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Mezi zásadní okam iky roku  řadím přijímací řízení do 
bakalářského a magisterského studia, ve kterém se nám přes 
trvající a pokračující celostátní pokles počtu maturant  
podařilo s rezervou naplnit limity počtu přijatých student , 
které nám byly stanoveny, a to na všech studijních oborech 
fakulty. Díky spěšnému vyjednávání s vedením Fakulty 
mezinárodních vztah  FMV  jsme uzavřeli dohodu o převodu 
limitu  student  přijímaných do magisterského studia z FMV 
na naši fakultu a posílit tak počet student  v navazujícím 
magisterském studia na naší fakultě. Tato dohoda zmírnila 
nepoměr mezi počtem student  přijímaných do bakalářského 
stupně studia a do navazujícího magisterského stupně studia, 
ke kterému docházelo v předchozích letech. Velkou prioritou 
vedení fakulty byla propagace studia na fakultě mezi studenty 
a učiteli na středních školách, kterému věnovala fakulta všemi 
dostupnými cestami a prostřednictvím nejr znějších zp sob  
velké silí. Jsme přesvědčeni o tom, e je to d le itá cesta, 
kterou je mo no čelit nepříznivému demografickému vývoji 
počtu uchazeč  o studium na vysokých školách.M

Za d le itý cíl, kterého se podařilo v pr běhu roku  
dosáhnout, pova uji dokončení veškerých prací na přípravě 
nového placeného studijního programu vyučovaného v 
anglickém jazyce v magisterském stupni studia s názvem 
Master in Finance and Accounting M FA , jeho  podklady pro 
akreditaci byly předány Akreditační komisi  v závěru roku 

 a který by měl nahradit dosavadní studijní program 
Finance and Accounting for ommon Europe F NA .

Pro dlouhodobý rozvoj fakulty je d le itá její otevřenost jak ve 
spolupráci s jinými vysokými školami, tak i s pra í, a to v 
mezinárodním měřítku. V pr běhu roku  se snaha fakulty 
v této oblasti projevovala pořádáním řady lokálních i 
mezinárodních konferencí, workshop  a obdobných akcí, a  u  
se konaly jednorázově nebo ji  mají dlouhodobou tradici řady 
ročník  a jejich  výčet najdete v jednotlivých následujících 
částech této Výroční zprávy. Za významnou prioritu a 
konkurenční výhodu studia na naší fakultě pova uji spolupráci 
fakulty s profesními organizacemi, které certifikují nebo 
licencují výkon činnosti v některých specifických profesích pro 
které, mimo jiné, připravujeme své studenty, a to nejen v 

eské republice, ale i v mezinárodním měřítku. Jedná se 
například o činnost finančních analytik , da ových poradc , 
auditor , certifikovaných četních apod. Proto jsme se zaměřili 
na udr ení a získání dalších akreditací takových profesních 
organizací FA, A A, AEW, Komora auditor  , Svaz 

četních , Komora da ových poradc , které umo ují 
našim absolvent m uznávání profesních zkoušek a tím 
jednodušší a rychlejší přechod od studia do pra e.

V neposlední řadě bych chtěl s potěšením zmínit rozvoj 
neformálních mimostudijních aktivit našich student , který se 
projevil zejména vznikem a rozvojem tří studentských klub  

ankéřský klub, Klub da ař  a Klub přátel četnictví , které v 
pr běhu roku  zorganizovali velký počet nejr znějších 
akcí pro studenty, a  ji  se jednalo o odborná setkání s 
významnými osobnostmi z pra e nebo zcela neformální akce 
umo ující bourat anonymitu studia a navazovat nová 
přátelství a spolupráci napříč studijními obory a stupni či 
ročníky studia.

Tato výroční zpráva nedoká e popsat vyčerpávajícím 
zp sobem všechny činnosti, které fakulta v pr běhu roku  
realizovala, všechnu práci, kterou vykonala a všechny 
problémy, které spěšně překonala, co  by nebylo mo né bez 
aktivního přístupu všech pracovník  a student  fakulty, 
kterým za to děkuji a těším se na další spolupráci v roce .

Vážení,

rok  yl  rvní  roke  ve funkci děkana 
akulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Vedení fakulty 

jse  evzal . du na  kdy jse  yl j enov n 
rektorkou VŠE v Praze o dvou funkčních o do ích 
děkana doc. Ing. Petra Dvo ka  Ph.D. a na to to ístě 

ych chtěl v rvní adě oděkovat jak inul u 
děkanovi  tak i cel u edchozí u vedení fakulty za to  
e jse  evzal fakultu o v ech str nk ch ve vel i 

do r  kondici.  ohlede  na to  e rok  yl rvní  
roke  ho funkčního o do í  ova uji za nejd le itěj í 
oka iky v ivotě fakulty erson lní z ěny  kter  tato 
skutečnost inesla. ej na se jednalo o j enov ní 
dvou nov ch roděkan . ter i se stali doc. Ing. Dana 
Dvo kov  Ph.D. roděkanka ro studijní a edagogiku 
činnost  a doc. Ing. Leo  Vítek  Ph.D. roděkan ro vědu  
v zku  a doktorsk  studiu . D le yli na z kladě 
ve ejn ch konkurs  na funkce v ech vedoucích kateder 
fakulty  j enov ni t i noví vedoucí kateder čty i vedoucí 
kateder ve sv  funkci okračovali  a v ne oslední adě 

ro ěhlo tak  ve ejn  v ěrov  ízení na novou 
taje nici fakulty  kterou se stala Ing. ana ov kov . 

