedřĨtu  č.1 5Ě% uchazečŰ).. 

Na zákŘadĨ výsŘedkŰ u pŞijířacích zkoušek bylo 
pŞijato ceŘkeř 231 studentŰ, což pŞedstavuje 33% z 
počtu uchazečŰ, kteŞí se dostaviŘi k pŞijířacíř 
zkouškář. 

PŞijířací zkoušky na doktorský studijní prograř 
PŞijířací Şízení je shodné pro prezenční i kořbinovanou 
forřu studia. PŞijířací zkouška se skŘádá ze dvou částí:  zkoušky z odborného pŞedřĨtu, 
 zkoušky z angŘického jazyka. 

SoučasnĨ s pŞihŘáškou řusí uchazeč odevzdat 
vĨdeckou esej na vyhŘášené téřa. 

PŞijířací zkoušky probĨhŘy ve dvou terřínech, první se 
konal v červnu, náhradní terřín v záŞí 2013. 

FakuŘta na zákŘadĨ výsŘedkŰ pŞijířacího Şízení pŞijaŘa ke 
studiu ceŘkeř 3Ě studentŰ (Finance 18, Teorie 
vyučování ekonořických pŞedřĨtŰ 5, Účetnictví a 
finanční  Şízení podniku 13. 

POČTY UCHAZEČů, KTEŝÍ SE DOSTAVILI K PŝIJÍMACÍ ZKOUŠCE DO 
NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor 
 Počet 

pŞihŘáše-
ných 

dostavilo 
se 

v  % 
z pŞihŘášených 

Bankovnictví a pojišťovnictví  187 118 63 
Finance 260 162 62 
Finanční inženýrství 118 55 47 
Finance a oceňování podniku 81 41 51 
Účetnictví a fin. Şízení podniku 317 215 68 
UčiteŘství ek. pŞedř. pro SŠ 16 5 31 
ZdanĨní a daňová poŘitika 150 102 68 

POČTY UCHAZEČů, KTEŝÍ SLOŽILI PŝIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 
NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor 

 ProspĨŘo 

ekonomi
e 

odborný 
pŞedřĨt 

č.1 

Odborný 
pŞedřĨt 

č.2 

z 
pŞedřĨt

Ű 
Ekonomi

e a 
odborný 
pŞedřĨt 

č.1 

Bankovnictví a pojišťovnictví  77 63 37 64 
Finance 112 88 59 87 
Finanční inženýrství 44 32 27 32 
Finance a oceňování podniku 36 28 27 28 
Účetnictví a fin. Şízení podniku 130 95 62 93 
UčiteŘství ek. pŞedř. pro SŠ     3 4 1 3 
ZdanĨní a daňová poŘitika 67 80 27 59 

POČTY PŝIJATÝCH STUDENTů DO NAVAZUJÍCÍHO 
MAGISTERSKÉHO PROGRAMU 

Obor  PŞijato 

 2012 2013 
v % z 

dostavených 

Bankovnictví a pojišťovnictví  34 34 29 

Finance 58 59 36 

Finanční inženýrství 14 18 33 

Finance a oceňování podniku 18 16 39 

Účetnictví a fin. Şízení podniku 57 66 31 

UčiteŘství ek. pŞedřĨtŰ pro SŠ 6 3 60 

ZdanĨní a daňová poŘitika 35 35 34 
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http://f1.vse.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/
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Počty absoŘventŰ bakaŘáŞských oborŰ 

Počty absoŘventŰ BĨheř roku 2013 úspĨšnĨ ukončiŘo 
studiuř na FakuŘtĨ financí a účetnictví celkem 896 
studentŰ, z toho 4Ě4 studentŰ v bakaŘáŞskéř 
studijníř prograřu, 411 studentŰ v řagisterskéř 
studijníř prograřu a 21 studentŰ v doktorskéř 
studijníř prograřu.  

Ve srovnání s rokeř pŞedchozíř to pŞedstavuje nárŰst 
o 4Ě studentŰ (+5,4%). Ten byŘ zpŰsoben vyššíř 
počteř absoŘventŰ bakaŘáŞského prograřu (+2%), 
magisterského studijního prograřu (+8%) a 
doktorského studijního prograřu (+40%). 
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Obhajoby disertačních prací V roce 2013 byŘo v rářci 
tŞech oborŰ doktorského studijního prograřu Finance 
a účetnictví, které jsou na fakuŘtĨ akreditovány, 
obhájeno ceŘkeř 21 disertačních prací, z toho 10 na 

oboru Finance, 1 na oboru Teorie vyučování 
ekonořických pŞedřĨtŰ a 10 na oboru Účetnictví a 
finanční Şízení podniku. 

Obhájené disertační práce na oboru Finance 

Autor Téřa práce ŠkoŘiteŘ 
PhDr. Petr JabŘonský Performance downside risk models of the post-modern portfolio theory doc. MáŘek 

PhDr. Ing. VojtĨch 
Roženský 

Deterřinanty sociáŘních výdajŰ v zeřích EU prof. Ochrana 

Ing. Tořáš Holinka Transparentnost řĨnové poŘitiky a kredibiŘita centráŘní banky prof. Mandel 

Ing. VacŘav Žďárek A theoretical and empirical analysis of the nominal convergence in 
transition countries with a particular attention to the Czech economy 

doc. Kořárek 

Ing. JiŞí NakŘádaŘ AktuáŘní trendy v systéřu státní podpory úvĨrového pojištĨní v České 
republice 

prof. DaňheŘ 

Ing. Faris Hodžic VŘiv říry zadŘuženosti na výši veŞejných výdajŰ v resortu obrany ve 
vybraných čŘenských státech NATO 

prof. Izák 

Ing. Savina Finardi Návratnost investice do vysokoškoŘského vzdĨŘání prof. Vančurová 

Ing. Eva ZachaŞová DŘouhodobé vyrovnání dŰchodového účtu poŘitikou podpory reprodukční 
generace v České repubŘice 

prof. DaňheŘ 

Robert Kuklik, MBA Capital Asset Price Modelling: Concept VAPM prof. Janda 

Ing. Jakub Picka Efektivní systéř odřĨňování ve veŞejné správĨ prof. Kubátová  

Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování ekonořických pŞedřĨtŰ 

Autor Téřa práce ŠkoŘiteŘ 
Mgr. Iva Michňová PŞekŘad nĨřeckého odborného textu ve vysokoškoŘské jazykové výuce doc. HŘavičková 

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční Şízení podniku 

Autor Téřa práce ŠkoŘiteŘ 
Ing. Petr MuŘač Financování profesnĨ orientovaných vysokých škoŘ ve vazbĨ na jejich 

kvalitu v evropskéř kontextu 
doc. Nováková 

Ing. Marie Kotková Vykazování penĨžních tokŰ organizačních sŘožek státu v České 
republice 

doc. Nováková 

Ing. JarřiŘa Schřidtová Státní pokŘadna jako nástroj pro efektivní Şízení, vykazování a kontrolu 
veŞejných prostŞedkŰ na pŞíkŘadu organizačních sŘožek státu v ČR 

doc. Nováková 

Ing. Michal Svoboda Reforřa účetnictví státu jako pŞedpokŘad ekonořického rozhodování 
externích uživateŘŰ účetních výkazŰ obcí 

doc. MejzŘík 

Dipl.-Kfm. Florian 
Schneider 

Accounting for Domain Names based on German Commercial Code 
(HGB) and IFRS 

doc. MejzŘík 

Ing. PaveŘ TŰřa Testování řetody tržního porovnání na softwarových firřách s využitíř 
regresních rovnic pro odhad tržních řuŘtipŘikátorŰ 

prof. MaŞík 
 

Ing. Lukáš Hruboň Využití opční řetodoŘogie pŞi oceňování ručení prof. Valach 

Ing. Tořáš Brabenec Transferové ceny ve specifických sřŘouvách pro finanční Şízení podniku prof. Marek 

Ing. Petr Vacek MĨŞení ziskovosti korporátních zákazníkŰ v bankovnictví doc. ŠoŘjaková 

Ing. Petra OceŘáková Možnosti prohŘoubení teorie a praxe investičního rozhodování 
s dŰrazeř na reáŘné opce 

prof. Valach 

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


 
 

 

 

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ 

Vysoké školy ekonomické v Praze 

VĨdecko-výzkuřná činnost 



VħDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST – ORGANIZACE A ZAMħŝENÍ  
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ZařĨŞení vĨdeckovýzkuřné činnosti  
VĨdeckovýzkuřná činnost fakuŘty i v roce 2013 
navazovaŘa na její prestižní postavení v obŘasti dořácího 
finančnĨ-účetního výzkuřu a zařĨŞiŘa se na úzké 
propojení s doktorskýř studijníř prograřeř. VĨdecko-
výzkuřná činnost fakuŘty byŘa zejřéna reaŘizována 
v rářci institucionáŘní podpory dŘouhodobého 
koncepčního rozvoje výzkuřu, vývoje a inovací. V rářci 
této podpory reaŘizovaŘa fakulta násŘedující aktivity:  

 Podpora prezentace výsŘedkŰ na řezinárodních 
konferencích 

FakuŘta podporovaŘa aktivní účast akadeřických 
pracovníkŰ na řezinárodních konferencích, a to za 
pŞedpokŘadu, že jejich pŞíspĨvky byŘy pŞijaty 
prograřovýř výboreř pŞísŘušné konference. 

 Podpora exceŘentní pubŘikační činnosti 

FakuŘta podporovaŘa exceŘentní pubŘikační aktivity 
akadeřických pracovníkŰ. PrioritnĨ se jednaŘo o 
pubŘikování  iřpaktovaných čŘánkŰ a recenzovaných 
čŘánkŰ, uvedených na seznařech uznávaných 
periodik.  

 Podpora vydávání vĨdeckých časopisŰ 

Fakulta podporuje 
vydávání odborných 
časopisŰ - Českého 
finančního a účetního 
časopisu, European 
Financial and 
Accounting Journal a 
časopisu Oceňování 
vydávaného ve 
spoŘupráci s Instituteř 
oceňování řajetku VŠE. 

 Cena dĨkana o nejŘepší pubŘikační činnost 

FakuŘta uskutečniŘa soutĨž o nejŘepší knižní 
pubŘikaci, o nejŘepší čŘánek s oponentníř Şízeníř a o 
nejŘepší pubŘikační činnost studentŰ doktorského 
studia.  

 
Doc. Dvořáková a  doc Pavel mezi oceněnými za 

nejlepší publikace 

 PubŘikační projekty kateder 

Rozhodující část výzkuřné činnosti v rářci 
institucionáŘní podpory byŘa uskutečňována na úrovni 

kateder, kde byŘo pubŘikováno 10 iřpaktovaných 
čŘánkŰ a 5 pŞipraveno k uveŞejnĨní, 5 knižních 
řonografií, 58 recenzovaných čŘánkŰ a Ě pŞíspĨvkŰ 
z vĨdeckých konferencí. 

 PoŞádání vĨdeckých konferencí  

FakuŘta financí a účetnictví a její katedry pokračovaŘy 
v organizaci vĨdeckých konferencí a uspoŞádaŘy 
v roce 2013 čtyŞi odborné konference: 

o 18. ročník řezinárodní konference teoretické 
a praktické aspekty veŞejných financí (katedra 
veŞejných financí, Praha 12. – 13. 4. 2013),  

o 14. ročník konference studentŰ doktorského 
studia na fakuŘtĨ financí a účetnictví vše 
v praze (Praha, 31. 5. 2013), 

o 13. ročník pedagogické konference na téřa 
„rekodifikace práva“ (katedra finančního 
účetnictví a auditingu, Praha 23. 11. 2013), 

 

 

Hana Marvanová při vystoupení na konferenci 

o mezinárodní konference „Trendy v 
ekonořickéř vzdĨŘávání“ (katedra didaktiky 
ekonořických pŞedřĨtŰ, Praha 15. 11. 2013). 

 
Vedoucí katedry ing. Králová s děkanem Fakulty při 

zahájení konference 

 

 

http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/
http://kvf.vse.cz/view.php?cisloclanku=2008110001
http://kvf.vse.cz/view.php?cisloclanku=2008110001
http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2013/10/P1050338.jpg
http://f1.vse.cz/doporucujeme/fakultni-casopisy/
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Granty od GAČR ParaŘeŘnĨ s výzkuřnýři aktivitami 
zahrnutýři do projektŰ institucionáŘní podpory se na 

nĨkterých fakuŘtních pracovištích rozvíjeŘa vĨdecká a 
výzkuřná činnost financovaná z externích grantŰ.

 

Interní granty Grantová rada fakulty vyhodnotila a 
posoudila podŘe stanovených principŰ (vĨdecká hodnota 
projektu, očekávaný pŞínos projektu pro vĨdecký rozvoj 
VŠE, odborné pŞedpokŘady ŞešiteŘského týřu, 
adekvátnost finančních požadavkŰ, kvaŘita a rozsah 
pubŘikačních výstupŰ) projekty v rářci soutĨže na 

podporu specifického vysokoškoŘského výzkuřu 
provádĨného studenty doktorského studijního prograřu 
nebo řagisterského studijního prograřu ve spoŘupráci 
se svýři škoŘiteŘi. O pŞidĨŘení grantŰ rozhoduje na 
zákŘadĨ návrhu Grantové rady fakuŘty Interní grantová 
agentura VŠE.

GRANTY Z GAČR POKRAČUJÍCÍ V ROCE 2013 

AnaŘýza efektivnosti veŞejných zakázek reg. č. P403/11/0458, ŞešiteŘ: doc. Ing. Jan PaveŘ, Ph.D., doba Şešení 2011 -
2013 

IFRS jako aŘternativní účetní standardy pro zjištĨní daňového zákŘadu: Dopady na konkurenceschopnost řaŘé 
otevŞené ekonořiky reg. č. P403/12/1901, ŞešiteŘ: doc. Ing. LadisŘav MejzŘík, Ph.D., doba Şešení 2012-2014 

GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE –UKONČENÉ V ROCE 2013 
13. ročník konference studentŰ doktorského studia FakuŘty financí a účetnictví reg. č. ě/2012, ŞešiteŘ: Ing. David 
Procházka, Ph.D. 
ApŘikace řuŘtipŘikátorŰ pŞi oceňování podnikŰ s dŰrazeř na kořerční pojišťovny reg. č.  8/2012, ŞešiteŘ: Ing. Markéta 
Hejduková 

RoŘe řanažerského účetnictví v řĨŞení výkonnosti podniku reg. č. 13/2012, ŞešiteŘ: Ing. ZbynĨk HaŘíŞ 
Výzkuř transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závĨrek) veŞejných a nestátních neziskových 
organizací reg. č. 15/2012, ŞešiteŘ: Ing. MirosŘav HáŘek 

Finanční Şízení v České republice s dŰrazeř na insoŘvenci a nákŘady zastoupení reg. č. 24/2012, ŞešiteŘ: Ing. Tatiana 
ŠkerŘíková 

Specifika a dŰsŘedky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektŰ reg. č. 25/2012, ŞešiteŘ: 
Ing. JiŞí Jakoubek 

Eřpirické ovĨŞení grařotnosti studentŰ vysokých škoŘ reg. č. 2ě/2012, ŞešiteŘ: Ing. Dušan HradiŘ 
AnaŘýza vztahu IFRS a daní v USA reg. č. 30/2012, ŞešiteŘ: doc. Ing. LadisŘav MejzŘík, Ph.D. 

GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE –ZAHÁJENÉ  V ROCE 2013 

VeŞejné finance ve vyspĨŘých zeřích reg. č. 2/2013, ŞešiteŘ: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 
AnaŘýza dopadŰ zřĨn české ŘegisŘativy na uskutečnĨné pŞeřĨny spoŘečností v České repubŘice reg. č. 3/2013, ŞešiteŘ 
Ing. Michal Trnka 

AnaŘýza efektivnosti řikrofinančních institucí v Latinské Ařerice a Asii reg. č. 4/2013, ŞešiteŘ Ing. PaveŘ Zetek 

ZkvaŘitňování prostupnosti sekundárního vzdĨŘávání s terciárníř vzdĨŘáváníř v kontextu řezinárodních účetních 
standardŰ IFRS  reg. č. 5/2013, ŞešiteŘ Ing. KateŞina Berková, Ph.D. 
Testování efektivity kapitáŘových trhŰ s využitíř anticipativních řodeŘŰ  reg. č. Ě/2013, ŞešiteŘ Ing. VŘadisŘav Vacek 

Vztah řezi finanční tísní a podáníř návrhu k insoŘvenčnířu Şízení reg. č. 12/2013, ŞešiteŘ Ing. Lucie RudoŘfová 

Analyza vplyvu novej bankovej regulacie na bankovy sektor Ceskej republiky reg. č. 9/2013, ŞešiteŘ Ing. VŘadiřír 
Novotný 

OdřĨňování pracovníkŰ v závisŘosti na výkonnosti reg. č. 10/2013, ŞešiteŘ Ing. Petr Petera 

AnaŘýza řodeŘu Custořer Life Tiře VaŘue a jeho propojenost na model Customer Profitability Analysis reg. č. 
11/2013, ŞešiteŘ Mgr. Petr Čerřák 

Systéř Şešení nepojistiteŘných škod se zařĨŞeníř na riziko povodnĨ a zápŘavy reg. č. 8/2013, ŞešiteŘ Ing. Hana 
Bártová 
GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE –POKRAČUJÍCÍ  V ROCE 2013 
Dynařika cen finančních aktiv a  ekonořický cykŘus reg. č. 2/2012, ŞešiteŘ: doc. Ing. KareŘ BrŰna, Ph.D. 
VŘiv zřĨn  podnikateŘského prostŞedí na profesní kořpetenci podnikových controŘŘerŰ reg. č. 4/2012, ŞešiteŘ: doc. Ing. 
Libuše ŠoŘjaková, Ph.D. 
PokročiŘé řetody řodeŘování finančních rizik reg. č. Ě/2012, ŞešiteŘ: Mgr. JarosŘav Baran 

14. ročník konference studentŰ doktorského studia FakuŘty financí a účetnictví reg. č. ě/2012, ŞešiteŘ: Ing. David 
Procházka, Ph.D. 
FiskáŘní zadŘuženost a reáŘná ekonořika (sektorový pŞístup) reg. č. 14/2012, ŞešiteŘ: prof. Ing. VratisŘav Izák, CSc. 
Chování investorŰ a investičních instruřentŰ v kontextu finančních krizí reg. č.  9/2012, ŞešiteŘ: Ing. David HavŘíček 

AnaŘýza vŘivu snížení požadavkŰ na vykazování řaŘých účetních jednotek na rozhodování uživateŘŰ účetních závĨrek 
reg. č. 1ě/2012, ŞešiteŘ: Ing. Tereza Miková 

ZpŰsoby provádĨní reorganizace dŘužníka v úpadku a jejich vŘiv na jednotŘivé skupiny vĨŞiteŘŰ reg. č. 28/2012, ŞešiteŘ: 
Ing. Monika Randáková, Ph.D. 
FiskáŘní federaŘisřus v ČR reg. č. 1/2012, ŞešiteŘ: Ing. Lucie Sedřihradská, Ph.D. 

http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/
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PubŘikační činnost v roce 2013 IntegráŘní součástí 
vĨdecko-výzkuřné činnosti fakuŘty je pubŘikační činnost 
akadeřických pracovníkŰ. Všechny povinné 
ceŘoškoŘské a fakuŘtní kurzy, zajišťované katedraři jsou 
zabezpečeny vŘastníři učebniceři učiteŘŰ kateder, 
event. jejich speciáŘníři pubŘikaceři. Tyto učebnice a 
publikace jsou rovnĨž hojnĨ využívány nejen ostatníři 
ekonořickýři fakuŘtaři v ČR, aŘe i na SŘovensku. 
V roce 2013 byŘo akadeřickýři pracovníky fakuŘty 
pubŘikováno ceŘkeř 8 knižních pubŘikací a 3 učebnice, 
25 čŘánkŰ v časopise (Scopus), 1Ě0 recenzovaných 
čŘánkŰ, 5Ě nerecenzovaných čŘánkŰ a 13Ě ostatních 
pŞíspĨvkŰ. ZákŘadníř cíŘeř fakuŘty však není 
kvantitativní pŞístup k pubŘikační činnosti, aŘe v centru 
pozornosti zejřéna stojí kvaŘitativní úroveň vydaných 
pubŘikací, o čeřž svĨdčí pŞední uřístĨní akadeřických 
pracovníkŰ v ceŘoškoŘských soutĨžích.  

VĨdecké časopisy FakuŘta financí a účetnictví garantuje 
vydávání dvou vĨdeckých časopisŰ: Českého finančního 
a účetního časopisu a European Financial and 
Accounting Journal. Časopisy nesŘouží pouze 
k uveŞejňování výsŘedkŰ výzkuřné činnosti čŘenŰ 
fakuŘty, aŘe sŘouží k pubŘikování čŘánkŰ od autorŰ jak 
z jiných fakuŘt VŠE tak i z jiných univerzit či daŘších 
pracovišť. Všechny vĨdecké čŘánky pŞitoř podŘéhají 
pŞísnéřu anonyřnířu posuzování dvou oponentŰ. Oba 
časopisy se i pro rok 2013 podaŞiŘo udržet na Seznařu 
recenzovaných neiřpaktovaných periodik vydávaných 
v České repubŘice, který je veden Radou pro výzkuř, 
vývoj a inovaci České repubŘiky. 

V roce 2013 vyšŘy čtyŞi čísŘa Českého finančního a 
účetního časopisu v ceŘkovéř rozsahu 5Ě2 stran, 
v nichž byŘo zveŞejnĨno dohrořady 31 vĨdeckých statí 
na finanční a účetní téřa a 13 diskusních pŞíspĨvkŰ. 
V rářci European Financial and Accounting Journal byly 
vydány dvĨ sařostatná čísŘa a jedno dvojčísŘo. CeŘkový 
stránkový rozsah tohoto časopisu činiŘ v tomto roce 314 
stran a počet vydaných vĨdeckých čŘánkŰ se rovnaŘ 1Ě. 

FakuŘtní soutĨže S cíŘeř podpoŞit vysokou kvaŘitu 
knižních pubŘikací a recenzovaných čŘánkŰ vyhŘásiŘ 
v roce 2013 dĨkan fakuŘty 14. ročník soutĨže o nejŘepší 
knižní pubŘikaci, o nejŘepší čŘánek v časopise 
s oponentníř Şízeníř a o nejŘepší pubŘikační činnost 
studentŰ doktorského studia na fakuŘtĨ. VítĨze 
v jednotŘivých kategoriích vyhŘásiŘ dĨkan na zákŘadĨ 
návrhu hodnotící kořise fakuŘty sŘožené ze všech 
profesorŰ fakuŘty a staŘi se jiři doc. Ing. Dana 
DvoŞáková, Ph.D. v kategorii knižní pubŘikace, doc. Ing. 
Jan Pavel, Ph.D. v kategorii čŘánku v časopise 
s oponentníř Şízeníř a Ing. Savina Finardi za 
pubŘikační činnost studentŰ doktorského studia. 

HabiŘitační Şízení V rářci habiŘitačního Şízení se 
uskutečniŘy tŞi pŞednášky. Na zákŘadĨ úspĨšného 
habiŘitačního Şízení na FakuŘtĨ financí a účetnictví, 
jřenovaŘ rektor nové docenty Ing. KarŘa HavŘíčka, 
Ph.D.,MBA, a RNDr. Petra Budinského, CSc. oba 
z Vysoké škoŘy finanční a správní. 

Zastaveno byŘo habiŘitační Şízení Ing. Petra PoŘáka , 
Ph.D. z University of Brunei Darussalam. 

V roce 2013 byŘo zahájeno Şízení ke jřenování 
profesoreř Ing. VŘadiřírovi ZeŘenkovi, Ph.D a RNDr. 
JiŞířu Witzanyřu, Ph.D. DáŘe byŘo zahájeno habiŘitační 
Şízení JUDr. Ing. Otakaru SchŘossbergerovi, Ph.D. a Ing. 
Davidu Procházkovi, Ph.D.  

FAKULTNÍ PUBLIKAČNÍ SOUTħŽ 

a) kategorie knižní pubŘikace 

doc. Ing. Dana DvoŞáková, Ph.D. za publikaci Specifika 
účetnictví a oceňování v zeřĨdĨŘství 1. vydání, Praha, 
Wolters Kluwer, 2012, 156 s., ISBN 978-80-7357-961-
6 

b) kategorie nejŘepší čŘánek v časopise s oponentníř 
Şízeníř 

doc. Ing. Jan PaveŘ, Ph.D. (spoŘuautor Ing. Jan SŘavík, 
Ph.D.) za čŘánek Do the variable charges really increase 
the effectiveness and economy of waste management? 
A case study of the Czech Republic vydaný v časopise 
Resources, Conservation and Recycling, 2013, čísŘo ě0, 
s. 68-77, Impakt faktor: 2,319, ISSN 0921-3449 

c) kategorie pubŘikační činnost studentŰ doktorského 
studia 

Ing. Savina Finardi, Odhad říry návratnosti investic do 
vysokoškoŘského vzdĨŘání podŘe oborŰ, pohŘaví a 
regionŰ – vydaný v časopise – PoŘitická ekonořie, 
ročník Ě0, čísŘo 2012/5, s. 5Ě3 – 589, ISSN 0032-
3233 

CELOŠKOLSKÉ SOUTħŽE O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE 

a) kategorie knižní pubŘikace - 3. řísto 

doc. Ing. Dana DvoŞáková, Ph.D. za pubŘikaci Specifika 
účetnictví a oceňování v zeřĨdĨŘství 

1. vydání, Praha, WoŘters KŘuwer, 2012, 15Ě s., ISBN 
978-80-7357-961-6 

b) kategorie nejŘepší čŘánek v časopise s oponentníř 
Şízeníř - 3. řísto 

doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (spoluautor Ing. Jan SŘavík, 
Ph.D.) za čŘánek Do the variable charges really 
increase the effectiveness and economy of waste 
management? A case study of the Czech Republic 
vydaný v časopise Resources, Conservation and 
Recycling, 2013, čísŘo ě0, s. 68-77, Impakt faktor: 
2,319, ISSN 0921-3449 

c) kategorie pubŘikační činnost studentŰ doktorského 
studia - 3. řísto 

Ing. David HavŘíček, The Synthesis of SeŘected 
Behavioral Biases With the Theory of Efficient Markets 
on Example of DJIA Index, vydaný v časopise The 
Journal of American Business Review, 2013, 
Cambridge, str. 97 -104, ISSN 2167-0803 

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


VħDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST – STUDENTSKÉ PUBLIKAČNÍ SOUTħŽE 
http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/ 
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Studentská odborná soutĨž a ESOP VeŞejná obhajoba 
prací pŞihŘášených do daŘšího koŘa studentské odborné 
soutĨže na finančnĨ-účetní téřa organizované FakuŘtou 
financí a účetnictví VŠE probĨhŘa v kvĨtnu 2013. 

Tyto práce byŘy rovnĨž ocenĨny v rářci soutĨže o 
exceŘentní studentskou odbornou práci ESOP jako 
nejŘepší seřinární práce na fakuŘtĨ.  

 

Cena rektora za exceŘentní práci Cenu rektora za 
excelentní dipŘořovou práci získaŘo ě studentŰ FakuŘty 

financí a účetnictví a 4 studenti za exceŘentní 
bakaŘáŞskou práci. 

 

 
Konference studentŰ doktorského studia Fakulta 
uspoŞádaŘa již 14. ročník konference studentŰ 
doktorského studia. Tak jako i v řinuŘých ročnících 
probĨhŘa ve spoŘupráci s firmou Grant Thornton v rářci 

konference soutĨž o prezentaci nejŘepšího pŞíspĨvku. 
Jako nejŘepší byŘy vyhodnoceny pŞíspĨvky Jakuba Jakla, 
Davida Trytka, Jaroslava Barana a AIiho Ijaze. 

 

SOUTħŽ  ESOP 

OcenĨné seřinární práce 

Bc. Jakub Holubec: ŠetŞení rentabiŘity evropských spoŘečností 
Bc. MichaeŘa Daňková: Ochrana a hospodaŞení s pŞírodníři zdroji - pŞířá podpora zeřĨdĨŘství 
Bc. Eva Gajdošová: AnaŘýza státního rozpočtu ČSR v období 1919-1936 

Bc. Angelina Nasonenko: Efektivnost veŞejných prostŞedkŰ na terciáŘní vzdĨŘávání 
Bc. Martin Petráž: VyužiteŘnost bankrotních a bonitních řodeŘŰ pŞi predikci vyhŘášení insoŘvenčního Şízení 
v podřínkách České repubŘiky 

NejŘepší seřinární práce 

Bc. Jakub Holubec: ŠetŞení rentabiŘity evropských spoŘečností 
Uznání za kvaŘitní seřinární práce 

Bc. Eva Gajdošová: AnaŘýza státního rozpočtu ČSR v období 1919-1936 

Bc. Angelina Nasonenko: Efektivnost veŞejných prostŞedkŰ na terciáŘní vzdĨŘávání 
Bc. Martin Petráž: VyužiteŘnost bankrotních a bonitních řodeŘŰ pŞi predikci vyhŘášení insoŘvenčního Şízení 
v podřínkách České repubŘiky 

CENA REKTORA  

za exceŘentní dipŘořovou práci 
Martin MuzikáŞ AnaŘýza ukazateŘe RPSN u spotŞebiteŘských úvĨrŰ 

Ivana TydŘačková:  PopuŘační zřĨny a udržiteŘnost dŰchodového systéřu and the Czech Republic 

IŘona VeseŘá: Účetní centra sdíŘených sŘužeb a jejich zavedení 
Eva TruhŘáŞová: Reporting a ovĨŞování dotací z EU 

Zuzana Sekerešová: Vývoj rozdieŘov ředzi efektívnou a nořináŘnou sadzbou dane korporácií na  Slovensku 

OndŞej Šířa: Krize v eurozónĨ pohŘedeř pŘatebních biŘancí (pŞípad ŝecka) 
Jan Švácha: AnaŘýza redistribučního efektu systéřu dŰchodového pojištĨní v ČR v letech 2004 –  2010 

za exceŘentní bakaŘáŞskou práci 
Bohuřír Bušo: Parařetrický odhad řodeŘu GARCH v prostredí MATLAB  

Martin RoŘák: FRA and IRS: Pricing and Valuation 

MichaeŘa Daňková: AnaŘýza trhu řŘékárenských spoŘečností (řŘékárenského odvĨtví) v ČR 

Jana Červená: OdŘožená daň podŘe českých účetních pŞedpisŰ a IFRS 

NEJLEPŠÍ PŝÍSPħVKY V RÁMCI KONFERENCE STUDENTů DOKTORSKÉHO STUDIA 
Ing. Jakub Jakl: Kvantitativní uvoŘňování a jeho vŘiv na ceny kořoditních derivátŰ 

Ing. David Trytko: Krátké srovnání nĨřeckých Zásad Şádného vedení účetnictví s českýři a řezinárodníři účetníři 
principy 

Mgr. Jaroslav Baran: Valuation of Interest Rate Derivatives in the Presence of Swap Spreads and Collateralization 

Ali Ijaz: Why Do Firms Change Their Dividend Policy? 

http://f1.vse.cz/veda-a-vyzkum/
http://www.bdo.cz/
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Akreditace ACCA  

FakuŘta již pátýř rokeř využívá výhod pŘynoucích z 
udĨŘení akreditace na vybrané pŞedřĨty vyučované na 
fakuŘtĨ v rářci kvaŘifikace Asociace profesních 
účetních ACCA. Studenti, kteŞí absoŘvují akreditované 
pŞedřĨty, řohou získat podŘe zařĨŞení svého 
studijního oboru jednu až pĨt zkoušek prvního stupnĨ 
ACCA účetní kvaŘifikace. V Řetošníř roce fakuŘta 
pŞedŘožiŘa žádost o reakreditaci pro již akreditované 
pŞedřĨty na období daŘších pĨti Řet. 

Zahraniční cesty  

V roce 2013 se uskutečniŘo ceŘkeř Ě3 pracovních cest 
učiteŘŰ a doktorandŰ fakuŘty do zahraničí, z toho 26 
cest doktorandŰ. Jeden pobyt se reaŘizovaŘ v rářci 
doktorského studia v USA na jeden semestr. 

Počet zahraničních cest učiteŘŰ a doktorandŰ 

Teritorium 
do 1 
týdne 

do 1 
řĨsíce 

nad 
1řĨsíc 

Celkem 

Evropa 47 4  51 

Mimo 
Evropu 

5 6 1 12 

Celkem 52 10 1 63 

 

MobiŘity studentŰ   

Počet studentŰ, kteŞí studovaŘi v zahraničí, stoupŘ oproti 
roku 2012. V zahraničí studovaŘo ceŘkeř 81 studentŰ; v 
LS 2012/2013 studovaŘo 32 studentŰ v rářci 
programu Erasmus/LLP a v zářoŞí; v ZS 2013/2014 
ceŘkeř 49 studentŰ v obou typech prograřŰ.   

Pedagogové FFÚ na zahraničních univerzitách 

V roce 2013 pŞednášeŘy na zahraničních univerzitách 
jako hostující profesorky 2 pedagožky z fakulty. Jednalo 
se o odborné kurzy v angŘičtinĨ a ve francouzštinĨ. 

 

Pedagogové FakuŘty na zahraničních univerzitách 

doc. Ing. MarceŘa Žárová, CSc.,  
TechnoŘógico de Monterrey, Cařpus Querétaro, 
Mexiko 

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

 

Doc. Žárová společně s dalšími přednášejícími na Tec. 
de Monterrey, Mexiko 

Hostující profesoŞi na FFÚ  

V roce 2013 byŘi pozváni 3 hostující profesoŞi ze 
zahraničních univerzit.  UskutečniŘy se 3 bŘokové kurzy 
pro studenty bakaŘáŞských a řagisterských studijních 
prograřŰ VŠE v Praze. K financování hostujících 
profesorŰ využiŘa fakuŘta finančního projektu na 
podporu internacionaŘizace VŠE v Praze. 

 

Hostující profesoŞi na fakuŘtĨ  
Paul Marc Collin, Université Jean MouŘin Lyon 3. IAE 
Lyon, Francie 

1MU504 Strategic 
Management 

8. - 10. dubna 2013 

OŘe Sørensen, Copenhagen Business SchooŘ, Dánsko 

1FP 580 Financial 
statement analysis and 
valuation 

16. – 20. záŞí 2013 

Brigitte Oger, Universita Paris 1, Sorbonne- Panthéon – 
IAE Paris, Francie 

1MU502 Gestion Financiére 27. –  29. listopad 2013 

 

Mezinárodní studijní prograřy a výuka v cizíř jazyce   

FakuŘta již od akadeřického roku 200ě/08  nabízí 
řagisterský prograř v angŘičtinĨ „FINAC: Finance and 
Accounting for Cořřon Europe“. Tento prograř jako 
jediný zajišťuje výuku spoŘečného studijního prograřu 
(Joint Degree Study Program). 

UčiteŘé katedry finančního účetnictví a auditingu pod 
vedeníř doc. Žárové v roce 2013 již popáté vyučovaŘi 
účetní kurz v angŘičtinĨ pro Řetní škoŘu organizovanou 
„University of Texas at Austin“.  

UčiteŘé fakuŘty jsou zapojeny do výuky programu typu 
MBA pro obŘast finančního a řanažerského účetnictví 
poŞádaného Francouzsko-českýř instituteř Şízení 
(IFTG).
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KATEDRA BANKOľNICTľÍ A POJIŠťOľNICTľÍ 

Profil katedry  

Odborná speciaŘizace kaŤedry v pedagogické i vĨdecko-
výzkťřné činnosŤi je dŘoťhodobĨ zařĨŞena na ŤŞi 
zákŘadní Řinie: bankovnicŤví, pojišŦovnicŤví, finanční Ťrhy. 