a oz ej ě  e yli na nov  funkční o do í j enov ni 
tak  členov  vědeck  rady fakulty  její  slo ení se 
č stečně o ěnilo a dal í ko ise fakulty jako je 
sti ndijní a disci lin rní a od. ro ě erson lních z ěn 
se vedení fakulty za ě ilo v roce  na z ěny ve 
vyhl k ch  kter  na akultě financí a účetnictví u ravují 
doktorsk  studiu  lnění studijních ovinností a 

ijí ací ízení.  

      vodní slovo děkana

doc. Ing. Ladislav Mejzlík. Ph.D.
děkan fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
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2 Základní údaje o fakultě
Název: Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Adresa Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3

WWW stránky http://ffu.vse.cz/

Kontakt – sekretariát děkana Telefon: 224095121, e-mail: hajd03@vse.cz

2.1 Organizační schéma fakulty

Vědecká rada fakultyAkademický senát

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Katedra �nancí a oceňování podniku
Katedra �nančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra veřejných �nancí

Institut energetické ekonomie

Děkan

Fakulty

Odborné katedry

Proděkani

Disciplinární komise

Pedagogická rada Oborové rady

Děkanát

Kolegium děkana

Další odborná pracoviště fakulty

Proděkan pro vědu, výzkum  
a doktorské studium 

Proděkanka pro studijní 
a pedagogickou činnost 

Proděkanka pro zahraniční vztahy

Interní organizace fakulty se v roce 2014 oproti letům minulým nijak nezměnila. Stabilní rovněž zůstává kolektiv erudovaných 
akademických pracovníků, kteří jsou zárukou kvalitní výzkumné i vzdělávací činnosti na fakultě. 
Významnou událostí v roce 2014 byly volby děkana fakulty a následné změny členů ve vedení fakulty a poradních orgánech 
děkana. Volby děkana proběhly 17. 2. 2014, nové vedení začalo pracovat od dubna 2014.

Vedení fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze  
od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014

Vedení fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze  
od 1. 4. 2014 

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
děkan

doc. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 
proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkana

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy,  
statutární zástupce děkana 

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

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

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

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
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2.2 Změny v obsazení jmenovaných funkcí
JUDr. Eva Vachulková, která dlouhá léta zastávala funkci tajemnice fakulty, odešla do důchodu. V souvislosti s ukončením 
pracovního poměru na fakultě byla JUDr. Vachulkové udělena čestná medaile děkana fakulty. Na místo tajemnice fakulty 
nastoupila od 1. 10. 2014 Ing. Jana Nováková, která byla vybrána na základě konkurzního řízení. 
Na základě konkurzního řízení byli v roce 2014 jmenování někteří noví vedoucí kateder.

Katedry Fakulty financí a účetnictví 
VŠE v Praze 

Vedoucí katedry Změna vedoucího katedry

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. x

Katedra didaktiky ekonomických 
předmětů

Ing. Alena Králová, Ph.D. x

Katedra financí a oceňování podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. x

Katedra finančního účetnictví a au-
ditingu

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Ing. David Procházka, Ph.D.
od 1. 7. 2014 

Katedra měnové teorie a politiky prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D .
od 1. 7. 2014

Katedra manažerského účetnictví prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. 
od 1. 7. 2014

Katedra veřejných financí prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. x

2.3 Složení akademického senátu, vědecké rady, a dalších 
orgánů fakulty

Akademický senát fakulty
Akademický senát Fakulty financí a účetnictví je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Skládá se ze 
zástupců akademické obce fakulty (z kurie akademických pracovníků a studentská kurie) volených přímou a tajnou volbou. 
Senát má 15 členů, jednu třetinu tvoří zástupci studentů. 

Předsednictvo senátu fakulty: 
Předseda: prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Místopředseda: Ing. Václav Černý, Ph.D.
Místopředseda: 
Bc. Martin Boreš (do 18. 3. 2014), 
Bc. Dominik Bečka (od 31. 3. 2014)
Tajemník: 
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. (do 31. 8. 2014), 
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (od 24. 9. 2014)

Členové senátu Změny členů senátu nastalé v roce 2014

Kurie akademických pracovníků:

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. x

doc. Dana Dvořáková, Ph.D. členkou do 1. 4. 2014

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. členkou od 19. 5. 2014

prof. Ing. Petr Marek, CSc. x

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. x

doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. členem od 14. 1. 2014

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. x

Ing. Václav Černý, Ph.D. x
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Členové senátu Změny členů senátu nastalé v roce 2014

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. x

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. členem do 31. 8. 2014

Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. členkou od 11. 11. 2014

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. x

Kurie studentů:

Bc. Dominik Bečka členem od 19. 3. 2014

Bc. Martin Boreš členem do 18. 3. 2014

Bc. Kateřina Černá členkou od 10. 9. 2014

Bc. Martin Dvořák členem do 9. 9. 2014

Bc. Lucie Foglová x

Bc. Radek Plašil členem od 8. 2. 2014 do 21. 2. 2014

Bc. Ondřej Polívka x

Bc. Pavel Seidl členem do 7. 2. 2014

Bc. Vladimír Turza členem od 10. 3. 2014

Vědecká rada
Vědecká rada Fakulty �nancí a účetnictví je samosprávným orgánem zřízeným v souladu se Zákonem o vysokých školách 
a Statutem Fakulty �nancí a účetnictví. Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává po schválení Akademickým senátem fakulty 
děkan, který je zároveň i předsedou Vědecké rady. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce 
Vysoké školy ekonomické (externí členové vědecké rady). 