Pedagogové kaŤedry  

Na kaŤedŞe v roce 2013 došŘo ke zřĨnĨ v počŤť i 
sŘožení pedagogŰ. KaŤedrť opťsŤiŘa dŘoťhoŘeŤá a 
sŤťdenŤy obŘíbená čŘenka kaŤedry SŤanisŘava PŰŘpánová, 
kŤerá odešŘa do dŰchodť. ByŘi pŞijaŤi dva noví odborní 
asistenti s hodnosŤí Ph.D. BohťřiŘ SŤádník a PeŤr TepŘý, 
kŤeŞí vyťčovaŘi pŞedřĨŤy garanŤované kaŤedroť již 
nĨkoŘik ŘeŤ exŤernĨ. Na výťce se dáŘe podíŘeŘi 4 
profesoŞi, 5 docenŤŰ, dáŘe 13 inŤerních dokŤorandŰ a Ťéž 
exŤerní ťčiŤeŘé-odborníci z praxe, kŤeŞí vedŘi 
ceŘoseřesŤráŘní kťrzy. Na vybraná ŤéřaŤa byŘy pozvány 
význařné osobnosŤi jako napŞ. PeŤr Žabža ze 
spoŘečnosŤi PaŤria, PeŤr Podškťbka ze spoŘečnosŤi Gťy 
CarpenŤer či OndŞej PoťŘ z pojišŦovny Aegon. 

ČŘenové kaŤedry byŘi i v roce 2013 akŤivnĨ zapojeni do 
vĨdeckých rad i na jiných ľŠ, jsoť čŘeny redakčních a 
výkonných rad odborných časopisŰ, spoŘťpracovaŘi a 
spoŘťpracťjí s Şadoť význařných insŤiŤťcí jako ČNB, 
ČAP, MZ, aŤd.  

Prof. DaŏheŘovi byŘ na výroční konferenci Asociace 
českých pojisŤných řakŘéŞŰ v kvĨŤnť ťdĨŘen ŤiŤťŘ 
„OsobnosŤ pojisŤného Ťrhť“. 

Prof. Janda byl v roce 2013 v BrťseŘť jako čŘen experŤní 
skťpiny hodnoŤící návrhy projekŤŰ ěFP a dáŘe byŘ 
jřenován čŘeneř hodnoŤícího paneŘť GAČR. 

Doc. ľeseŘá získaŘa presŤižní ŤiŤťŘ MBA, kŤerý byŘ ťdĨŘen 
Business Institutem v Praze. 

PŞíspĨvek ing. SŤádníka Spring sociŘŘaŤions within 

FinanciaŘ MarkeŤs pŞednesený na konferenci na 
Technické ťniverziŤĨ v LiŤvĨ získaŘ ocenĨní. 

ľýťka  

KaŤedra zabezpečovaŘa výťkť garanŤovaných pŞedřĨŤŰ, 
o kŤeré je ŤradičnĨ zájeř a Ťo ve všech oblastech 
odborného zařĨŞení a na všech ŤŞech sŤťpních sŤťdia – 
bakaŘáŞskéř, řagisŤerskéř i dokŤorskéř.  

KaŤedra garanŤťje či spoŘťgaranŤťje  

 bakaŘáŞské obory BankovnicŤví a pojišŦovnicŤví a 
Finance, 

 řagisŤerské obory sŤejných názvŰ, Ťedy 
BankovnicŤví a pojišŦovnicŤví a Finance a dáŘe 
ťnikáŤní obor Finanční inženýrsŤví,  

 vedŘejší speciaŘizace PenĨžní ekonořie a 
bankovnicŤví a novĨ Ťéž Finanční inženýrsŤví. Nová 
vedŘejší speciaŘizace byŘa a je vyhŘedávána exakŤnĨji 
zařĨŞenýři sŤťdenŤy s kŘadnýř vzŤaheř 
k matematice. 

KaŤedra rozšíŞiŘa v roce 2013 nabídkť kťrzŰ v angŘičŤinĨ 
na 9, dva nové jsoť zejřéna ťrčeny pro sŤťdenŤy oborť 
Finanční inženýrsŤví, ťkazťje se však, že jsoť zajířavé i 
pro sŤťdenŤy jiných oborŰ. PŞedřĨŤy v angŘičŤinĨ jsoť 
vyhŘedávány Ťéž zahraničníři sŤťdenŤy.  

KaŤedra pokračovaŘa ve spoŘťpráci s Institutem 
energeŤické ekonořie, jehož čŘenové parŤicipťjí na 
výťce pŞedřĨŤť zařĨŞeného na obchodování 
s energeŤickýři kořodiŤaři.  

ľĨdecko výzkťřná činnosŤ  

InŤegráŘní soťčásŤí práce kaŤedry je vĨdecko - výzkťřná 
činnosŤ, kŤeroť čŘenové kaŤedry v roce 2013 realizovali 
v rářci pĨŤi získaných granŤŰ InŤerní granŤové soťŤĨže 
se svýři dokŤorandy a dva z čŘenŰ kaŤedry jsoť zapojeni 
do granŤť GAČR. ľ roce 2013 podaŘi čŘenové kaŤedry 
dvĨ nové žádosŤi o granŤy GAČR, ani jeden z projekŤŰ 
však nebyŘ pŞijaŤ k Şešení. 

ľýsŘedky výzkťřť byŘy pťbŘikovány forřoť Şady 
odborných čŘánkŰ v renořovaných našich i zahraničních 
časopisech či ve sbornících z konferencí jako pŞíkŘad je 
řožno ťvésŤ  World Economy a Energy Econořics, což 
oba jsoť časopisy s vysokýř iřpakŤfakŤoreř. ČŘánek 
DaŏheŘ, Dťcháčková: Today´s SociaŘ _DiŘařřa: does a 
New Paradigm in Economics Demand Higher Ethics or 
Wider RegťŘaŤion byŘ ve fakťŘŤní soťŤĨži na pŞedníř 
řísŤĨ a posŘán do ceŘoškoŘského hodnocení jako jeden 
ze ŤŞí. 

Mezinárodní spoŘťpráce  

ČŘenové kaŤedry spoŘťpracťjí s Şadoť zahraničních 
sťbjekŤŰ kořerční i akadeřické sféry.  

V roce 2013 prof. Janda navázaŘ úspĨšnoť vĨdeckoť 
spoŘťpráci a konŤakŤy v obŘasŤi energeŤické ekonořie a 
vĨd Ťýkajících se výzkťřť živoŤního prosŤŞedí ve 
francoťzskéř ToťŘoťse na špičkové ťniverziŤĨ ToťŘoťse 
School of Economics. 

CeŘoživoŤní vzdĨŘávání a spoŘťpráce s praxí  

KaŤedra se Ťéž podíŘí na organizování posŤgradťáŘních a 
speciaŘizovaných kťrzŰ pro bankovní a finanční 
odbornoť veŞejnosŤ. ľ roce 2013 byŘ oŤevŞen již 21. 
ročník dvoťseřesŤráŘního kťrzť „PenĨžní ekonořie a 
bankovnicŤví. 
 

 

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŝEDMħTů 
 

60 let katedry 
KaŤedra didakŤiky ekonořických pŞedřĨŤŰ osŘaviŘa 
v roce 2013 šedesáŤiŘeŤé pŰsobení na ľysoké škoŘe 
ekonořické v Praze. Za ťvedené období vychovaŘa 

tisíce ťčiŤeŘŰ ekonořických pŞedřĨŤŰ pro sŤŞední a 
vyšší odborné škoŘy v rŰzných forřách vzdĨŘávání (v 
bakaŘáŞskéř, řagisŤerskéř, dokŤorskéř sŤťdiť i 
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v rářci ceŘoživoŤníř vzdĨŘávání). K ťvedenéřť výročí 
pŞipraviŘa „AŘřanach KDEP“ a ťspoŞádaŘa řezinárodní 
vĨdeckou konferenci Trendy v ekonořickéř vzdĨŘávání 
včeŤnĨ workshopť IřpŘeřenŤace IFRS do sekťndárního 
vzdĨŘávání. ByŘy zde krořĨ jiného zveŞejnĨny výsŘedky z 
prvního rokť Şešení projekŤť IGA  „ZkvaŘiŤŏování 
prosŤťpnosŤi sekťndárního vzdĨŘávání s Ťerciárníř 
vzdĨŘáváníř v konŤexŤť řezinárodních účeŤních 
sŤandardŰ IFRS“. K ťvedené konferenci pŞipraviŘa 
kaŤedra sborník „Trendy v ekonořickéř vzdĨŘávání“ a 
řeŤodický řaŤeriáŘ pro ťčiŤeŘe účeŤnicŤví fakťŘŤních 
cvičných škoŘ „MeŤodický řaŤeriáŘ k implementaci IFRS 
do sekťndárního vzdĨŘávání“. 

 

Almanach k 60 letům katedry 

ľýzkťřná a ŤvŰrčí činnosŤ  

ľýzkťřná a ŤvŰrčí činnosŤ pracovišŤĨ je zařĨŞena na 
inŤegraci ŤeoreŤických ekonořických poznaŤkŰ a 
zkťšenosŤí podnikohospodáŞské praxe s ekonořickýř 
vzdĨŘáváníř a na efekŤivní propojení poznaŤkŰ Ťeorie a 
praxe. V roce 2013 se kaŤedra zapojiŘa do dokončení 
závĨrečných prací Ťýkající se projekŤť Teřpťs 
„EnŤwickŘťng ťnd IřpŘeřenŤierťng nachhaŘŤig 
wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in 
der Rťssischen FöderaŤion ťnd TadschikisŤan“. Na 
konferencích, kŤeré probíhaŘy v roce 2013 v Nižníř 
Novgorodť, BarnaťŘť, Dťšanbe a ľídni, byŘy 
prezenŤovány výsŘedky práce všech zapojených 18 
insŤiŤťcí a Ě8 čŘenŰ zeří z Rakoťska, NĨřecka, České 
repťbŘiky, Rťské federace, TádžikisŤánť a ľeŘké 
BriŤánie. Za Českoť repťbŘika se prezenŤovaŘa KDEP. 
V letech 2010 – 2013 pŰsobiŘa jako poradní orgán pro 
iřpŘeřenŤaci bakaŘáŞských i řagisŤerských sŤťdijních 
prograřŰ na ťniverziŤách v  PeŤrohradĨ, Nižníř 
Novgorodť, BarnaťŘť a Dťšanbe, pro zavedení výchovy 
k podnikavosŤi v pŞedřĨŤech ekonořika a fikŤivní firřa 
na piŘoŤních sŤŞedních škoŘách ťvedených desŤinací, pro 
definování kťrikťŘární sŤraŤegie s ohŘedeř na vzdĨŘávací 
sŤandardy. HŘavníř ŞešiŤeŘeř projekŤť byŘa 
WirŤschafŤsťniversiŤäŤ Wien, InsŤiŤťŤ für 
WirŤschafŤspädagogik. Zapojení do projekŤť pŞispĨŘo 

k rozšíŞení řezinárodní spoŘťpráce v obŘasŤi ťčiŤeŘsŤví 
odborných pŞedřĨŤŰ, k navázání daŘších konŤakŤŰ 
s pŞedníři odborníky v oboru, k rozvoji oborových i 
speciáŘních didakŤik v České repťbŘice. ByŘa vydána 
spoŘečná řonografie skŘádající se z pŞíspĨvkŰ účasŤníkŰ 
projektu Einsee - RU - TJ „EnŤrepreneťrship-Erziehung im 
wissenschafŤŘichen Diskťrs.“ 

Odborné konference 

ČŘenové kaŤedry se Ťaké zúčasŤniŘi daŘších Ťťzeřských 
konferencí a seřináŞŰ a daŘších zahraničních akŤiviŤ, 
obsahovĨ zařĨŞených na výše ťvedené výzkťřné a 
vzdĨŘávací úkoŘy. ľ roce 2013 se sŤaŘi odbornýři 
recenzenty Horizon Research Publishing Corporation, 
USA a The North Atlantic University Union pro oblast 
ekonořického vzdĨŘávání a ŤechnoŘogie vzdĨŘávání, 
editory pro Evropskou komisi v oblasti rozvoje 
podnikaŤeŘských dovednosŤí „BťiŘding EnŤrepreneťriaŘ 
MindseŤs and skiŘŘs in Ťhe EĽ“. ľ roce 2013 čŘenové 
kaŤedry pŞispĨŘi vydáníř 22 pŞíspĨvkŰ do rŰzných 
sborníkŰ z konferencí, odevzdaŘi 18 čŘánkŰ do 
recenzovaných časopisŰ.  

FakťŘŤní časopis  

V roce 2013 zajisŤiŘi čŘenové kaŤedry vydávání 
eŘekŤronického čŤvrŤŘeŤního časopisť FakťŘŤy financí a 
účeŤnicŤví CesŤa za poznáníř. ByŘ ťrčen široké 
veŞejnosŤi – našiř absoŘvenŤŰř, sŤťdenŤŰř soťčasnýř 
i budoťcíř, spoŘťpracovníkŰř, 
sŤŞedoškoŘskýř pedagogŰř fakťŘŤních cvičných a 
osŤaŤních škoŘ. HŘavníř posŘáníř časopisť byŘo 
zprosŤŞedkovávaŤ akŤťáŘní inforřace 
z oblasti ekonořické, účeŤní, daŏové, psychoŘogicko-
pedagogické a didakŤické a Ťaké inforřace o živoŤĨ 
FakťŘŤy financí a účeŤnicŤví. Od června 2013 byŘ časopis 
rozšíŞen o sařosŤaŤnoť verzi poskyŤťjící rychŘé 
inforřace s názveř BŘeskovoť cesŤoť za poznáníř. 

 

Fakultní časopis 
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SpoŘťpráce se sŤŞedníři škoŘaři 

KaŤedra ťpevniŘa spoŘťpráci s pražskýři fakťŘŤními 
cvičnýři škoŘaři, jež ťřožŏťjí pedagogickoť praxi pro 
sŤťdenŤy oborť ťčiŤeŘsŤví. Od rokť 2013 spoŘťpracťje s 
piŘoŤníři sŤŞedníři škoŘaři, kŤeré parŤicipťjí na 
projekŤť IGA v soťvisŘosŤi s iřpŘeřenŤací IFRS do 
škoŘního kťrikťŘa. ľ ŤořŤo škoŘníř roce dokonce 
zaŞazťjí do výťky nĨkŤeré doporťčené prvky z 
řeŤodického řaŤeriáŘť. KrořĨ řeŤodické podpory 
našich fakťŘŤních cvičných škoŘ kaŤedra zajisŤiŘa 
hodnocení projekŤŰ ekonořické oŘyřpiády ČR EkoŤýř 
II „Kař se v dnešní dobĨ vypŘaŤí invesŤovaŤ?“, byŘa 
zapojena do ÚčeŤní oŘyřpiády sŤŞedních škoŘ, kŤeroť 
organizovaŘa KaŤedra finančního účeŤnicŤví a aťdiŤingť. 

CeŘoživoŤní vzdĨŘávání 

V roce 2013 se kaŤedra zařĨŞiŘa na zvyšování 
kvaŘifikace ťčiŤeŘŰ sŤŞedních a vyšších odborných škoŘ 
forřoť ceŘoživoŤního vzdĨŘávání DopŘŏťjícího 
pedagogické sŤťdia (DPS) a rozšiŞťjícího sŤťdia Píseřné 
a eŘekŤronické kořťnikace. NĨkŤeŞí čŘenové pŰsobiŘi ve 
sŤáŤní zkťšební kořisi pro ťdĨŘování absoŘťŤoria na 
ľOŠ, zajisŤiŘi spoŘťpráci s Aľ Media. ČŘenové kaŤedry 
zasŤávaŘi akadeřické fťnkce v rářci fakťŘŤy, aŘe i 
řiřo ni, byŘi zapojeni do spoŘťpráce s  institucemi jako 
je TTneŤ  ČR - parŤnersŤví pro vzdĨŘávání ťčiŤeŘŰ,  CEFIF – 
cenŤra fikŤivních fireř (NÚľ), Jťnior  AchieveřenŤ, ČR – 
nezisková vzdĨŘávací organizace. 

 

 

KATEDRA FINANCÍ A OCEŎOľÁNÍ PODNIKĽ 
 

KaŤedra financí a oceŏování podnikť pokračovaŘa v roce 
2013 ve svých dosavadních vĨdeckých a pedagogických 
činnosŤech. ľ ŤořŤo rářci Ťedy sŤačí ve výroční zprávĨ 
zdŰrazniŤ nĨkŤeré výraznĨjší prvky v práci kaŤedry za 
řinťŘý rok: 

SeŤkání kaŤeder financí SŘovenské a České repťbŘiky Ě. 
– ě. června 2013 v hoŤeŘť Na Zářečkť 

V červnť 2013 poŞádaŘa KaŤedra financí a oceŏování 
podnikť řezinárodní seŤkání KaŤeder financí vysokých 
škoŘ z České a SŘovenské repťbŘiky. Jedná se o akci 
s dlouholetou tradicí, jejířž cíŘeř je ťpevnĨní 
spoŘťpráce řezi zúčasŤnĨnýři kaŤedraři. SeŤkání se 
ťskťŤečniŘo ve dnech Ě. a ě. června v hotelu Na 
Zářečkť na Praze 10. Akce se zúčasŤniŘo ceŘkeř 40 
účasŤníkŰ, a Ťo 19 čŘenŰ poŞádající kaŤedry, 4 čŘenové 
KaŤedry financí Masarykovy univerzity v BrnĨ, 4 čŘenové 
KaŤedry financí SŘezské ťniverziŤy v OpavĨ, 4 čŘenové 
KaŤedry financí ľysoké škoŘy báŏské – Technické 
ťniverziŤy OsŤrava, 5 čŘenŰ KaŤedry podnikových financií 
Ekonořické ťniverziŤy v BraŤisŘave a 2 čŘenové KaŤedry 
Katedra financií a účŤovnícŤva ĽniverziŤy MaŤeja BeŘa v 
Banskej BysŤrici. Svoť účasŤí pocŤiŘ seŤkání dĨkan 
FakťŘŤy financí a účeŤnicŤví ľysoké škoŘy ekonořické 
v Praze a dĨkan Ekonořické fakťŘŤy ĽniverziŤy MaŤeja 
Bela v Banskej Bystrici.  