Členové vědecké rady do 31. 3. 2014 Členové vědecké rady od 1. 4. 2014

Interní členové Interní členové

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.
vedoucí Katedry didaktiky ekonomických předmětů
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost 
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Latedra manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Katedra manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
vedoucí Katedry manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr.h.c.
rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Fakulta financí a účetnictví

prof. RNDr. Ing. Jan Kodera, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Katedra veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví
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Členové vědecké rady do 31. 3. 2014 Členové vědecké rady od 1. 4. 2014

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
vedoucí Katedry manažerského účetnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Katedra veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
vedoucí Katedry financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
děkan
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
vedoucí Katedry financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Marie Míková, CSc.
proděkanka pro pedagogiku
Fakulta financí a účetnictví

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 
vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
proděkan pro vědu
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Katedra finančního účetnictví
Fakulta financí a účetnictví

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky
Národohospodářská fakulta

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 
vedoucí Katedry bankovnictví a pojišťovnictví
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
vedoucí Katedry měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
Fakulta financí a účetnictví

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky
Národohospodářská fakulta

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejných financí
Fakulta financí a účetnictví

Externí členové

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Dana Dluhošová, Dr.
děkanka Ekonomické fakulty 
VŠB – TU Ostrava

Externí členové
doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
Senior partner
BDO Audit s.r.o.

prof. Ing. Dana Dluhošová, Dr.
děkanka Ekonomické fakulty 
VŠB – TU Ostrava

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
Katedra ekonomie
Ekonomická fakulta TU v Liberci

doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
ředitel BDO, s.r.o.

Ing. Otakar Hora, CSc.
partner 
KPMG
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Členové vědecké rady do 31. 3. 2014 Členové vědecké rady od 1. 4. 2014

prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
Katedra ekonomie
Ekonomická fakulta TU v Liberci

Ing. Milena Horčicová, CSc.
ředitelka odboru Finanční politiky
Ministerstvo financí ČR od roku 2015 v důchodu

Ing. Otakar Hora, CSc.
Partner v oblasti auditu
KPMG

Ing. Petr Kříž, FCCA
partner
PricewaterhouseCoopers

Ing. Milena Horčicová, CSc.
ředitelka odboru Finanční politiky
Ministerstvo financí ČR

Ing. Jiří Nekovář
prezident Confédération Fiscale Européenne

prof. Ing. Ján Lisý, PhD.
děkan Národohospodárske fakulty
Ekonomická univerzita v Bratislavě

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
prorektorka pro koncepci, rozvoj a IT
Mendelova univerzita v Brně

Ing. Petr Kříž, FCCA
Partner
PricewaterhouseCoopers

Ing. Jiří Rusnok
člen bankovní rady 
Česká národní banka

Ing. Jiří Nekovář
Prezident komory daňových poradců

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
guvernér ČNB

Ing. Jiří Rusnok
člen bankovní rady ČNB
Česká národní banka

doc. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.
vedoucí Katedry účtovníctva a auditorstva
Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislavě

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.
Hlavní ekonom a vedoucí ekonomického 
strategického výzkumu
Komerční banka, a. s.

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
vedoucí Centra pro ekonomické studie a analýzy
Vysoká škola finanční a správní

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Katedra pojišťovnictví
Hospodářská fakulta TU v Liberci

Ing. Petr Zahradník, MSc.
ekonom, bruselská kancelář společnosti ČEZ, a.s.

Ing. Petr Zahradník, MSc.
manažer EU Office
Česká spořitelna a.s.

prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor
Vysoká škola ekonomie a managementu

Čestní členové vědecké rady Čestní členové vědecké rady

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
Katedra finančního účetnictví a auditingu 
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
emeritní členka katedry finančního účetnictví a auditingu

prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví

prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku
Fakulta financí a účetnictví

Disciplinární komise
Disciplinární komise je poradním orgánem děkana. Projednává přestupky studentů proti studijním předpisům a etickému 
kodexu fakulty a školy. Členy disciplinární komise na návrh děkana fakulty schvaluje senát fakulty.

Členové disciplinární komise do 31. 5. 2014 Členové disciplinární komise od 31. 5. 2014

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
předsedkyně komise

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. 
předsedkyně komise

doc. Ing. Jana Marková, CSc. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. Ing. Jan Molín, Ph.D.