 

Prof. Mařík a děkan Fakulty při zahájení zasedání 

SeŤkání byŘo oficiáŘnĨ zahájeno Ě. června úvodníř 
sŘoveř prof. Ing. MiŘoše MaŞíka, CSc. a spoŘečnýř 
obĨdeř. NásŘedovaŘo jednání, jež byŘo zahájeno 
vysŤoťpeníř prof. Ing. PeŤra Marka, CSc. na Ťéřa Quo 
Vadis? Aktuální trendy v podnikových financích. Na toto 
vysŤoťpení navázaŘ doc. Ing. PeŤr DvoŞák, Ph.D. se svýř 
sŤrťčnýř pŞíspĨvkeř. NásŘednĨ se ťjaŘi sŘova vedoťcí 
hosŤťjících kaŤeder a posŤťpnĨ pŞednesŘi anaŘýzť 
soťčasné siŤťace na jejich kaŤedrách co do vyťčťjících i 
sŤťdenŤŰ a ťpozorniŘy na akŤťáŘní probŘéřy ve výťce 
podnikových financí a ve vĨdecké činnosŤi, se kŤerýři 
se seŤkávají. ľ navazťjící diskťsi padŘo nĨkoŘik návrhŰ 
na zŘepšení spoŘťpráce řezi kaŤedraři. Po oficiáŘníř 
ťkončení jednání násŘedovaŘa exkťrze návšŤĨvnického 
centra PivovarŰ SŤaroprařen a násŘednĨ spoŘečenský 
večer, kde pokračovaŘy diskťse ohŘednĨ prohŘoťbení 
spoŘťpráce na individťáŘní úrovni. SeŤkání byŘo 
ťkončeno ě. června spoŘečnoť snídaní a oficiáŘníř 
rozŘoťčeníř. PŞedpokŘádáře, že ŤaŤo seŤkání posŤťpnĨ 
vyŤvoŞí odbornoť pŘaŤforřť, kŤerá by napomohla 
ceŘkovéřť zdokonaŘování výťky podnikových financí 
v České a SŘovenské repťbŘice.  

 

Exkurze ve Staropramenu 

ZřĨny ve vĨkovéř profiŘť kaŤedry 

V posŘedníř období se vráŤiŘy z řaŤeŞské dovoŘené dvĨ 
veŘři dobré a hŘavnĨ perspekŤivní pracovnice pŰsobící 
na pŘný úvazek. ľzhŘedeř k Ťořť, že kaŤedra řá nyní 
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včeŤnĨ dokŤorandŰ více než dosŤaŤečný počeŤ čŘenŰ, že 
počeŤ sŤťdenŤŰ se zdaŘeka nezvyšťje a že nĨkoŘik 
pracovníkŰ pŰsobiŘo na kaŤedŞe ve vyššíř vĨkť, byŘ ť 
dvoť sŤarších pracovníkŰ ťkončen pracovní pořĨr a 
v jednoř pŞípadĨ byŘ sice zachován, aŘe zkrácen na 
řiniřťř Ťak, aby kaŤedra řohŘa vyťžívaŤ ceŘoživoŤní 
zkťšenosŤi a znaŘosŤi pŞísŘťšného pracovníka. TyŤo 
zřĨny výraznĨ posíŘiŘy váhť řŘadších pracovníkŰ, kŤeré 
však bťde nyní ŤŞeba výraznĨji podpoŞiŤ, aby řohŘi 
v dohŘedné dobĨ dosáhnoťŤ docenŤské hodnosŤi, což je 
jeden ze zákŘadních úkoŘŰ sŤojících nyní pŞed kaŤedroť.  

ľýsŘedky pťbŘikační činnosŤi 

KaŤedra dosáhŘa v roce 2013 sŘťšného rozsahť 
pťbŘikační činnosŤi. Jedná se pŞedevšíř o jednť 
odbornou publikaci z obŘasŤi oceŏování, 29 

recenzovaných čŘánkŰ. TenŤo počeŤ je sice nižší než 
v roce 2012, za poziŤivní Řze však považovaŤ skťŤečnosŤ, 
že byŘo podáno Ťaké 5 návrhŰ iřpakŤovaných čŘánkŰ. 
Jeden iřpakŤovaný čŘánek podaný v roce 2012 byl 
v roce 2013 pŞijaŤ redakcí. 

ľydávání recenzovaného časopisť Oceŏování 

Časopis oceŏování byŘ pŰvodnĨ vydáván nákŘadeř 
InsŤiŤťŤť oceŏování řajeŤkť. PozdĨji financování 
časopisť pŞevzaŘa FakťŘŤa financí a účeŤnicŤví. 
Organizační a Ťechnickoť sŤránkť zajišŦťje KaŤedra 
financí a oceŏování podnikť. ľ roce 2013 byŘa vydána 4 
Şádná čísŘa časopisť a jedno řiřoŞádné, a Ťo vzhŘedeř 
k veŘkéřť zájřť o ťveŞejŏování čŘánkŰ. CeŘkovĨ byŘo 
v roce 2013 v Oceŏování ťveŞejnĨno 29 čŘánkŰ, kŤeré 
prošŘy recenzí dvĨřa nezávisŘýři recenzenŤy. 

 

KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTľÍ A AĽDITINGĽ 

 

Úvodeř  

KaŤedra finančního účeŤnicŤví a aťdiŤingť paŤŞí k 
nejpočeŤnĨjšíř kaŤedrář fakťŘŤy a její koŞeny sahají až 
k zaŘožení ľŠE v Praze, od kŤerého v roce 2013 ťpŘynťŘo 
Ě0 ŘeŤ. ľ prŰbĨhť její hisŤorie na ní pracovaŘa Şada 
význařných odborníkŰ v obŘasŤi účeŤnicŤví a aťdiŤingť, 
kŤeŞí reprezenŤťjí kaŤedrť nejen svojí pedagogickoť, 
vĨdecko-výzkťřnoť, pťbŘikační a pŞednáškovoť 
činnosŤí, aŘe i činnosŤí v orgánech Ťťzeřských 
i zahraničních profesních organizací a sŤáŤních orgánŰ a 
spoŘťprací s praxí. 

Pedagogika  

K hŘavníř úkoŘŰř kaŤedry v pedagogické obŘasŤi paŤŞí 
garance za bakaŘáŞské, navazťjící řagisŤerské, 
inženýrské a dokŤorské sŤťdiťř oborť „ÚčeŤnicŤví a 
finanční Şízení podnikť". KrořĨ ceŘoškolsky 
orienŤovaného zákŘadního kťrzť "ÚčeŤnicŤví I." je 
kaŤedra garanŤeř Şady speciaŘizovaných kťrzŰ jak pro 
fakťŘŤť, Ťak zejřéna pro sŤťdenŤy vŘasŤní speciaŘizace 
(ceŘkeř se jedná o více než 35 kťrzŰ a odborných 
seřináŞŰ). Za hŘavní úspĨch v ŤéŤo obŘasŤi považťjeře 
prodŘoťžení akrediŤace našich sŤťdijních prograřŰ na 
daŘších šesŤ ŘeŤ, kŤeré byŘo v prŰbĨhť rokť 2013 
schváŘeno akrediŤační kořisí. K význařnýř krokŰř v 
obŘasŤi pedagogiky paŤŞiŘo rozšíŞení výťky zákŘadního 
kťrzť ÚčeŤnicŤví v angŘičŤinĨ a rťšŤinĨ pro cizojazyčné 
sŤťdijní prograřy jiných fakťŘŤ ľŠE v Praze. 

ľĨdecko-výzkťřná činnosŤ   

V prŰbĨhť rokť 2013 byŘi pracovníci kaŤedry zapojeni do 
Şešení nĨkoŘika vĨdecko-výzkťřných projekŤŰ. K 
nejdŰŘežiŤĨjšíř paŤŞiŘ drťhý rok projekŤť  GAČR " IFRS 
jako alternaŤivní účeŤní sŤandardy pro zjišŤĨní daŏového 
zákŘadť“ a dáŘe pak Şada projekŤŰ inŤerní granŤové 
agenŤťry ľŠE v Praze. ľýsŘedky vĨdecké práce byŘy 
zveŞejŏovány prosŤŞednicŤvíř knižních pťbŘikací a 
odborných čŘánkŰ v recenzovaných časopisech. ľ 
soťŤĨži o nejŘepší pťbŘikace se ťřísŤiŘy na ŤŞeŤíř a 
prvníř řísŤĨ odborné knihy koŘegynĨ SkáŘové a 

DvoŞákové, kŤerá se svoť pťbŘikací v ceŘoškoŘské 
soťŤĨži obsadiŘa ŤŞeŤí řísŤo. 

Mezinárodní spoŘťpráce 

ČŘenové kaŤedry finančního účeŤnicŤví a aťdiŤingť se 
podíŘí akŤivnĨ na činnosŤi Evropské účeŤní asociace 
(European Accounting Association – EAA), a to nejen 
prezenŤací pŞíspĨvkŰ na výročních konferencích EAA (v 
roce 2013 v PaŞíži), aŘe Ťaké účasŤí v Şídicích orgánech 
asociace (doc. Žárová je čŘenka EAA Board of NaŤionaŘ 
RepresenŤaŤives). Dva čŘenové kaŤedry jsoť čŘeneř 
Ařerické účeŤní asociace (Ařerican AccoťnŤing 
Association – AAA) a jeden čŘen kaŤedry je čŘeneř 
Asociace řezinárodních účeŤních (Association of 
International Accountants – AIA). KaŤedra dŘoťhodobĨ 
spolupracťje se SŤáŤní ŤechnoŘogickoť ťniverziŤoť 
v ŽiŤořirť, SŤáŤní ekonořickoť ťniverziŤoť v OdĨse a 
Ekonomickou universitou v BraŤisŘavĨ. ľ prŰbĨhť rokť 
2013 se se ťskťŤečniŘy odborné sŤáže dokŤorandŰ a 
pracovníkŰ kaŤedry na ťniverziŤách ve SŤockhoŘřť, 
Regensburgť a MünsŤerť. ľ záŞí 2013 byŘa kaŤedra 
spoŘťorganizáŤoreř organizáŤoreř řezinárodní 
konference ÚčeŤnicŤví v procesť svĨŤové harřonizace, 
kŤerá se konaŘa na pŰdĨ Ekonořické ťniverziŤy v 
BraŤisŘavĨ.  

SpoŘťpráce s praxí 

Pracovníci kaŤedry se podíŘí dŘoťhodobĨ na poradenské, 
konzťŘŤační a znaŘecké činnosŤi. Sedř pracovníkŰ 
kaŤedry pracťje jako akŤivní aťdiŤoŞi a je zapojeno do 
činnosŤi Kořory aťdiŤorŰ ČR v jejích Şídicích orgánech 
(doc. MejzŘík, a doc. ZeŘenka jsoť čŘenové ľýkonného 
výborť Kořory aťdiŤorŰ ČR a z Ťoho doc. MejzŘík 
vykonávaŘ v drťhéř voŘebníř období fťnkci prvního 
viceprezidenta KA ČR. TŞi pracovníci kaŤedry pracťjí ve 
vzdĨŘávacíř výborť Rady pro veŞejný dohŘed nad 
auditem. Pracovníci kaŤedry se rovnĨž význařnĨ podíŘí 
na zajišŤĨní vzdĨŘávacích sysŤéřŰ Kořory aťdiŤorŰ ČR a 
Svazť účeŤních. TŞi pracovníci kaŤedry zasŤťpťjí FakťŘŤť 
financí a účeŤnicŤví v Národní účeŤní radĨ a akŤivnĨ se 
podíŘeŘi na organizaci a zajišŤĨní úspĨšného seřináŞe 
NÚR, kŤerý se konaŘ ve v ŘisŤopadť 2013 ve 
ľencovského aťŘe ľŠE v Praze za účasŤi ŤéřĨŞ 300 
odborníkŰ z praxe a sŤťdenŤŰ. 
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Seminář Národní účetní rady 

ZávĨreř  

KaŤedra finančního účeŤnicŤví dŘoťhodobĨ ťsiŘťje o úzké 
propojení a spoŘťpráci se sŤŞedníři odbornýři škoŘaři. 
Tak jako i v řinťŘých ŘeŤech jsře zorganizovaŘi ÚčeŤní 
oŘyřpiádť pro sŤŞední odborné škoŘy, kŤeré se zúčasŤniŘy 
soťŤĨžní Ťýřy ze sŤŞedních škoŘ v ceŘé ČR. ZávĨrečné 
koŘo oŘyřpiády a vyhŘášení jejích výsŘedkŰ se konaŘo v 
prŰbĨhť již 14. ročníkť Pedagogické konference pro 
sŤŞedoškoŘské ťčiŤeŘe odborných pŞedřĨŤŰ, kŤeroť 
kaŤedra organizťje. IniciaŤivoť sŤťdenŤŰ sŤťdijního oborť 

účeŤnicŤví a finanční Şízení podnikť vznikŘ v bŞeznť 2013 
KŘťb pŞáŤeŘ účeŤnicŤví, kŤerý se zařĨŞiŘ zejřéna na 
organizování odborných pŞednášek pracovníkŰ z praxe, 
propagaci účeŤnicŤví pŞed veŞejnosŤí a ťžší spoŘťpráci 
řezi sŤťdenŤy a ťčiŤeŘi a sŤťdenŤy navzájeř. 

 

David Procházka při vyhlašování výsledků účetní 
olympiády

 

KATEDRA MħNOľÉ TEORIE A POLITIKY 
 

ProfiŘ a sŘožení kaŤedry 

KaŤedra řĨnové Ťeorie a poŘiŤiky je obsahovĨ zařĨŞena 
na obŘasŤ penĨžní Ťeorie a cenŤráŘního bankovnicŤví 
v domácí ekonořice i řezinárodní sféŞe. SpoŘečnĨ 
s kaŤedroť bankovnicŤví a pojišŦovnicŤví zabezpečťje 
obor BankovnicŤví a pojišŦovnicŤví a s daŘšíři dvĨřa 
kaŤedraři obor Finance na bakaŘáŞskéř i 
řagisŤerskéř sŤťpni sŤťdia a podíŘí se na výťce 
navazťjícího řagisŤerského oborť Finanční inženýrsŤví. 

Na kaŤedŞe v roce 2013 pŰsobiŘi čŤyŞi profesoŞi, čŤyŞi 
docenŤi a jeden odborný asisŤenŤ. DaŘšíři vyťčťjícíři 
byŘy exŤernisŤé z bankovní rady České národní banky, z 
kořerčních bank, a ExporŤní garanční a pojišŦovací 
společnosŤi. Profesorka Dťrčáková je rekŤorkoť ľysoké 
škoŘy obchodní. Profesor Revenda byŘ jřenován 
garanŤeř dokŤorského sŤťdia na oborť finance. 

Pedagogická práce  

Na bakaŘáŞskéř sŤťpni kaŤedra zabezpečťje výťkť 
ceŘoškoŘského pŞedřĨŤť „Finanční Ťeorie, poŘiŤika a 
insŤiŤťce“. Z fakťŘŤních povinných pŞedřĨŤŰ kaŤedra 
zabezpečťje ŤŞi pŞedřĨŤy. Na řagisŤerskéř sŤťpni 
sŤťdia řají ve sŤťdijních pŘánech prioriŤť rovnĨž ŤŞi 
oborovĨ povinné pŞedřĨŤy. KŘadnĨ jsoť hodnoceny dva 
nové odborné pŞedřĨŤy „Finanční sŤabiŘiŤa“ a 
„Obchodování na devizovéř Ťrhť“; drťhý pŞedřĨŤ 
vyťčťje hŘavní ekonoř Kořerční banky. KaŤedra na 
bakaŘáŞskéř i řagisŤerskéř sŤťpni sŤťdia podŘe 
popŤávky sŤťdenŤŰ vypisťje a personáŘnĨ zajišŦťje 
pŞedřĨŤy na speciaŘizovaná ŤéřaŤa. 

SpoŘečnĨ s kaŤedroť bankovnicŤví a pojišŦovnicŤví 
vyťčťje pŞedřĨŤy vedŘejší speciaŘizace „PenĨžní 
ekonořie a bankovnicŤví”. ľzhŘedeř k dobrýř 
řožnosŤeř ťpŘaŤnĨní v praxi je o ŤťŤo speciaŘizaci veŘký 
zájeř. 

Na dokŤorskéř sŤťpni sŤťdia kaŤedra zabezpečťje 
oborovĨ povinný pŞedřĨŤ „MoneŤární ekonořie – 
eřpirické řodeŘy”. PŞedřĨŤ je zařĨŞen na vzŤah 
řĨnové a fiskáŘní poŘiŤiky, aťŤonořii řĨnové poŘiŤiky v 
řaŘé ekonořice, řodeŘy řĨnového kťrsť, nabídky 
penĨz a popŤávky po penĨzích, a daŘší ŤéřaŤa. 

ľĨdecko-výzkťřná činnosŤ a řezinárodní spoŘťpráce 

ČŘenové kaŤedry paŤŞí k ťznávanýř vĨdeckýř 
osobnostem v obŘasŤi řĨnové a finanční Ťeorie. Jsoť 
zapojeni do evropského projekŤť OPPA, granŤových 
úkoŘŰ GranŤové agenŤťry ČR i InŤerní granŤové agenŤťry 
ľŠE. Dva profesoŞi jsoť čŘeny řezinárodních asociací 
(European Financial Association a Society for 
Computational Economics). Dva čŘenové kaŤedry se 
zapojili do Centra excelence. S jednoť výjiřkoť se 
všichni čŘenové kaŤedry v roce 2013 zapojili do 
insŤiŤťcionáŘního výzkťřť. 

ZákŘadníř výsŘedkeř vĨdecko-výzkťřné činnosŤi je 
pťbŘikační činnosŤ. KaŤedra zabezpečťje ŘiŤeraŤťroť, 
nejčasŤĨji v podobĨ odborných knižních pťbŘikací, 
všechny povinné pŞedřĨŤy a vĨŤšinť voŘiŤeŘných 
pŞedřĨŤŰ. TyŤo pťbŘikace sŤťdenŤi časŤo poťžívají jako 
zdroje pŞi sŤťdiť daŘších pŞedřĨŤŰ na ľysoké škoŘe 
ekonořické a jiných vysokých škoŘách. PťbŘikace jsoť 
prodávány v  České repťbŘice a SŘovenské repťbŘice. 
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Katedra v ťpŘynťŘéř roce poŞádaŘa odborné diskťze na 
rŰzná akŤťáŘní ŤéřaŤa - devizové inŤervence České 
národní banky, kťrzová poŘiŤika vybraných zeří v 
konŤexŤť jejich vniŤŞní a vnĨjší rovnováhy, daŏ z 
finančních Ťransakcí, posŤavení SDR v řezinárodníř 
řĨnovéř sysŤéřť aj. ľýsŤťpeř seřináŞŰ opĨŤ byŘy 
čŘánky v odbornéř Ťiskť. Ke speciáŘnířť ŤéřaŤť 
„DvaceŤ ŘeŤ české korťny“ byŘy pro sŤťdenŤy a Univerzitu 
3. vĨkť pŞipraveny ŤŞi pŞednášky. 

ľ roce 2013 byŘo ťkončeno Şešení projekŤť 
F1/02/2012 Dynařika cen finančních akŤiv a 
ekonořický cykŘťs financovaného InŤerní granŤovoť 
agenŤťroť ľŠE. HŘavníř cíŘeř projekŤť byŘo provedení 
anaŘýzy vybraných probŘéřŰ z obŘasŤi dynařiky cen 
finančních akŤiv a ekonořického cykŘť z pohŘedť 
řĨnové poŘiŤiky a regťŘace finančního Ťrhť se zvŘášŤníř 

zŞeŤeŘeř na zkťšenosŤi České repťbŘiky, resp. 
ŤranziŤivních ekonořik. Na projekŤť parŤicipovaŘo pĨŤ 
akadeřických pracovníkŰ a šesŤ dokŤorandŰ kaŤedry. ľ 
rářci projekŤť byŘ pťbŘikován jeden čŘánek v 
iřpakŤovanéř časopise, jedna řonografie a šesŤ 
čŘánkŰ v recenzovaných časopisech, a dáŘe byŘo 
podpoŞeno devĨŤ vysŤoťpení ŞešiŤeŘŰ projekŤť na 
Ťťzeřských a zahraničních konferencích. 

CeŘoživoŤní vzdĨŘávání, spoŘťpráce s praxí  

KaŤedra se podíŘí na vzdĨŘávání posŤgradťáŘních 
sŤťdenŤŰ pro zařĨsŤnance cenŤráŘní banky, kořerčních 
bank a finančních insŤiŤťcí, a pŞipravťje speciaŘizované 
pŞednášky na zákŘadĨ popŤávky praxe, pŞedevšíř 
v obŘasŤech bankovnicŤví a kapiŤáŘových ŤrhŰ. Je 
zapojena do výťky na ĽniverziŤĨ 3. vĨkť, kde garanŤťje 
a personáŘnĨ zabezpečťje pŞedřĨŤ Finance. 

 

KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTľÍ 
 

Profil katedry  

ZákŘadníř ryseř kaŤedry je její siŘná vazba na reáŘné 
probŘéřy podnikŰ a jejich Şízení. Její rozvoj je zaŘožen 
zejřéna na spoŘťpráci inŤerních čŘenŰ kaŤedry 
s progresivníři podniky a význařnýři odborníky 
z praxe, z nichž naopak Şada pŰsobí na kaŤedŞe forřoť 
díŘčích úvazkŰ.  

ZákŘadníř cíŘeř pracovníkŰ kaŤedry je poskytovat 
sŤťdenŤŰř i osŤaŤníř zájeřcŰř vĨdořosŤi, jak 
koncipovaŤ a vyťžívaŤ inforřace řanažerského 
účeŤnicŤví v Şízení ekonořických sťbjekŤŰ a jakýř 
zpŰsobeř je začŘeniŤ do konŤexŤť ceŘosŤnĨ pojaŤého 
inforřačního sysŤéřť podnikť. 

SŘožení kaŤedry 

Na akŤiviŤách katedry se v roce 2013 podíŘeŘo 
15 akadeřických pracovníkŰ – 2 profesoŞi, 2 docenŤi, 9 
odborných asisŤenŤŰ (z Ťoho 4 nosiŤeŘé hodnosŤi CSc., 
resp. Ph.D.) a 2 inŤerní dokŤorandky. 

 

Kolektiv katedry 

Pedagogická práce 

ZákŘadní „osť“ vĨdořosŤí, kŤeré kaŤedra poskyŤťje, ŤvoŞí 
ŤŞi kťrzy: 

 Manažerské účeŤnicŤví I, orienŤovaný zejřéna na 
obsah inforřací pro Şízení podnikaŤeŘského 
procesť, o jehož parařeŤrech již byŘo rozhodnťŤo,   

 Manažerské účeŤnicŤví II, kŤerý je orienŤovaný na 
zjišŦování, zpracování a vyťžiŤí inforřací pro 
rozhodování o prŰbĨhť bťdoťcích varianŤ 
podnikaŤeŘského procesť, a 

 SŤraŤegicky orienŤované řanažerské účeŤnicŤví, 
zařĨŞený na vyťžiŤí hodnoŤových inforřací ve 
sŤraŤegickéř Şízení.  

Na ŤťŤo osť navazťjí pŞedřĨŤy a seřináŞe, kŤeré výše 
ťvedené prŰŞezy rozvíjejí jednak z hŘediska zpŰsobť 
jejich zajišŤĨní v podřínkách ICT, jednak je konkreŤizťjí 
pro rŰzné Ťypy sťbjekŤŰ ekonořické akŤiviŤy.   

KaŤedra zajišŦťje výťkť ve značné říŞe vŘasŤníři 
ťčebníři pořŰckaři, kŤeré se vyťžívají ve výťce nejen 
na ľŠE, aŘe i na daŘších ekonořických fakťŘŤách v ČR a 
na Slovensku.  

V roce 2013 se pracovníci kaŤedry zařĨŞiŘi zejřéna na 
zvýšení didakŤické účinnosŤi svých kťrzŰ. ľ ŤéŤo 
soťvisŘosŤi byŘa nejvýznařnĨjšíř projekŤeř pŞíprava e-
Řearningového projekŤť, sesŤávajícího z pŞípravy power-
poinŤových prezenŤací, doprovodného sŘova a sysŤéřť 
oŤázek, ovĨŞťjících znaŘosŤi sŤťdenŤa, kŤerý kaŤedra 
pŞipraviŘa ve spoŘťpráci s Českoť asociací finančního 
Şízení a spoŘečnosŤí ConŤroŘŘer InsŤiŤťŤ – Contrast 
Consulting Praha.    

ľĨdecko-výzkťřná činnosŤ 

ZářĨrŰř v obŘasŤi výťky odpovídá i vĨdecko-výzkťřná 
orienŤace kaŤedry. Ta je dŘoťhodobĨ sŤrťkŤťrována 
forřoť díŘčích úkoŘŰ, Şešených v rářci projekŤť „Tvorba 
a vyťžiŤí řanažersky orienŤovaných inforřačních 
sysŤéřŰ“. JednoŤŘivé díŘčí čásŤi ŤohoŤo projekŤť byŘy 
v roce 2013 Şešeny zejřéna v rářci projekŤť 
InsŤiŤťcionáŘní podpory vĨdy na FakťŘŤĨ financí a 
účeŤnicŤví, aŘe Ťaké v rářci ŤŞí projekŤŰ, financovaných 
ze zdrojŰ InŤerní granŤové agenŤťry.  
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Pracovníci kaŤedry v ŤořŤo roce pŞipraviŘi ŤŞi čŘánky, 
kŤeré byŘy odevzdány k oponenŤnířť Şízení v časopisech 
s poziŤivníř iřpakŤ fakŤoreř, ve spoŘťaťŤorsŤví jeden 
čŘánek, kŤerý byŘ v Ťakovéř časopisť pŞijaŤ k publikaci, 
dvanácŤ čŘánkŰ pťbŘikovaných v časopisech, ťvedených 
na seznařť recenzovaných časopisŰ Rady pro vĨdť, 
výzkťř a inovace, dvanácŤ pŞíspĨvkŰ, ťveŞejnĨných ve 
sbornících z řezinárodních konferencí a sedř 
pŞíspĨvkŰ v osŤaŤních vĨdeckých a profesnĨ zařĨŞených 
časopisech.  

ľýznařnoť akŤiviŤoť kaŤedry byŘa i obsahová garance a 
organizační pŞíprava sekce „CorporaŤe Perforřace 
ManageřenŤ“, kŤerá byŘa soťčásŤí 20. ročníkť 
řezinárodní konference „IDIMT - Interdisciplinary 
InforřaŤion ManageřenŤ TaŘks“. Na ŤéŤo konferenci, 
kŤeroť dŘoťhodobĨ zajišŦťjí kaŤedry sysŤéřové anaŘýzy 
a inforřačních ŤechnoŘogií, se pracovníci kaŤedry 
podíŘeŘi nejen obsahovýř zajišŤĨníř výše ťvedené 
sekce, aŘe Ťaké prezenŤací ŤŞí pŞíspĨvkŰ.   

Pracovníci kaŤedry v prŰbĨhť rokť 2013 vysŤoťpiŘi Ťaké 
na dvoť řezinárodních konferencích v zahraničí – prof. 
KráŘ na konferenci AIESA (Applied Informatics, 
Econometrics, Statistics, Accounting) v BraŤisŘavĨ a Ing. 
Petera na konferenci ITACR (International Trade & 
Academic Research Conference) v LondýnĨ. 

Mezinárodní spoŘťpráce  

Mezi Ťradiční význařné akŤiviŤy řezinárodní spoŘťpráce 
paŤŞí – krořĨ výše ťvedené parŤicipace na konferenci 
IDIMT - pŞednáškové pobyŤy pracovníkŰ kaŤedry 
v zahraničí (v roce 2013 se ťskťŤečniŘ jeden – ve Francii 
– prof. Fibírová) a účasŤ na konferencích v zahraničí. 
TĨř dořinťje již Ťradiční účasŤ pracovníkŰ kaŤedry na 
řezinárodní konferenci „ÚčeŤnicŤví v procesu 
harřonizace“, konané ve spoŘťpráci kaŤedry 
s kaŤedraři Finančního účeŤnicŤví a aťdiŤingť FakťŘŤy 

financí a účeŤnicŤví ľŠE v Praze a ÚčŤovnícŤva a 
aťdiŤorsŤva FakťŘŤy HospodáŞské inforřaŤiky 
Ekonořické ťniverzity v BraŤisŘavĨ, kŤerá se konaŘa 
v záŞí 2013 v BraŤisŘavĨ.   

Také v roce 2013 pokračovaŘa  - prosŤŞednicŤvíř České 
asociace finančního Şízení – Ťaké spoŘťpráce kaŤedry 
s nadnárodní insŤiŤťcí InŤernaŤionaŘ Groťp of ConŤroŘŘing, 
a to v obŘasŤi vyŤváŞení sŤandardŰ kvaŘiŤy pro práci 
conŤroŘŘerŰ.  

V roce 2013 byŘa Ťaké zahájena spoŘťpráce 
s nĨřeckýř InŤernaŤionaŘ Perforřance Research 
InsŤiŤťŤe, sídŘícíř ve SŤťŤŤgarŤť, a Ťo na projekŤť 
„SťsŤainabiŘiŤy ReporŤing“. ProjekŤť se účasŤní daŘších 
12 zeří sŤŞední a východní Evropy a kaŤedra je 
organizáŤoreř úvodního seŤkání ŞešiŤeŘŰ projekŤť, kŤeré 
probĨhne v bŞeznť 2014 v Praze.  

CeŘoživoŤní vzdĨŘávání a spoŘťpráce s praxí  

KaŤedra dŘoťhodobĨ nabízí pro pracovníky praxe 
dvoťseřesŤráŘní kťrz ceŘoživoŤního vzdĨŘávání nazvaný 
„ľyťžiŤí účeŤních inforřací v Şízení podnikť“. ľ roce 
2013 byŘ oŤevŞen již jedenácŤý bĨh ŤohoŤo kťrzť.  

KrořĨ Ťoho kaŤedra nabízí i zpracování projekŤŰ a 
experŤních posťdkŰ na Şešení sysŤéřŰ Şízení z pozice 
managementu; v roce 2013 pokračovaŘa v ŤéŤo obŘasŤi 
spoŘťpráce se spoŘečnosŤři Pražská pŘynárenská a 
TepeŘné hospodáŞsŤví Hradec KráŘové. 

I v roce 2013 pokračovaŘa dŘoťhodobá spoŘťpráce 
katedry s profesníři insŤiŤťceři – zejřéna s Komorou 
aťdiŤorŰ české repťbŘiky, se Svazeř účeŤních a 
s Českoť asociací pro finanční Şízení CAFIN, a Ťo vesřĨs 
na projekŤech, kŤeré se zabývají bťdováníř profesní 
zpŰsobiŘosŤi účeŤních, aťdiŤorŰ a daŘších pracovníkŰ, 
pŰsobících ve finančních úŤvarech zejřéna podnikŰ. 

 
 
KATEDRA ľEŝEJNÝCH FINANCÍ

Profil katedry 

Katedra pokrývá široké spekŤrťř odborných discipŘín 
jak v obŘasŤi pedagogické Ťak i výzkťřné. ZařĨŞení 
kaŤedry odpovídá rŰznorodosŤi probŘéřŰ veŞejného 
sekŤorť a veŞejných financí. Zabývá se probŘeřaŤikoť 
veŞejných výdajŰ a výdajových prograřŰ, zdanĨníř a 
daŏovoť Ťeorií a poŘiŤikoť, financováníř neziskových 
odvĨŤví a fiskáŘní Ťeorií a poŘiŤikoť. 

SŘožení kaŤedry 

ľ roce 2013 na kaŤedŞe veŞejných financí pracovaŘi 4 
profesoŞi, Ě docenŤŰ a 3 odborní asisŤenŤi. 

Pedagogická činnosŤ 

KaŤedra garanŤťje bakaŘáŞský a navazťjící řagisŤerský 
sŤťdijní prograř ZdanĨní a daŏová poŘiŤika a zajišŦťje 
výťkť ve speciaŘizačních pŞedřĨŤech ŤohoŤo oborť. 
PodíŘí se na profiŘaci sŤťdenŤŰ bakaŘáŞského, 
řagisŤerského i dokŤorského sŤťdia oborť Finance jako 

jedna z garanŤťjících kaŤeder. ľ roce 2013 byla 
bakaŘáŞskýř i navazťjícíř oborŰř úspĨšnĨ 
prodŘoťžena akrediŤace. 

KaŤedra nabízí dvĨ vedŘejší speciaŘizace Daně v 
podnikání a Veřejné rozpočty v číslech. 

Na kaŤedŞe byŘo v roce 2013 vedeno a úspĨšnĨ 
obhájeno 113 bakaŘáŞských prací, 85 dipŘořových 
prací, 4 dokŤorské práce. ČŘenové kaŤedry vĨnťjí veŘkoť 
pozornosŤ kvaŘiŤĨ zpracovávaných závĨrečných prací, 
což se řiřo jiné projeviŘo v Ťoř, že v soťŤĨži ESOP o 
nejŘepší sŤťdenŤskoť odbornoť práci ťspĨŘy seřinární 
práce zpracovávané na kaŤedŞe veŞejných financí, kŤeré 
byŘy ocenĨny jako kvaŘiŤní seřinární práce (Eva 
Gajdošová: AnaŘýza sŤáŤního rozpočŤť ČSR v období 
1919-1936, Angelina Nasonenko: EfekŤivnosŤ veŞejných 
prosŤŞedkŰ na Ťerciární vzdĨŘávání).  

V posledních letech akceleruje úsilí o internalionalizaci 
výuky, proto katedra v roce 2013 rozšířila spektrum 
kurzů vyučovaným v angličtině, připraveny byly 2 

http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Dane.pdf
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Dane.pdf
http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/Rozpocty.pdf
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předměty pro bakalářské studijní programy a i nadále 
se vyučují 2 předměty v navazujícím magisterském 
studijním programu. DaŘší pŞedřĨŤ se pŞipravťje 
k akreditaci. 

Za dŘoťhodoboť výzvť ťčiŤeŘé kaŤedry považťjí pŞipraviŤ 
absoŘvenŤy na bťdoťcí povoŘání a ťřožniŤ jiř ťž 
v prŰbĨhť sŤťdia konŤakŤ s bťdoťcíři zařĨsŤnavaŤeŘi i 
nahŘédnťŤí do akŤťáŘních probŘéřŰ praxe, a Ťo nejen v 
rářci sŤťdovaných oborŰ. Do pŞířé i nepŞířé výťky 
proŤo kaŤedra zapojťje jak, špičkové řanažery veŘkých 
poradenských fireř, Ťak i pŞedsŤaviŤeŘe veŞejné správy. 
V roce 2013 kaŤedra zajišŦovaŘa 4 voŘiŤeŘné pŞedřĨŤy, 
kŤeré byŘy vyťčovány aŘespoŏ z veŘké čásŤi 
renořovanýři odborníky z praxe. Kontakt s bťdoťcíři 
zařĨsŤnavaŤeŘi je sŤťdenŤŰř rovnĨž nabízen 
prosŤŞednicŤvíř řožnosŤi absoŘvování pŞedřĨŤť 
Odborná praxe, kŤerý se reaŘizťje na pracovišŤích 
bťdoťcích zařĨsŤnavaŤeŘŰ. ľ roce 2013 ŤťŤo řožnosŤ 
vyťžiŘo 40 sŤťdenŤŰ. ľýznařní odborníci z praxe jsou 
rovnĨž pravideŘnĨ čŘeny sŤáŤnicových kořisí. 