Jan Neuvirt 
student oboru Účetnictví a finanční řízení podniku 

Bc. Dominik Bečka
student oboru bankovnictví a pojišťovnictví
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Členové disciplinární komise do 31. 5. 2014 Členové disciplinární komise od 31. 5. 2014

Barbora Dostálová 
studentka oboru Bankovnictví a pojišťovnictví

Ing. Martin Dvořák
student doktorského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Ing. Pavel Zetek 
student doktorského studia oboru Finance

Bc. Tomáš Brabec
student oboru Účetnictví a finanční řízení podniku 

Pedagogická rada
Pedagogická rada je poradním orgánem děkana zřízeným v souladu se Statutem Fakulty financí a účetnictví. Pedagogická 
rada je jmenována děkanem fakulty a skládá se ze zástupců jednotlivých kateder a předsedy, kterým je proděkanka pro 
pedagogickou a studijní činnost. 

Členové Pedagogické rady do 31. 3. 2014 Členové Pedagogické rady od 1. 4. 2014

doc. Ing. Maria Míková, CSc.
předsedkyně

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
předsedkyně

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Ing. Alena Králová, Ph.D.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Katedra veřejných financí 

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Katedra veřejných financí 

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

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

Ing. David Procházka, Ph.D.
Katedra finančního účetnictví a auditingu

Ing. David Procházka, Ph.D.
Katedra finančního účetnictví a auditingu

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Katedra manažerského účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Katedra manažerského účetnictví

Ing. Anna Staňková  CSc. 
Katedra financí a oceňování podniku

Ing. Anna Staňková  CSc. 
Katedra financí a oceňování podniku

Stipendijní komise
Stipendijní komise je poradním orgánem děkana. Zabývá přidělováním prospěchových, sociálních a mimořádných stipendií 
studentům bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia. Stipendijní komise je jmenována děkanem 
fakulty. 

Členové stipendijní komise do 31. 3. 2014 Členové stipendijní komise od 1. 4. 2014

doc. Ing. Marie Míková, CSc.
předsedkyně komise

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
předsedkyně komise

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Hana Rasochová

Hana Rasochová doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

JUDr. Eva Vachulková doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

2.4 Změnám v oblasti vnitřních předpisů 
V roce 2014 došlo k úpravám a zrušení některých vnitřních předpisů fakulty. K úpravám předpisů dochází v souvislosti 
s postupným zkvalitňováním a rozšiřováním systému řízení kvality činnosti fakulty.
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Rušený předpis Předpis, který zrušený předpis nahradil
Účinnost 
nového 
předpisu od

Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 
2/2010

Vyhláška děkana FFÚ č. 1/ 2014, o některých pod-
mínkách studia v doktorských studijních progra-
mech na FFÚ VŠE v Praze

1. 9. 2014

Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnic-
tví č. 1/2012, o přijímacím řízení

Vyhláška děkana FFÚ č. 2/2014, 
o přijímacím řízení

1. 10. 2014

Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE 
v Praze č. 2/2012 Pravidla uznávání studijních po-
vinností

Vyhláška děkana FFÚ č. 3/2014, o plnění studijních 
povinností

1. 10. 2014

Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE 
v Praze č. 3/2008 upravující některé podmínky stu-
dia na FFÚ

2.5 Důležité události v oblasti vědy a výzkumu
 ● 12. února 2014 – Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Úvěrový trh a platební služby
 ● 19. února 2014 – zasedání vědecké rady fakulty
 ● 11.–12. dubna 2014 – XIX. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 

(TPAVF 2014)
 ● 31. května 2014 – 15. ročník Konference studentů doktorského studia k financím a účetnictví (ACFA 2014)
 ● 25. června 2014 – zasedání vědecké rady fakulty (foto)
 ● 3.–5. září 2014 – Konference Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace
 ● 5. listopadu 2014 – zasedání vědecké rady fakulty
 ● 24. listopadu 2014 – 15. ročník pedagogické konference Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských 

směrnic a rekodifikací soukromého práva
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3 Studijní programy, organizace studia 
a vzdělávací činnost

3.1 Akreditované studijní programy a obory
Na Fakultě financí a účetnictví jsou akreditovány a aktivně vyučovány tři typy studijních programů:

 ● bakalářský – celkem pět oborů studia, 
 ● navazující magisterský – celkem sedm oborů studia v českém jazyce a jeden studijní program vyučovaný v anglickém 

jazyce (joint degree),
 ● doktorský – celkem tři obory vyučované v českém jazyce, dva v jazyce anglickém a jeden studijní program je připraven 

ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Masarykovým ústavem vyšších studií. 

Všechny obory bakalářského i navazujícího magisterského studia jsou realizovány prezenční formou. Na oborech doktorského 
studia je umožněna prezenční i kombinovaná forma studia.

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2014:

Název programu
Forma 
studia

Garant oboru Pozn. KKOV

Akreditované obory programu bakalářského 
studia Finance a účetnictví (B6217)
(standardní doba studia 3 roky)

Bankovnictví a pojišťovnictví P doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 6202R003

Finance P prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 6202R010

Účetnictví a finanční řízení podniku P prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 6202R052

Učitelství praktického vyučování v ekonomic-
kém vzdělávání

P prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 1) 6202R088

Vzdělávání v ekonomických předmětech P prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 7501R035

Zdanění a daňová politika P, K prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 6202R064

Akreditované obory programu navazujícího 
magisterského studia Finance a účetnictví 
Finance and Accountancy (N6217)
(standardní doba studia 2 roky)

Bankovnictví a pojišťovnictví P doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 6202T003

Finance P prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 6202T010

Finance a oceňování podniku P prof. Ing. Miloš Mařík, CSc, 6202T080

Finanční inženýrství P doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 6202T101

Učitelství ekonomických předmětů 
pro střední školy

P prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 7504T167

Účetnictví a finanční řízení podniku P prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 6202T052

Zdanění a daňová politika P prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 6202T064

Finance P doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 2) 6202T010

Accountancy and Financial Management P doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 2) 6202T077

Akreditovaný program navazujícího magister-
ského studia v anglickém jazyce Finance and 
Accountancy for Common Europe (N6220)
standardní doba studia 3 roky

Program není rozčleněn na studijní obory P doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 3) 6202T000
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Název programu
Forma 
studia

Garant oboru Pozn. KKOV

Akreditované programy doktorského studia Fi-
nance a účetnictví /Finance and Accountancy 
(P6217)
 standardní doba studia jsou 3 roky 

Finance P, K prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 6202V010

Účetnictví a finanční řízení podniku P, K prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 6202V052

Teorie vyučování ekonomických předmětů P, K prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 7501V015

Finance P, K prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 4) 6202V010

Accountancy and Financial Management P, K prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 4) 6202V052

Akreditované programy doktorského studia 
Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)

Program není rozčleněn na studijní obory P, K Výpočtová ekonomie a finance 5) 6207V022

Akreditované programy pětiletého magisterské-
ho studia Hospodářská politika a správa (M6202)

Finance P Neaktivní program 6) 6202T010

Účetnictví a finanční řízení podniku P Neaktivní program 6) 6202T052

Vysvětlivky: P – prezenční, K – kombinovaná, D – distanční

Poznámky:
1) Obor bakalářského studia Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání byl nahrazen nově akreditovaným 

oborem Vzdělávání v ekonomických předmětech.
2) Akreditace těchto oborů budou ukončeny uplynutím doby, na kterou byly uděleny, a fakulta již nepožádá o jejich 

prodloužení, nabídka studia v anglickém jazyce bude od následujícího akademického roku 2015/2016 nahrazena novým 
studijním programem Master in Finance and Accounting (MIFA) podrobněji viz dále.

3) Akreditace tohoto studijního programu bude ukončena uplynutím doby, na kterou byla udělena, a fakulta již nepožádá 
o její prodloužení, nabídka studia v anglickém jazyce bude od následujícího akademického roku 2015/2016 nahrazena 
novým studijním programem Master in Finance and Accounting podrobněji viz dále.

4) Programy doktorského studia nabízené v anglickém jazyce.
5) Tento program doktorského studia vznikl na základě společné akreditace s Českým vysokým učením technickým v Praze 

a Masarykovým ústavem vyšších studií, podrobnější informace viz dále.
6) Pětiletý magisterský program byl na fakultě nahrazen systémem tříletého bakalářského studia a dvouletého navazujícího 

magisterského studia, akreditace programu zanikne uplynutím doby, na kterou byla přidělena, v současné době již 
v rámci tohoto programu nestudují žádní studenti. 

3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce, 
join degree

Fakulta vyučuje v anglickém jazyce studenty v rámci akreditovaného studijního programu navazujícího magisterského studia 
Finance and Accounting for Common Europe (FINAC), tento program vznikl za spolupráce 4 evropských univerzit (VŠE Praha, 
Rotterdam Business School, University of Ljubljana a Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica) jako „joint degree“, v roce 2014 
již program nebyl otevřen pro nové studenty a fakulta nepožádala o prodloužení akreditace tohoto programu. O prodloužení 
akreditace rovněž nebylo fakultou zažádáno u oborů Finance a Accountancy and Financial Management. Důvodem útlumu 
programu FINAC a obou studijních oborů vyučovaných v anglickém jazyce byla příprava koncepčně nového studijního 
programu navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce.
V průběhu roku 2014 byla na fakultě finalizována práce na dokončení nového studijního programu navazujícího 
magisterského studia v anglickém jazyce Master in Finance and Accounting (MIFA), tento program přijme první studenty 
v akademickém roce 2015/2016. 
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3.3 Akreditované studijní programy uskutečňované 
společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR 

Fakulta ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Masarykovým ústavem vyšších studií akreditovala 
společný studijní program Kvantitativní metody v ekonomii. Zájem studentů o toto mezifakultní studium bohužel nebyl 
příliš vysoký. Na tento program již nebudou od roku 2015 přijímáni noví studenti a postupně dojde ke zrušení programu. 

3.4 Systém studia
Studium na fakultě probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS). Za správnou implementaci 
kreditního systému má fakulta právo využívat pro roky 2013 – 2016 certifikát „ECTS label“ a „DS label“. 