ľĨdecko-výzkťřná činnosŤ kaŤedry 

RovnĨž vĨdecko-výzkťřná činnosŤ čŘenŰ kaŤedry je 
pesŤrá, v jejíř cenŤrť byŘa pŞedevšíř účasŤ čŘenŰ 
kaŤedry na Şešení projekŤŰ GAČR a TAČR. ľ roce 2013 
čŘenové kaŤedry ŞešiŘi projekŤ GAČR i TAČR a rovnĨž 3 
projekŤy IGA. ČŘen kaŤedry se rovnĨž účasŤní 
v hodnoŤícíř paneŘť GAČR č. 403. 

KaŤedra vĨnťje veŘkoť pozornosŤ i kvaŘiŤĨ pťbŘikační 
činnosŤi, nejen čŘenŰ kaŤedry aŘe i dokŤorandŰ, kŤeŞí se 
pŞipravťjí pod vedeníř škoŘiŤeŘŰ z kaŤedry veŞejných 
financí. ľ roce 2013 byŘo v časopisech s impakt 
fakŤoreř pťbŘikováno 3 čŘánky, čŘenové KľF pťbŘikovaŘi 
2 knižní řonografie a Şada daŘších pťbŘikačních 
výsŤťpŰ. PŞínosné je, že iniciaŤivť na ŤořŤo poŘi 
posŤťpnĨ pŞebírá řŘadší generace. 

Odborné konference 

ĽčiŤeŘé kaŤedry se účasŤní odborných konferencí dořa i 
v zahraničí. Jedníř z vrchoŘŰ kaŤedráŘních činnosŤí byŘo 
Ťradiční poŞádání řezinárodní konference TeoreŤické a 
prakŤické aspekŤy veŞejných financí, v roce 2013 se 
konaŘ již osřnácŤý ročník. Je pro nás zavazťjící, že i pŞi 
Ťrendť snižování finančních zdrojŰ v obŘasŤi vysokého 
škoŘsŤví, je počeŤ účasŤníkŰ konference sŤabiŘní. ľeŘkýř 
úspĨcheř a zároveŏ zúročeníř řnohaŘeŤé práce byŘo 
zaŞazení ŤéŤo konference zpĨŤnĨ za rok 2012 do 
daŤabáze Web of Science, resp. Web of Knowledge. 

ľ rářci konference probĨhŘa jako každoročnĨ 
sŤťdenŤská sekce, ve kŤeré pŞed odbornoť poroŤoť 
pŞedsŤaviŘi sŤťdenŤi z nĨkoŘika fakťŘŤ své sŤťdenŤské 
práce. SoťŤĨž vyhráŘa sŤťdenŤa naší fakťŘŤy EŘiška 
KošŦáková s prací na Ťéřa Daŏové úniky v oblasti 
zdanĨní pŞíjřŰ, na ŤŞeŤíř řísŤĨ se ťřísŤiŘ daŘší sŤťdenŤ 
fakulty s prací na Ťéřa AnaŘýza financování sporŤť 
z veŞejných zdrojŰ v ČR. 

 

Zahájení konference 

KonŤakŤ s veŞejnosŤí 

KaŤedra rovnĨž ťsiŘťje o Ťo, aby s výsŘedky práce jejich 
čŘenŰ byŘa seznářena široká veŞejnosŤ, a jednoŤŘivý 
čŘenové kaŤedry dŘoťhodobĨ pracťjí v poradních 
skťpinách úsŤŞedních orgánŰ sŤáŤní správy, 
řezinárodních insŤiŤťcích aŤd.  

KaŤedra opĨŤ ťspoŞádaŘa seřináŞ pro sŤŞedoškoŘské 
ťčiŤeŘe zařĨŞený na novinky ve zdanĨní v roce 2013 a 
Ťaké akci pro širokoť veŞejnosŤ s názveř DanĨ v kostce 
2013. 

Jsře si vĨdoři Ťoho, že sŤťdiťř a vĨdecká práce řťsí 
býŤ spojena s prezenŤací, řožnosŤí osobních konŤakŤŰ i 
s Ťrochoť odŘehčení pro ťčiŤeŘe, sŤťdenŤy i exŤerní 
spoŘťpracovníky.  

ľ závĨrť akadeřického rokť znovť kaŤedra ťspoŞádaŘa 
dvoťdenní neforřáŘní seŤkání sŤťdenŤŰ s ťčiŤeŘi a 
zásŤťpci poradenských fireř. SŤťdenŤi se seŤkávají s 
ťčiŤeŘi kaŤedry i na pŞedvánočních a pŞedveŘikonočních 
akcích. 

ČŘenové kaŤedry se podíŘí na výťce ĽniverziŤy ŤŞeŤího 
vĨkť (pŞedřĨŤ U014 Finance). 
 

 
 

 
 

 

http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=66323
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ZákŘadní rářec hospodaŞení 

Jako každoročnĨ, Ťak i v r. 2013 Fakulta financí a 
účeŤnicŤví hospodaŞiŘa s prosŤŞedky, kŤeré jí byly 
z rozpočŤť škoŘy pŞidĨŘeny na kryŤí nákŘadŰ fakťŘŤy na 
hŘavní činnosŤ, dáŘe jako doŤace na vĨdť a výzkťř, 
rozvojové prograřy, zahraniční sŤyky a na sŤipendia 
sŤťdenŤŰ v rŰzných prograřech sŤťdia.  

Fakulta si rovnĨž zajisŤiŘa daŘší dopŘŏkové prosŤŞedky 
forřoť darŰ a popŘaŤkŰ za pŞijířací Şízení a za 
řiřoŞádné sŤťdiťř. DŰŘežiŤýř zdrojeř fakťŘŤních 
financí byŘa i dopŘŏková činnosŤ. 

HŘavní činnosŤ 

Pro čerpání prosŤŞedkŰ z hŘavní činnosŤi byŘ sŤanoven 
ceŘkový ŘiřiŤ finančních výdajŰ 51 837 Ťis. Kč s Ťíř, že 
řzdové nákŘady, včeŤnĨ pojisŤného, byŘy ťvedeny poťze 
orienŤačnĨ. ľýznařnýř kŘadeř hospodaŞení, kŤerý je 
na ľŠE prakŤikován již nĨkoŘik posŘedních ŘeŤ, je 
řožnosŤ vyťžívaŤ Fond účeŘových prosŤŞedkŰ (FĽP), 
v nĨřž Řze prosŤŞedky řeziročnĨ pŞevádĨŤ a Ťíř dochází 
k jejich opŤiřáŘnířť vyťžiŤí v deŘšíř časovéř horizonŤť. 
ľe sŘedovanéř období se projeviŘa výhoda ŤohoŤo 
sysŤéřť, proŤože byŘo řožno vyťžíŤ úspor z řinťŘých 
období, aby byŘy pokryŤy zvýšené nákŘady odpovídající 
úkoŘŰř vyŤyčenýř pro sŘedované období. 

VĨda a výzkťř 

ľ rářci financování vĨdy a výzkťřť obhospodaŞovaŘa 
fakťŘŤa prosŤŞedky pŞidĨŘené ze škoŘní doŤace na 
zákŘadĨ projekŤŰ schvaŘovaných a pŞidĨŘovaných InŤerní 
granŤovoť agenŤťroť (IGA) a prosŤŞedky na podporť 
insŤiŤťcionáŘní vĨdy. Co se Ťýče prosŤŞedkŰ na IGA, byŘy 
sŤanoveny závazné ŘiřiŤy poťze na osobní nákŘady a 
stipendia. V souladu s pravidŘy pro hospodaŞení 
s granŤovýři prosŤŞedky došŘo ť ŤŞí projekŤŰ k díŘčířť 
pŞesťnť řezi vypŘácenýři řzdaři a sŤipendii vŰči 
osŤaŤníř neinvesŤičníř výdajŰř. TyŤo pŞesťny byŘy 
projednány a schváŘeny odpovĨdnýř hŘavníř ŞešiŤeŘeř 
(prodĨkaneř) fakťŘŤy, pŞičeřž byŘo dbáno na dodržení 
pŞedepsaného pořĨrť řezi sŤipendii a řzdaři. OsŤaŤní 
neinvesŤiční nákŘady rozpočŤované v rářci IGA byŘo 
řožné po projednání a schváŘení odpovĨdnýři 
pracovníky fakťŘŤy (prodĨkan a Ťajeřnice fakťŘŤy) 
pŞesoťvaŤ řezi jednoŤŘivýři poŘožkaři, a Ťo Ťak aby 
byŘy ŞádnĨ vyťžiŤy za účeŘeř co nejŘepšího výsŘedkť 
daného projekŤť. ľ ŤořŤo roce byŘy všechny pŞidĨŘené 
zdroje pŘnĨ vyčerpány. 

ProsŤŞedky ťrčené na insŤiŤťcionáŘní podporť vĨdy, 
pŞidĨŘené dŘe ceŘoškoŘských a zákonných kriŤérií byŘy 
čerpány jak na osobní nákŘady soťvisející s rozvojem 
vĨdy na fakťŘŤĨ, Ťak na sŘťžby – zejřéna cesŤovné, ale i 
na řaŤeriáŘové nákŘady jako knihy, výpočeŤní Ťechnika, 
kanceŘáŞské poŤŞeby apod. 

Granty 

FakťŘŤa rovnĨž obhospodaŞovaŘa prosŤŞedky získané 
forřoť granŤŰ a projekŤŰ, pŞičeřž vycházeŘa ze 
schváŘeného rozpočŤť a pŞísŘťšné řeŤodiky schváŘené 
pro daný Ťyp projekŤť.  

V roce 2013 hospodaŞiŘa s granŤovýři prosŤŞedky ve 3 
granŤech pŞidĨŘenýři GranŤovoť agenŤťroť ČR a 

TechnoŘogickoť agenŤťroť ČR. ľ rářci ŤĨchŤo 
prosŤŞedkŰ fakťŘŤa vyťžiŘa čásŤkť 2 5Ě0 Ťis. Kč, včeŤnĨ 
prosŤŞedkŰ ťŘožených ve fondť účeŘových prosŤŞedkŰ 
z Řoŏského rokť. KrořĨ shora ťvedené vyčerpané 
čásŤky, došŘo ť dvoť ze ŤŞí granŤŰ k vracení čásŤi 
prosŤŞedkŰ (v ceŘkové výši 210 Ťis. Kč), proŤože 
z objekŤivních dŰvodŰ nebyŘo řožné spŘniŤ podřínky dle 
zadání projekŤť. 

Stipendia 

Pro výpŘaŤť prospĨchových a řiřoŞádných sŤipendií 
sŤťdenŤŰ prezenčního sŤťdia byŘy fakťŘŤĨ vyčŘenĨny 
prosŤŞedky ze sŤipendijního fondť ve výši 8 945 Ťis. Kč 
(včeŤnĨ pŞevodť ťspoŞené čásŤky z Řoŏského rokť). ľ r. 
2013 byŘa forřoť výše ťvedených sŤipendií vypŘacena 
ceŘková čásŤka 5 098 Ťis. Kč. ľzhŘedeř k Ťořť, že 
pŞidĨŘená čásŤka nebyŘa ve sŘedovanéř hospodáŞskéř 
období pŘnĨ vyčerpána, byl zŰsŤaŤek ve výši 3 84ě Ťis. Kč 
pŞeveden do sŤipendijního fondť fakťŘŤy na r. 2014. 

KrořĨ sŤipendijního fondť fakťŘŤy obdržeŘa a poťžiŘa 
účeŘovĨ ťrčenýři prosŤŞedky ve forřĨ pŞíspĨvkť na 
stipendia doktorandŰ ve výši 5 28ě Ťis. Kč a doŤaci 
soťvisející se sŤťdieř zahraničních sŤťdenŤŰ na fakťŘŤĨ 
ve výši 1 99Ě Ťis. Kč z Ťoho na sŤipendia zahraničních 
sŤťdenŤŰ pŞipadŘo 1 80Ě Ťis. Kč. 

Dary 

V rářci účeŘových prosŤŞedkŰ hospodaŞiŘa fakťŘŤa Ťaké s 
prosŤŞedky, kŤeré získaŘa forřoť darŰ (10 zakázek). TyŤo 
dary pŞedsŤavovaŘy daŘší zdroje v ceŘkové výši 858 Ťis. 
Kč, z nichž byŘo v r. 2013 vyčerpáno 40ě Ťis. Kč a 
zbývající čásŤky, dŘe jednoŤŘivých zakázek, v ceŘkové výši 
451 Ťis. Kč jsoť pŞevádĨny do pŞíšŤího rokť. 

Jiné účeŘové prosŤŞedky 

SařosŤaŤnĨ evidovanoť zakázkoť v rářci účeŘových 
prosŤŞedkŰ byŘ rozvojový prograř TEMPĽS, na kŤerý 
fakťŘŤa ve sŘedovanéř období obdržeŘa a Ťaké vyčerpaŘa 
čásŤkť 225 549 Kč.  

K osŤaŤníř účeŘovýř prosŤŞedkŰř paŤŞiŘa sřŘťvní 
aktivita fakuŘŤy, a sice se jednaŘo o vzdĨŘávací prograřy 
pro finanční úŤvary podnikť, pŞi čeřž výnosy, kŤeré 
fakťŘŤa obdržeŘa, činiŘy 189 Ťis. Kč, nákŘady byŘy 
vykázány – ve shodĨ s rozpočŤeř ťvedenýř ve sřŘoťvĨ 
– ve výši 2Ě5 Ťis. Kč. Záporný výsŘedek ve výši – 75 tis. 
Kč bťde ťhrazen sřŘťvníř parŤnereř začáŤkeř rokť 
2014. 

DopŘŏková činnosŤ 

DaŘšíř dopŘŏkovýř zdrojeř prosŤŞedkŰ na fakťŘŤĨ byŘa 
Ťzv. „dopŘŏková činnosŤ nevýdĨŘečná“. Jednalo se o 
prosŤŞedky získané z popŘaŤkŰ za pŞijířací Şízení na 
bakaŘáŞské i řagisŤerské studium, poplatky za 
řiřoŞádné sŤťdiťř, jakož i prosŤŞedky získané od 
sŤťdenŤŰ dokŤorského sŤťdia – sařopŘáŤcŰ. PŞíjřy za r. 
2013 (včeŤnĨ časového rozŘišení z r. 2012) činiŘy ceŘkeř 
2 883 Ťis. Kč. CeŘkové vynaŘožené nákŘady v rářci 
ŤĨchŤo činnosŤí (vč. odvodť na režii škoŘy) činiŘy 2 512 
Ťis. Kč a časové rozŘišení r. 2013 činí 3ě1 Ťis. Kč. 
V rářci ekonořické činnosŤi nevýdĨŘečné byŘa 
organizována Ťaké jedna odborná konference (PEKO), 
jejíž výnosy a nákŘady byŘy vyrovnané a jejich objeř činiŘ 
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ě8 Ťis. Kč. Jako nevýdĨŘečná ekonořická činnosŤ 
probíhá Ťaké prograř výťky v řezinárodníř 
akrediŤovanéř prograřť FINAC, kde čásŤečnĨ na výťkť 
pŞispívají pŞihŘášení sŤťdenŤi a zároveŏ jsoť z ŤĨchŤo 
prosŤŞedkŰ propŘáceni ŘekŤoŞi a režie s ŤířŤo prograřeř 
soťvisející. ľ r. 2013 činiŘy ŤakŤo získané pŞíjřy (včeŤnĨ 
časového rozŘišení z r. 2012) 1 289 Ťis. Kč, výdaje 
v ŤořŤo období pŞedsŤavovaŘy 580 Ťis. Kč, Ťakže časové 
rozŘišení pro násŘedťjící období činí ě09 Ťis. Kč 

„DopŘŏková činnosŤ ekonořická“ pŞedsŤavovaŘa již 
ŤradičnĨ na fakťŘŤĨ význařnoť soťčásŤ jejího 
hospodaŞení. ľ r. 2013 byŘo v rářci dopŘŏkové činnosŤi 
na FFÚ evidováno 20 zakázek, z nichž Ě byŘo ťkončeno. 
OsŤaŤní pokračťjí nadáŘe. ľýnosy z dopŘŏkové činnosŤi 
v r. 2013 činiŘy (včeŤnĨ časového rozŘišení z pŞedchozího 
období) 3 Ěě3 Ťis. Kč, pŞičeřž nákŘady v rářci 
dopŘŏkové činnosŤi za rok 2013 vykázaŘy 1 430 Ťis. Kč. 
V nákŘadech je započŤena srážka z výnosŰ dopŘŏkové 
činnosŤi ve prospĨch ľŠE ve výši ě,5% z dosažených 
Ťržeb a 1,5%ní srážka ve prospĨch fakťŘŤy. Časové 
rozŘišení pro rok 2014 činí 2 243 Ťis. Kč. 

DecenŤraŘizované prosŤŞedky – ediční činnosŤ a FRIM  

FakťŘŤa dáŘe řĨŘa k dispozici prosŤŞedky na nákťp 
drobných investic v rářci FRIMť.  DecenŤraŘizovaný 
pŞídĨŘ z FRIMť pro FFÚ činiŘ v r. 2013 1 022 Ťis. Kč, 
z nich fakťŘŤa vyťžiŘa čásŤkť 85Ě Ťis. Kč. Zbývajících 1ĚĚ 
Ťis. Kč byŘo pŞevedeno do r. 2014 a takto kumulovanou 
čásŤkť čerpaŤ v pŞíšŤích ŘeŤech.  