3.5 Další vzdělávací aktivity fakulty 
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví uspořádala již 21. ročník kurzu celoživotního vzdělávání Peněžní ekonomie 
a bankovnictví a v rámci grantu OPVK dva akreditované kurzy pro manažery škol a školských zařízení zaměřené na právní 
a daňové aktuality.
Katedra měnové teorie a politiky se podílela na organizaci přednášky V. Tomšíka, J. Vejmělka a D. Marka k 1. výročí kurzových 
intervencí ČNB.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů organizuje kurz celoživotního vzdělávání pro pedagogické pracovníky – 
Doplňující, inovační a rozšiřující studium učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace (rozsah 80 hodin) a kurz 
Doplňující pedagogické studium pro inženýry ekonomy k získání pedagogické kvalifikace k výuce ekonomických předmětů 
pro střední a vyšší odborné školy (rozsah 260 hodin). Dále pro potřeby interního vzdělávání pedagogů v rámci VŠE v Praze Kurz 
pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na VŠE. Katedra didaktiky rovněž organizovala ve spolupráci s Institutem 
für Wirtshafspädagogik z Vídně přednášku pro studenty doktorského studia a učitele VŠE v Praze na téma „Constructive 
Alignment in Business Didactics“.
Katedra manažerského účetnictví pořádala odborné workshopy v rámci mezinárodního projektu CSR-Reporting in Central- 
and Eastern European Countries. 
Zaměstnanci fakulty se intenzivně podílejí na zabezpečení výuky v rámci Letní univerzity spolupořádané s University of Texas 
at Austin.
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4 Uchazeči o studium, studenti fakulty, 
absolventi fakulty

4.1 Celková statistika studia dle jednotlivých studijních oborů 
V následujícím přehledu je uveden celkový počet uchazečů o studium, přijatých studentů a počet absolventů podle 
jednotlivých studijních oborů za rok 2014 a celkový počet studentů v rámci jednotlivých oborů (ve všech ročnících studia), 
tento údaj je zpracován k 31. 10. 2014, konzistentně s výročními zprávami, které předkládala fakulta v minulých letech. 

Počty uchazečů o studium, studentů a absolventů za jednotlivé programy a obory studia

Název oboru
Uchazeči 
studium

Přijatí studenti za-
psaní ke studiu

Celkový počet 
studentů

Absolventi KKOV

Bakalářské studium v rámci studijního 
programu Finance a účetnictví (B6217)

Bankovnictví a pojišťovnictví 461 103 287 83 6202R003

Finance 745 175 538 141 6202R010

Účetnictví a finanční řízení podniku 760 190 538 142 6202R052

Vzdělávání v ekonomických předmětech 21 10 35 16 6202R088

Zdanění a daňová politika 118 81 228 65 6202R064

Celkem 2105 559 1626 447

Navazující magisterské studium v rám-
ci studijního programu Finance a účetnic-
tví (N6217)

Bankovnictví a pojišťovnictví 188 83 215 78 6202T003

Finance 255 106 250 73 6202T010

Finance a oceňování podniku 83 39 96 32 6202T080

Finanční inženýrství 84 32 73 11 6202T101

Účetnictví a finanční řízení podniku 325 144 357 131 6202T052

Učitelství ekonomických předmětů 
pro střední školy

23 24 34 11 7504T167

Zdanění a daňová politika 147 86 208 62 6202T064

Celkem 1105 514 1233 398

Navazující magisterské studium studij-
ní program Finance and Accounting for 
Common Europe (N6220)

Pozn.: program není rozčleněn na studij-
ní obory 

- - 12 11 6202T000

Doktorské studium v rámci studijního 
programu Finance a účetnictví resp. Fi-
nance and Accountancy (P6217)

Finance 21 14 68 4 6202V010

Finance (studium v anglickém jazyce) - - - - 6202V010

Teorie vyučování ekonomických předmětů - - 9 1 7501V015

Účetnictví a finanční řízení podniku 17 16 59 7 6202V052
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Počty uchazečů o studium, studentů a absolventů za jednotlivé programy a obory studia

Název oboru
Uchazeči 
studium

Přijatí studenti za-
psaní ke studiu

Celkový počet 
studentů

Absolventi KKOV

Accountancy and Financial Management
(studium v anglickém jazyce)

1 1 1 - 6202V052

Celkem 39 31 137 12

Studijní program Kvantitativní metody 
v ekonomii (P6232)

Výpočtová ekonomie a finance - - 4 - 6207V022

Doplňující statistické údaje
Z celkového počtu studentů na fakultě je 27 studentů, kteří hradí své studium sami (samoplátci), z toho 26 v rámci navazujícího 
magisterského studia a 1 v rámci doktorského studia. 
Studenti fakulty, kteří překročili hranici 30 let, jsou 2 v rámci bakalářského studia, 15 v rámci navazujícího magisterského 
studia a 60 v rámci doktorského studia (zde tvoří 44 % z celkového počtu studentů).
V roce 2014 neúspěšně ukončilo studium celkem 337 studentů fakulty, z toho 220 studentů v rámci bakalářského studia, 96 
v rámci navazujícího magisterského studia a 21 v rámci doktorského studia. Na základě fakultních analýz příčin neúspěšnosti 
je možné konstatovat, že v rámci bakalářského studia je nejčastěji ukončeno neúspěchem studium v prvním ročníku 
studia, základní příčinou je nezvládnutí odlišného systému studia a poměrně vysoké nároky celoškolských povinných 
předmětů kladené na studenty. V současné době se ovšem objevuje stále častěji ukončení studia v důsledku toho, že 
studenti již na počátku studia zároveň vyhledávají pracovní příležitosti a v důsledku tohoto vytížení nezvládají studium. 
Na magisterském stupni studia je procento neúspěšných studentů nižší nepochybně v důsledku toho, že studenti již mají 
zkušenosti z bakalářského studia, a rovněž v důsledku toho, že jsou na navazující magisterské studium studenti opětovně 
vybíráni prostřednictvím přijímacích zkoušek či na základě dobrých studijních výsledků v předchozím bakalářském studiu. 
Studenti navazujícího magisterského studia mají rovněž obvykle větší motivaci studium dokončit a jednotlivé studijní obory 
fakulty jsou pro studenty zajímavé a atraktivní v důsledku toho, že jsou kvalitně vyprofilovány (specializovány) a jejich 
absolventi mají  prokazatelně výborné uplatněním v praxi.
Obecně lze konstatovat pro oba výše uvedené stupně studia, že zejména ve vyšších ročnících studia je velmi časté, že se 
studenti ke studiu přihlásí znovu a po úspěšně absolvovaném přijímacím řízení studium často úspěšně dokončí.

4.2 Zájem o studium a přijímací řízení
Bakalářské studium
Zájem uchazečů o bakalářské studium na fakultě se oproti meziročně snížil o 15 %. Pokles je zčásti způsoben nepříznivým 
demografickým vývojem, k vysokoškolskému studiu nastupují slabší populační ročníky, tato tendence bude vzhledem 
k demografickému vývoji nadále pokračovat.
Přijímací řízení do bakalářského studia je založeno na přijímacích zkouškách a uchazečem dosažený výsledek je jediným 
kritériem pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče (pokud uchazeč splní ostatní podmínky k přijetí do studia – zejména 
doloží ukončené středoškolské vzdělání a zapíše se ke studiu). Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a z anglického 
jazyka. Testy jsou připravovány katedrou matematiky a katedrou anglického jazyka v rámci VŠE. 
Uchazeči si mohou zvolit ve své přihlášce ke studiu až tři obory bakalářského studia v rámci fakulty v pořadí podle svých 
preferencí, podle výsledků dosažených v testech jsou přijati na první zvolený obor, pokud tam jimi dosažené výsledky 
nedosahují požadované hranice, mohou být přijati na druhý či třetí zvolený obor.
Počet přijatých studentů do bakalářského studia se meziročně snížil o 12 %. Tento pokles je způsoben zčásti snížením kvóty 
uchazečů, které na základě rozhodnutí MŠMT mohla fakulta přijmout. Cílem fakulty je přijímat pouze kvalitní uchazeče 
(s dobrými výsledky přijímacích testů), což při snížení počtu uchazečů rovněž vedlo k přijetí menšího poštu studentů.

Navazující magisterské studium
Meziroční pokles uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia byl pouze o 2 %. Více než 50 % uchazečů 
o navazující magisterské studium představovali uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na jiných vysokých školách. 
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je, stejně jako u bakalářského studia, založeno na výsledcích písemné 
přijímací zkoušky. Část uchazečů, kteří jsou absolventy bakalářského studia na fakultě a ukončí studium za stanovených 
podmínek, jsou přijímací zkoušky prominuty. Kritériem pro prominutí přijímací zkoušky je studijní průměr, který uchazeč 
dosáhl v průběhu bakalářského studia. Maximální výši studijního průměru pro přijetí bez přijímacích zkoušek vyhlašuje pro 
každé přijímací řízení děkan fakulty. Fakulta tímto způsobem motivuje studenty bakalářského studia k dosahování kvalitních 
studijních výsledků. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia se skládá z písemného testu z ekonomie, který 
skládají všichni účastnící přijímací zkoušky, a dále pak z odborného testu, který je připravován pro každý obor navazujícího 
magisterského studia zvlášť. 
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Uchazeči si v přihlášce do navazujícího magisterského studia mohou vybrat až dva obory, které mají zájem studovat (první 
preferovaný obor a druhý – náhradní obor, na který může být uchazeč přijat, pokud nesplní požadavky k přijetí na jím 
preferovaný obor studia, ale jeho výsledky jsou dostačující pro přijetí na druhý zvolený obor). Tuto možnost, která může 
významně zvýšit naději na přijetí uchazeče ke studiu, nabízí fakulta jako jediná v rámci VŠE v Praze. Pokud uchazeči této 
možnosti využijí, skládají písemný test z ekonomie a dále pak odborný test pro každý z oborů, na který se přihlásili. 
V roce 2014 bylo na základě splnění limitu studijního průměru přijato a zapsáno 200 studentů, na základě výsledků přijímacích 
zkoušek 314 studentů (celkem 514 studentů), z toho 66 studentů, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné vysoké škole. 
Počet přijatých studentů do navazujícího magisterského studia se meziročně zvýšil o 15 %. Fakulta využila zájmu studentů 
o studium na navazujícím magisterském programu, a protože se jí podařilo dosáhnout navýšení kvóty studentů (v rámci 
přerozdělení mezi fakultami), mohla přijmout více studentů než v minulém roce.