ProsŤŞedky, kŤeré byŘy fakťŘŤĨ pŞidĨŘeny v rářci FRIMť, 
pŞedsŤavovaŘa kťřťŘovaná čásŤka 1 022 Ťis Kč, z níž 
fakulta vyťžiŘa pŞevážnoť čásŤ na nákťp nových 
počíŤačŰ a Ťiskáren, z dŰvodŰ nťŤnosŤi ťpgradovaŤ 
sŤávající výpočeŤní Ťechnikť fakťŘŤy Ťak, aby odpovídaŘa 
řodernizaci výpočeŤního sysŤéřť v rářci ceŘé ľŠ, a Ťo 
v dŰsŘedkť pŞechodť škoŘy na vyšší IT sysŤéřy. TířŤo 
zpŰsobeř byŘa vyťžiŤa čásŤka 85Ě Ťis. Kč, jak výše 
uvedeno. 

Z ceŘoškoŘských prosŤŞedkŰ byŘ fakťŘŤĨ Ťaké vyčŘenĨn 
ŘiřiŤ na ediční činnosŤ. DecenŤraŘizovaný pŞídĨŘ 
finančních prosŤŞedkŰ na ediční činnosŤ činiŘ čásŤkť 4ě9 
Ťis. Kč, z níž byŘo ve sŘedovanéř období vyčerpáno 30Ě 
Ťis Kč. 

 

 

FINANČNÍ ZDROJE FAKULTY V R. 2013 (ľČ. PROSTŝEDKů PŝEľEDENÝCH Z R. 2012)  

ZDROJ ČÁSTKA ľ TIS. KČ 

Dotace na hlav í či ost 51 837 

Věda a výzku  - i stitucio ál í podpora 14 499 

IGA 3 877 

Granty - GAČR, TAČR a ostat í 2 560 

S luv í vzdělávací progra y pro fir y 189 

Projekt TEMPUS 226 

Stipendij í fo d – prospěchová a i ořád á stipe dia  8 945 

Stipe dia doktora dů   5 287 

Dotace a zahra ič í stude ty 1 806 

Dary 858 

FRIM 1 022 

Edič í či ost 479 

Mezi árod í progra  FINAC 1 289 

Doplňková či ost evýděleč á 2 961 

Doplňková či ost eko o ická 3 673 

CELKEM FFÚ  99508 



 
 

 

 

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ 

Vysoké školy ekonomické v Praze 

P íŘohy 
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DĨkanáŤ 
doc. Ing. PeŤr DvoŞák, Ph.D. - dĨkan 
Darina Anežka Kťbová – asisŤenŤka dĨkana 
prof. Ing. PeŤr MťsíŘek, Ph.D. – prodĨkan pro vĨdť 
doc. Ing. Marie Míková, CSc. – prodĨkanka pro pedagogikť 
doc. Ing. MarceŘa Žárová, CSc. – prodĨkanka pro zahraniční 
vztahy 
JĽDr. Eva ľachťŘková – tajemnice fakulty 
Hana Kokešová – referenŤka pro vĨdť a dokŤorské sŤťdiťř 
Zdeŏka Kosinová – sŤťdijní referenŤka 
PavŘína MiŞejovská – sŤťdijní referenŤka 
Hana Rasochová – sŤťdijní referenŤka 
Jana SŤehŘíková – sŤťdijní referenŤka 
 
KaŤedra bankovnicŤví a pojišŦovnicŤví 
doc. RNDr. JarřiŘa Radová, Ph.D. - vedoťcí kaŤedry 
Lťcie ľečeŞová – sekreŤáŞka kaŤedry 
prof. Ing. Jaroslav DaŏheŘ, CSc. 
prof. Ing. Eva Dťcháčková, CSc. 
doc. Ing. PeŤr DvoŞák, PhD. 
prof. Ing. Karel Janda, Ph.D., Dr.MA. 
doc. Mgr. JiŞí MáŘek, Ph.D. 
prof. Ing. PeŤr MťsíŘek, Ph.D. 
Ing. SŤanisŘava PŰŘpánová, Ph.D. 
Ing. BohťřiŘ SŤádník, Ph.D. 
PhDr. PeŤr TepŘý, Ph.D. 
doc. JiŤka ľeseŘá, Ph.D. 
doc. RNDr. JiŞí WiŤzany, Ph.D. 
 
KaŤedra didakŤiky ekonořických pŞedřĨŤŰ 

Ing. AŘena KráŘová, Ph.D. – vedoťcí kaŤedry 
JarřiŘa PeŤrŰvová – sekreŤáŞka kaŤedry 
Ing. KaŤeŞina Berková, Ph.D. 
doc. Ing. JiŞí DvoŞáček, CSc. 
Ing. Marie Fišerová, Ph.D. 
PhDr. Zťzana Hadj Moťssová 
doc. Ing. PaveŘ KrpáŘek, CSc. 
Ing. KaŤarina KrpáŘková, Ph.D. 
Ing. Marie Kťčerová, Ph.D. 
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 
 
KaŤedra financí a oceŏování podnikť 

prof. Ing. MiŘoš MaŞík, CSc. – vedoťcí kaŤedry 
Zorka Kocoťrková – sekreŤáŞka kaŤedry 
Ing. Tořáš Brabenec, Ph.D. 
Ing. Tořáš Bťťs, Ph.D. 

Ing. ŠŤefan DanĨk, MBA 
Ing. Eva Dťfková 
doc. Ing. FranŤišek Dťcheček, CSc. 
Ing. MarkéŤa Hejdťková 
doc. Ing. JarosŘava HoŘečková, Ph.D. 
Doc. Ing. MiŘan Hrdý, Ph.D. 
Ing. Lťcie Jahodová, Ph.D. 
Ing. Jan Jťrečka, CSc. 
Doc. Ing. Tořáš Krabec, Ph.D. 
prof. Ing. Petr Marek, CSc. 
Doc. Ing. PavŘa MaŞíková, CSc. 
Ing. FranŤišek Poborský, 
Ing. Barbora RýdŘová, Ph.D. 
Ing TaŦana ŠkerŘíková 
Ing. Radana Šřídová, Ph.D. 
Ing. Anna SŤaŏková, CSc. 
Ing. PaveŘ Svačina, Ph.D.  
prof. Ing. Josef Valach, CSc. 
Ing. ZbynĨk ZazvoniŘ 
 
KaŤedra finančního účeŤnicŤví a aťdiŤingť 

doc. Ing. LadisŘav MejzŘík, Ph.D. – vedoťcí kaŤedry 
Mgr. Darina Kťbová – sekreŤáŞka kaŤedry 
Marie Pťrřenská – sekreŤáŞka kaŤedry 
doc. Ing. JiŞina Bokšová, Ph.D. 
Ing. ľácŘav Černý, Ph.D. 
doc. Ing. Dana DvoŞáková, Ph.D. 
Ing. Michal Hora, Ph.D. 
doc. Ing. Jana IšŤvánfyová, Ph.D. 
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 
Ing. JarosŘava Janhťbová 
doc. Ing. ľŘadiřír KráŘíček, CSc. 
doc. Ing. Marie Míková, CSc. 
Ing. Jan MoŘín, Ph.D. 
prof. Ing. Libťše MüŘŘerová, CSc.  
doc. Ing. ŠŤĨpánka Nováková, CSc. 
Ing. JiŞí PeŘák, Ph.D. 
Ing. David Procházka, Ph.D. 
Ing. Monika Randáková, Ph.D. 
doc. Ing. JarosŘava Roťbíčková, CSc. 
Ing. Jana SkáŘová, Ph.D.  
Ing. Hana Takáčová 
Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
prof. Ing. Hana ľořáčková, CSc. 
doc. Ing. MarceŘa Žárová, CSc.  
doc. Ing. ľŘadiřír ZeŘenka, Ph.D. 
Ing. Marie ZeŘenková, Ph.D. 

KaŤedra řanažerského účeŤnicŤví 
prof. Ing. BohťřiŘ KráŘ, CSc. – vedoťcí kaŤedry 
Dagřar Tvrzová – sekreŤáŞka kaŤedry 
Ing. Miroslav Brabec 
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
Ing. OndŞej MaŤyáš, Ph.D. 
Ing. MichaŘ Menšík, Ph.D. 
Ing. Petr Petera 
Ing. Vlastimil Roun, Ph.D. 
Ing. LadisŘav Šiška, Ph.D. 
doc. Ing. Libťše ŠoŘjaková, Ph.D. 
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. 
 
KaŤedra řĨnové Ťeorie a politiky 

prof. Ing. ZbynĨk Revenda, CSc. – vedoťcí kaŤedry 
JiŤka ľodičková – sekreŤáŞka kaŤedry 
Ing. Naďa BŘahová, Ph.D. 
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. 
doc. Ing. KareŘ BrŰna, Ph.D. 
prof. Ing. JarosŘava Dťrčáková, CSc. 
prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc. 
doc. Ing. JiŤka Koderová, CSc. 
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.  
doc. Ing. Jana Marková, CSc. 
prof. Ing. ľŘadiřír Tořšík, Ph.D. 
Ing. Jan ľejřĨŘek, Ph.D. 
 
KaŤedra veŞejných financí 
prof. Ing. AŘena ľančťrová, Ph.D. – vedoťcí kaŤedry 
Marie HaŘiřová – sekretáŞka kaŤedry 
prof. Ing. ľraŤisŘav Izák, CSc. 
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 
prof. Ing. KvĨŤa KťbáŤová, CSc.  
doc. Ing. Lenka Láchová, CSc. 
doc. Ing. AŘena MaayŤová, Ph.D.  
prof. PhDr. FranŤišek Ochrana, DrSc. 
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. 
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. 
doc. Ing. Barbora SŘinŤáková, Ph.D. 
Ing. Jana Tepperová, Ph.D. 
doc. Ing. ľácŘav Ľrbánek, CSc. 
doc. Ing. Leoš ľíŤek, Ph.D. 
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Bankovnictví a pojišťovnictví  

 
Alopina Anna 
BaŘáčková KaŤeŞina 
Belausava  Aliaksandra 
Beneš  FranŤišek 
Bergauer Marek 
Bezuglova Natalia 
Bohumel Michal 
Bťšo Bohťřír 
Caracas Inga 
CoťfaŘík Jan 
Czebeová Adriána 
Červená Michaela 
DosŤáŘová Hana 
DvoŞák Miloslav 
Gasymov Mekhman 
GŘťzová KaroŘína 
Golik Oleksandr 
Gorobchenko Yaroslav 
HŘaváčová Michaela 
Hoffmann Petr 
Horáková Jana 
Hoťžvicová Aneta 
Hrouzek Miroslav 
Hťbinková Barbora 
Janča Pavel 
Janeček Miroslav 
Jirka Filip 
Jonáš Martin 
Jťrík Martin 
KaŘřťsová Lucie 
Kařenský Jan 
Kardaczová KaroŘína 
KoŘáŞ Martin 
Koráb Pavel 
KosŤyová Dana 
Koudelka Martin 
KroťŘíková Šárka 
KrŤička Pavel 
Krudencová Andrea 
Kťbínová Jana 
LhoŤská Tereza 
Libáková Andrea 
LisŤoŏová Iveta 
Lťkeš Filip 
Maltseva Anna 
MaŤiáš Marek 

MicháŘková  Anna 
MikoŘáš Martin 
Nepomnyashchiy Ilya 
Nevrla MaŤĨj 
Nguyen VietNgoc 
ObešŘo FranŤišek 
Ognev Denis 
Pacanová Michaela 
PaŞízek ľojŤĨch 
PawŘasová Lucie 
PeŤrášová Kamila 
Phařová Le Na 
PŘasová MagdaŘéna 
Pražanová Tereza 
Procházková Iveta 
ŝepová Zuzana 
Sekerák Milan 
Sharabakin Maxim 
SiŘberhornová Lenka 
Soťček Michal 
SŤaŏková Jana 
SŤraková Hana 
ŠŤegner Jaroslav 
Šťffner Otakar 
Timofeeva Anna 
Trefná Anežka 
ĽhŘáŞ Daniel 
ľágó Ádář 
ľaŘenŤová Denisa 
ľasiŇ Roman 
ľeseŘý ľŘadiřír 
Vlas Olesea 
ľondrťšková Pavla 
Vu LyHong 
Wiesner JiŞí 
Zehringer Dominik 
ZeŘený Jakub 
Ziřerřannová Petra 
Zych Michal 
Žák OndŞej 
 
Finance  

Abildina Assel 
Argenskaya Maria 
Arutyunyan Arsen 
Atakhanov Bekhzod 
Babičová Martina 
Bačová Dominika 

Baituyakova Danagul 
BarŤoníčková Petra 
BaŦhová Hana 
Benýrová Pavla 
Bernat Martin 
Bizoŏová KrisŤýna 
BŘašková Nikola 
Brodský Jan 
Broniš Matej 
Čařaj Matej 
Čech MikťŘáš 
Čech OndŞej 
Čiháková Libťše 
Čuraj Jan 
Čťrajová Zuzana 
Daŏková Michaela 
Dementyeva Mariya 
DohnáŘek Jan 
Durina Victoria 
Fedorčáková Claudia 
Fernando Nina 
FiŘoťš Michal 
Foťknerová Monika 
Frčková Barbora 
FrýdŘová KaroŘína 
Gavorníková KaŤarína 
GrassŘová Martina 
Gres Sergey 
Hanzal Martin 
HavŘíček David 
Hejnová Kamila 
Hesová AŘžbĨŤa 
HŘawiczková Tereza 
Horáková Eva 
HosŤaša Martin 
HosŤinská NadĨžda 
Hrbek Filip 
Hrťšková KaroŘína 
Chodl Filip 
Jakťbcová AŘžbĨŤa 
Jánišová Pavla 
Jirásek Martin 
Jťhászová Jana 
JťkŘíček Martin 
Kaparykha Kanstantin 
Kapolková Jana 
Karniš Maroš 
Kecová Lucie 

KeŘnerová AdéŘa 
Kirsch Tořáš 
Kissík Tořáš 
Kocián Jan 
KoŘáŞ Petr 
Kopečná ľĨdťnka 
Kopejtko Marek 
KörŤveŘyová AdéŘa 
Kosák David 
KoťŤná Barbora 
Kováč Tořáš 
Kováčová NaŤáŘia 
Kramata Jakub 
Krejčí OndŞej 
Krejčová Renata 
Krupicová KaŤeŞina 
Krťpička Josef 
Krzok Jakub 
KŞíčka Martin 
Lasota Petr 
LašŤovková Simona 
Lepič Lťkáš 
Ličko Oliver 
Liška Tořáš 
Lozuyk Alexey 
Lťdvík JiŞí 
Macejko Miroslav 
Mareš Jakub 
MaŤĨjček Jakub 
Mecová MarkéŤa 
Medovič Michal 
MenzŘová Petra 
Miřrová KaŤeŞina 
Monczková Zuzana 
Murzinskaya Olga 
Nartova Darya 
Nasonenko Angelina 
Neřcová Lenka 
NeškťdŘa Michal 
Nguyen Quoc Hung 
Novák JiŞí 
NovoŤný Jakub 
Pačnárová Zuzana 
PasŤiranová OŇga 
PavŘasová Kristina 
PavŘíček Adam 
PĨŤníková Tereza 
Petrosyan Tigran 

PeŤrťchová Natalia 
Pipek Šiřon 
Piskač David 
PoŘáková Aneta 
PoŘáková Tereza 
PospíšiŘ Bc. Jakub 
PospíšiŘová KaroŘína 
Prada Stanislav 
PrieŘožný Branislav 
Procházková Marcela 
Prosserová Lucie 
PŞívraŤská Iveta 
Pťrnochová Barbora 
Pťšová Romana 
Reichmann Jakub 
RoŘák Martin 
Rozhkovska Tetiana 
Rusanova Irina 
SedŘák JiŞí 
SehnaŘová Vendula 
SŘťková Lenka 
Spťrná Petra 
SŤanĨk Filip 
SŤaŏková Veronika 
Stankus Elena 
SŤejskaŘová Barbora 
SŤiŘŘerová Andrea 
Sťchánek Marek 
Sushkova Alina 
Svozil Jan 
SyrováŤková Anežka 
Šašťra RóberŤ 
Ščťr Jakub 
Šípková Martina 
Škrobák Martin 
ŠŦasŤná Vendula 
ŠŦasŤný ľojŤĨch 
ŠŤrossová Denisa 
ŠŤťrsa Mojřír 
Šťbová Veronika 
Švecová EŘiška 
TaŘašová Bc. Monika 
TóŤh Daniel 
Trgiŏa Gejza 
Trulik JiŞí 
Tunkl Petr 
ľácŘav Filip 
ľacťŘík MaŤĨj 
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ľardanová Magda 
Varga MaŤúš 
ľaŞejčko Jan 
Vaskovskyi Anton 
ľídeŏská EŘiška 
ľiŘheŘřová Helena 
Vlazneva Anna 
ľošková Martina 
ľoŤrťbová KaŤeŞina 
ľrbovský Jakub 
ľťová Mai 
ľybíraŘ Martin 
WaŘdeckerová Naďa 
Weinřannová Jana 
Yensebayeva Aida 
Živanský Jakub 
 
ÚčeŤnicŤví a finanční Şízení 
podniku  

 
Akulovich Ilona 
Baŏka Marek 
BarŤťšková Lenka 
BednáŞ Jan 
BechynĨ OndŞej 
Bereš Roman 
BŘažková Hana 
Brabcová Lucie 
Brabec Tořáš 
BťdiŘová Michaela 
Bťreš Martin 
Čechová Michaela 
Čerřáková Bohuslava 
Černá Andrea 
Červená Jana 
Červinka Jan 
Čížek Ladislav 
DibaŘová Petra 
DobroŤková Kamila 
DohnáŘek Pavel 
DraŤvová Aneta 
Dubatolkina Tetyana 
Dťdová Tereza 
Dťšek Petr 
Fábriová KrisŤína 
Faiferová Martina 
Fikarová PavŘína 
FoŞŤová KrisŤýna 

Frank Tořáš 
Gogová Marie 
GriesŘerová Bc.Zuzana 
GrořbíŞová Kamila 
Gťrský Mgr. ŠŤefan 
Hadravová Lenka 
Halada ZdenĨk 
HanseŘová Aneta 
Haťserová KrisŤýna 
HavŘová Jana 
HejŘíčková Jitka 
HoŘcřanová KŘára 
Holec Jakub 
HoŘobradová Lucie 
Holub OndŞej 
Hrořasová Petra 
Hťčíková Julie 
Chetchasova Regina 
Jančová AdéŘa 
Jansová Veronika 
Janťšová Vlasta 
JavŰrková Iveta 
JeŘínková AdéŘa 
JeŞábek Filip 
Jťrečková Petra 
KabeŘáková Simona 
KaŘaš Robert 
KaŘišová ľikŤória 
KapiŤanová Anna 
Karpava Darya 
Kinkor ľojŤĨch 
KŘaťberová Lucie 
Kocíková Eva 
KohoťŤová Tereza 
Kťbínová AdéŘa 
KťdŘáčková KrisŤýna 
Kunz Martin 
Kymla Petr 
Langřajerová Tereza 
LegáŤ Lťkáš 
Levora ľojŤĨch 
Lodrová Monika 
Lťkačková Petra 
MacharŤová Petra 
Marková KrisŤýna 
MarŤínková Pavla 
Merťnková Lucie 
MesŤeková Iveta 

Míková Lenka 
Milfait Marek 
Moťdrá Erika 
Moťdrý OndŞej 
MoťŘíková Eva 
MťsiŘová Tereza 
Mussina Bidana 
Mťziková KŘára 
Nerad Michael 
Neumann JiŞí 
Nguyen Thi Duyen 
Nguyen Xuan Khanh 
Odl Jakub 
OngaŇová Dominika 
Paťknerová Kristina 
Pavésková Ivana 
PeŞinková KaŤeŞina 
PeŤráž Martin 
Petriashvili Aleksandre 
PoŘaková Dorota 
PoŘoťčková Viola 
PospíchaŘová Jana 
PoŤťžník OndŞej 
PoťŘík Lťkáš 
PrchaŘová KŘára 
ProŤivová Hana 
PŞibyŘová Anna 
Rejzková Lucie 
Rón FranŤišek 
Ryšavý Petr 
SakaŘová Gabriela 
SedŘáčková Sylvie 
Sejkorová Karin 
Shcharbianok Alena 
SíŘeš Radek 
Siváková Denisa 
SŘabá Jana 
SřejkaŘová Eva 
SřejkaŘová KaŤeŞina 
SřoŘíková Tereza 
Smolka ľŘadiřír 
SřýkaŘ Martin 
Stehnyak Yuliya 
SŤránský Marek 
SŤrejcovská Barbora 
ŠejvŘová Aneta 
Šírková Michaela 
Škopíková Šárka 

Škríbová Jana 
ŠŤĨrbáková Dominika 
ŠvandrŘíková Tereza 
Švejdová Lenka 
Tall Pavel 
Tořášková Kamila 
Týcová Lenka 
ľanĨčková KrisŤýna 
ľáŏová AdéŘa 
ľikŤorová Veronika 
ľincíková Hana 
ľinšová KrisŤýna 
ľodhánĨŘová EŘiška 
ľondŞichová KŘára 
Vopelka David 
Zadáková Veronika 
ZeŘená Michaela 
ZeŘfeŘová Daniela 
 
ZdanĨní a daŏová poŘiŤika  

 
BaŘáŤová Hana 
Benková Eva 
BíŘková Petra 
Caro roz. Slováčková Blanka 
CikryŤová Iveta 
Čejková EŘiška 
Černá KaŤeŞina 
Daŏková Veronika 
DoŘejšová SvĨŤŘana 
Dťbská Simona 
DvoŞáková Michaela 
EpperŤová Iveta 
Forřánková Barbara 
FröhŘichová Magdalena 
Gajdošová Eva 
Horynová Dana 
Hoťfová Petra 
Hrťbanová AdéŘa 
Kahoun Jakub 
Kahoťnová Vendula 
Klaudys ľŘadiřír 
KohoťŤková RŰžena 
KoŞán Lťkáš 
KošŦáková EŘiška 
KraŤochvíŘová EŘiška 
KrčřáŞová Simona 
Krejčová Dita 

KryŘová KaŤeŞina 
KŞivanová Jana 
KťŘřová MarkéŤa 
KŰrová Lucie 
Lambora Martin 
Lapková Veronika 
Levý Marek 
LichŤerová MarkéŤa 
Livora Tořáš 
MaŤĨjková Lucie 
MaŤťšková Tereza 
MeŘicharová Eva 
MiŤriková Stanislava 
NovoŤná Tereza 
Osťská KaŤeŞina 
PacŘíková Marcela 
Pazderníková Lucie 
Pelouch Jan 
PĨničková Zuzana 
PeŤržiŘková PavŘína 
PoŘívka OndŞej 
Rejzková Eva 
RosoŘová Anna 
RťdoŘfová KaŤeŞina 
RykŘová Simona 
Schinerová Veronika 
SŘadkovský Otakar 
SŤŞíŘková Pavla 
SŤťdénka Marek 
ŠanŤrŰček Petr 
Šára ľŘadiřír 
Šoťfková Lucie 
ŠťŘcová Michaela 
Tořášková Monika 
ľopaŤová Michaela 
ľrkoč Jakub 
Vu Van Hung 
ZaŤŘoťkaŘová Radka  
 
ĽčiŤeŘsŤví  

 
Beznosková KaŤeŞina 
KaŘinová Jana 
Kenderešová Martina 
Masná Lucie 
Trefná Gabriela 
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BankovnicŤví a pojišŦovnicŤví  

 
Ařborosová Simona 
BarŤošek ľíŤ 
Baťdyšová MarkéŤa 
Beneš Jaroslav 
Boček Miroslav 
BťrdeŘáková Ingrid 
Cernenco Marina 
Cipková Dagmar 
Cypryšová Veronika 
Čejková KŘára 
Čerřák Jakub 
Davídková Veronika 
DŘabaŘová Barbora 
Dobryanskyy Vitaliy 
DokoťpiŘová MarkéŤa 
DrexŘerová Hana 
DvoŞák Michal 
El-Moussawi Chadi 
Fedorenko Anton 
FoŘŤýn OndŞej 
Fraŏková (KŘeinová) Veronika 
Gregor FranŤišek 
Gťziová Lťboříra 
Halva Jakub 
Hanovská Martina 
Hanťšová Barbora 
HanzŘíková Daniela 
HejnaŘová Veronika 
Hejnová Gabriela 
Hofman (Šinkeeva) Elena 
Horáčková Jana 
Hroneš OndŞej 
ChaŘoťpková Jana 
Jančová Lenka 
Jandošová Jana 
JťsŤová Sandra 
Kabrnová Barbora 
Kaiserová Jana 
KavťŘová Iva 
Ketzer Jaroslav 
KoŘřanová Vendula 
Končický Pavel 
KoťsaŘová KŘára 
Krivjanská Lucie 
KroťŘík Martin 

Kťbačka Michal 
Kťčerová Barbora 
Kťčerová Lenka 
KťŤhanová Tereza 
KťŤinová Hana 
KťŤová Nikola 
Lahovský OndŞej 
LáŤaŘová Eva 
Lťpínková Lucie 
Mačinga Marek 
MeŘoťnová Tereza 
MichaŘovský Michal 
MinaŞík Petr 
Mišáková Lenka 
MťzikáŞ Martin 
NábŞežná Anna 
OsŤrihonová Petra 
Parřová Jana 
PeichŘová Soŏa 
Pešková Šárka 
PŘačková Mária 
Pohanka Eduard 
PoŘách Miroslav 
PospíšiŘová EŘiška 
Procházková Dana 
Rakićová Anna 
RapanŤová Nela 
Rořaŏáková Anna 
RťŘeová Monika 
ŝeháková EŘiška 
SchüŤz Miroslav 
SkaŘický Tořáš 
SkŞíčiŘová Lucie 
SŘezák Lťkáš 
SřoŘová Lucie 
Srbová Julie 
ŠigťŤ JiŞí 
ŠoŤŘíková Lucie 
ŠoŤoŘa JiŞí 
ŠŤická Andrea 
Švandová Miriam 
Trpišovský Josef 
TrŤíŘek Pavel 
Tťrjaková Anna 
ľeseŘý Tořáš 
ľíŤek OndŞej 
ľoŘdŞichová Anna 

ľoŘnová Viera 
Vostatek Jan 
ZdenĨk JiŞí 
Zelba Michal 
 
ZdanĨní a daŏová poŘiŤika  

 
Baloun Petr 
BasŤŘová Irena 
BorŰvková (Nováková) Aneta 
CiesŘarová Andrea 
Cvrčková Johana 
ČondŘová Dagmar 
ČťŞíková Hana 
DŘabáčková Dorota 
DyškanŤ Jan 
FiaŘová Barbora 
Foťsová Zuzana 
Fťksová Barbora 
Haasová Tereza 
Hadrabová EŘiška 
Hájek Petr 
Hakrová Šárka 
Henychová Lenka 
Horáková Daniela 
Horáková Dora 
Hošková KrisŤýna 
Hoťdová (Bendová) Veronika 
Hovorka Jakub 
JeŞábková Michaela 
Kořínek Martin 
Kouba Tomáš 
Kozák Pavel 
Kozejová Petra 
KráŘ Petr 
Lošková ŽaneŤa 
MáŘeková Martina 
MásŘová Monika 
Melichar Lťkáš 
MikŘová Lenka 
MikťŘenčák Tořáš 
Nyřš Martin 
Oberhofer AŘeš 
Pabianová Eva 
Papežová Marcela 
PavŘínková Sabina 
PeŤrťsová Barbora 

Pípová Tereza 
PŘocková Monika 
Pokorná Lenka 
Popule Patrik 
Redl Jan 
Reiterman Filip 
Sekerešová Zuzana 
Scholtz Michal 
SŘabá Radoslava 
SoboŤková Lucie 
Sopková NadĨžda 
SŤokŘasová Petra 
Špírková Veronika 
TesaŞíková Martina 
TiŤŤŘerová EŘiška 
TydŘačková Ivana 
ľebrová Lenka 
ľeseŘá KŘára 
Vrbková MarkéŤa 
Vyoral Tořáš 
Zágorová Barbora 
Zajíček Petr 
 
Finance  

 
Adařcová Eva 
BaŘák Tořáš 
Bandasová Jana 
Bessenyey Ilona 
BoboŤová Monika 
BošŤíková Ludmila 
Boťček Karel 
BrázdiŘ Jan 
Brewczynski Jan 
Brigant Michal 
Budka Radek 
Buchta Martin 
Bťjárek Michal 
Cvrčková Jitka 
Čech Petr 
Čichovská Tereza 
DopiŤová KrisŤýna 
DosŤáŘová Veronika 
Drahoš Marián 
Fišer Daniel 
Freiřannová BeáŤa 
Fričová Martina 

Garšicová Beata 
Grabovskaia Marina 
Grigarová Tereza 
Grossmann JiŞí 
Haasová Eva 
Haburaj Martin 
Hercíková Alena 
Hrbáček Tořáš 
Hťdáková Zuzana 
HyŘský SŘavořír 
ChořáŤová Jana 
Chovanec Michal 
JedŘička Jan 
JedŘička Radek 
JeŘínková ľĨra 
JeŤřarová Petra 
Jirásek Tořáš 
KabeŘková Zuzana 
Kasenčáková Jana 
KŘoťdová Šárka 
Kodejšová Martina 
KoŘorosová Barbora 
Kořárková Hana 
Konťpková Jana 
Kováč Michal 
KovaŇ MaŤúš 
Kozťbíková PavŘína 
Krajíček ľojŤĨch 
LáŤaŘová Olga 
Lažková Jana 
LinharŤová Lucie 
Lipinská Jana 
MáŘek Martin 
MaŘík Filip 
MaŘý Jan 
Mandl Peter 
Maryško Lťkáš 
Mičková KŘára 
MichaŘcová Šárka 
MikťŘková MarkéŤa 
Mitrega Michal 
Mocková Ivana 
MoŘnárová Lucia 
NĨřcová Jana 
Neťbaťerová Lucie 
Nykl Petr 
Pacovský Michal 
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PáŤková Monika 
Paťšová Iva 
PavŘovič Daniel 
Pelaheika Iryna 
PeŤrák Lťkáš 
PospíchaŘ Zbyšek 
PoŤúček Martin 
Pour JiŞí 
PŞibyŘová Lenka 
Rokosová Monika 
Rys David 
ŝíhová KrisŤýna 
SedŘácký Tořáš 
Shpitontsev Leonid 
Schneiderová Hana 
SřoŘová KaŤeŞina 
Spťrná Jitka 
SŤárek ľácŘav 
SŤeŘzerová Tereza 
SŤokŘásková Martina 
Šedivý Roman 
Šedý Petr 
Šířa OndŞej 
ŠŘachŤičová Zuzana 
ŠŤĨrbák Michal 
ŠŤťrsová Lucie 
Švácha Jan 
Turbat Batbayar 
Ulip Jan 
ľácŘavíková Petra 
Valter Jan 
ľaniš Tořáš 
ľaŞenka JiŞí 
ľeseŘá Gabriela 
ľeseŘý MaŤyáš 
Vorel ZdenĨk 
Vrba Tořáš 
Zábojníková JúŘia 
Zeřanová Eva 
Znojová Anna 
 
Finance a oceŏování podnikť  

 
BarŤončiková Jitka 
Branná Dorota 
BrázdiŘ JiŞí 
Czerny ZdenĨk 
De Diana Boro MarkéŤa 

Gruberová Michaela 
Hejduk Tořáš 
HorváŤh Michal 
Jaroš Pavel 
Klovrza Tořáš 
Kohoutek Pavel 
Kováč Peter 
KráŤký Josef 
Lahodová Martina 
Mančík Matej 
OsŘáčová Miloslava 
PeŤrikovič Jan 
PospíšiŘ JiŞí 
PospíšiŘová Martina 
Rajchřanová Monika 
Randík Jan 
ŠpŘíchaŘ Jakub 
Topor Peter 
Ľrbanovská Aneta 
Weidová Soŏa 
 
Finanční inženýrsŤví  

 
Fičťra Milan 
Filip Jakub 
Pivoluska Jakub 
Vopasek Lťboš 
 
ÚčeŤnicŤví a finanční Şízení 
podniku  

 
Andert Jakub 
Ašenbrenerová Petra 
AťgťsŤinová Tereza 
Baranová Petra 
Barikhashvili Natela 
Bazyuk  Ulyana 
BĨŘohŘávková Alena 
BíŘková (Diřťnová) Eva 
BoťkaŘová  Michaela 
Bťriánková (Berková)  Eva  
Cao  Thanh Van 
Cejpková Barbora 
Čakarová Cveta 
Červenková Jana 
Čížková KŘára 
Dufek JiŞí 
Dťfková Iva 

Dťšková Martina 
DvoŞáková Magdalena 
EckerŤová Zuzana 
Eichlerová Gabriela 
El-Moussawi Caroline 
Erlebach Milan 
Fajčáková Martina 
Farkačová Martina 
Fikejzová Jana 
Fockeová  Eva 
Grodecká AdéŘa 
HanzŘíková Jitka 
Havránková Bohdana 
HejŤřánek Petr 
HeŘísková PavŘína 
HořoŘková EŘiška 
HořoŘková Marie 
Horák OndŞej 
HoŞínek Karel 
Hoťdková KŘára 
Hübnerová Eva 
ChyŤková Jana 
Janečková Pavla 
JedŘičková Andrea 
Ježdíková (Lerchová) KaŤeŞina 
Ježková Veronika 
JošŤ Marek 
Kačťr Branislav 
Koba Pavol 
Kočová Martina 
KoŘková Lenka 
KoŘŘinová Blanka 
Krajčová Lenka 
KráŘová Marie 
KraŤochvíŘová Monika 
Krofiková Jana 
Krťšinová Maria 
Kťbíková KaŤeŞina 
Kťbrová (Marešová) Edita 
Kťčerová Monika 
ņorková Jana 
Lovász Martin 
Macák JiŞí 
Máchová (Hanťsová) MarkéŤa 
MaŘíková KŘára 
MaŤejová (Míčková) Anežka 
MerŤŘíková Aneta 
Mikeš Martin 

NakŘádaŘová Petra 
Neubauerová Dana 
Novák Daniel 
Nováková Daniela 
Nováková Jana 
Nováková Veronika 
OŤŤová Veronika 
PaŘaščak Boris 
Picková Iva 
PŘačková Jitka 
PoŘochová Hana 
PoťŤník Lťkáš 
PŞibyŘová Petra 
PŞíhodová KaŤeŞina 
PťŘcová Eva 
Rebhanová KaŤeŞina 
Reřeš ľojŤĨch 
Rodová Michaela 
Rozgoŏová Veronika 
ŝíhová Lenka 
SaŤorová Hana 
Schreiber Filip 
SŘepičková Eva 
SobkťŘiaková Lucia 
Sojková Barbora 
SŤejskaŘová Lenka 
SŤichenwirŤhová Iva 
SviŤŘík Jan 
ŠanŤinová (KoťkaŘová) ľĨra  
Šiřek Jan 
ŠŘepecká Alexandra 
ŠojdeŘová Barbora 
ŠŤencová Petra 
ŠťsŤrová Michaela 
TrťhŘáŞová Eva 
Tťrková Pavla 
Ľřanová ľĨra 
ľanĨk Jan 
ľaníček Jaroslav 
ľávrová MarkéŤa 
ľeseŘá Ilona 
ľĨžník Marek 
ľiŘířová Petra 
ľinkŘáŞ Petr 
ľoŘdŞich Karel 
Zeřanová ľĨra 
Zikánová (Najřanová) AdéŘa 
 

 
ĽčiŤeŘsŤví ekonořických pŞedřĨŤŰ 
pro sŤŞední škoŘy 

 
Höferová Petra 
Kováčik Peter 
 
FINAC  

Vakilov Elshan 

 