Přijímací řízení do doktorského studia
V roce 2014 bylo přijato do doktorského studia 31 studentů, což je o 5 méně než v předchozím roce. Pro obor Teorie vyučování 
ekonomických předmětů nebyli noví studenti z důvodu omezení akreditace přijímáni. Počet zájemců a přijatých studentů je 
v zásadě stabilizovaný a ukazuje ho následující tabulka:

Počet zájemců a přijatých na doktorských stupeň studia

Obor Forma

2014 2013

Přihlášených Přijatých Přihlášených Přijatých

Finance
Prezenční 17 14 19 15

Kombinovaná 4 0 6 3

Účetnictví a fin. řízení 
podniku

Prezenční 11 10 6 8

Kombinovaná 7 7 11 5

Teorie vyučování ekon. 
předmětů

Prezenční 0 0 5 5

Kombinovaná 0 0 0 0

Celkem FFÚ 39 31 47 36

Přijímací řízení je založeno na výsledcích přijímací zkoušky, která se skládá z pohovoru z odborného předmětu před komisí 
a zkouška z anglického jazyka. Na základě výsledků přijímací zkoušky děkan fakulty rozhoduje s přihlédnutím ke kapacitě 
školitelů oboru o přijetí či nepřijetí. V roce 2014 byli přijati všichni uchazeči, kteří složili přijímací zkoušku. Z celkového počtu 
studentů přijatých v roce 2014 k doktorskému studiu jsou 4 studenti, kteří absolvovali předchozí studium na jiné vysoké škole.

4.3 Spolupráce se středními školami – propagace studia 
na fakultě 

Fakulta spolupracuje se středními školami v několika rovinách. Vedení fakulty se v prosinci 2014 zúčastnilo setkání s učiteli 
středních škol organizovaného na celoškolské úrovni a využilo této příležitosti k prezentaci fakulty i k navázání dalších 
kontaktů se středními školami. Z této pozitivní zkušenosti vznikl pro následující léta záměr fakulty prezentovat fakultu 
přímo na středních školách formou besed a odborných přednášek pro středoškoláky. V roce 2014 fakulta vydala brožuru 
pro uchazeče o studium a distribuovala jí na jednotlivé střední školy. Katedra finančního účetnictví a auditingu připravuje 
soutěže pro studenty obchodních akademií (tzv. Účetní Olympiády), do soutěže se zapojují skupiny studentů, nejlepší 
skupiny se účastní finále soutěže na fakultě, dále katedra organizuje tradičně Pedagogickou konferenci pro učitele středních 
škol, kde se učitelé fakulty a středoškolští učitelé scházejí nad řešením odborných i pedagogických témat. Významnou měrou 
se na kontaktech fakulty se středními školami podílí katedra didaktiky ekonomických předmětů, jejíž studenti vykonávají 
na středních školách povinnou pedagogickou praxi. 

4.4 Absolventi studijních programů 
Bakalářské studium úspěšně ukončilo v roce 2014 celkem 458 absolventů, navazující magisterské studiu 398 absolventů 
(včetně programu Finance and Accounting for Common Europe).
Seznamy absolventů lze připojit do přílohy.
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V roce 2014 bylo v rámci tří oborů doktorského studijního programu Finance a účetnictví, které jsou na fakultě akreditovány, 
obhájeno celkem 12 disertačních prací, z toho 4 na oboru Finance, 1 na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů 
a 7 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

Obhájené disertační práce na oboru Finance

Téma Autor Školitel

Analýza mezery DPH Ing. Hana Zídková doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Analýza vybraných behaviorálních předsudků v kontextu akciového 
trhu

Ing. David Havlíček prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Power Markets and Risk Management Modeling Ing. Igor Paholok doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Provázanost trhu práce a měnové politiky: NAIRU, hystereze a reak-
ce měnové politiky

Ing. Martin Slaný prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík. Ph.D.

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku 

Téma Autor Školitel

Oceňování komerčních pojišťoven se zaměřením na metody tržního 
porovnání

Ing. Markéta Hejdu-
ková

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Proces tvorby, schvalování a uplatňování IFRS
Ing. Mariana Valáš-
ková

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Non-accounting Aspects of IFRS Implementation in the USA Jana Roe, CPA doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Realitní IPO. Teorie a empirie se zaměřením na polský trh Ing. Martin Makovec prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Řízení výkonnosti výzkumu a vývoje s důrazem na informační pod-
poru (v podmínkách malých a středních podniků)

Ing. Marie Kubáňko-
vá

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Průkaznost účetnictví v podmínkách ICT
Ing. Gabriela Ďuria-
nová

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Oceňování lidských aktiv podniku se zvláštním zřetelem na oceňová-
ní lidských aktiv znalostního podniku

Filipová Iveta prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů

Téma Autor Školitel

Pojetí výuky makroekonomie na vysokých školách s ekonomicky za-
měřenými studijními programy

Ing. Lucie Marková doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Kontakt s absolventy a podpora uplatnění absolventů
 ● Nezaměstnanost absolventů fakulty je prakticky nulová. Na tomto nesporném úspěchu fakulty se podílí několik faktorů:
 ● dobré jméno fakulty mezi odbornou veřejností (dobré jméno fakulty vytváří především řada úspěšných absolventů 

fakulty a akademičtí pracovníci, kteří jsou známí v praxi díky své práci v profesních organizacích, přednáškové činnosti 
pro veřejnost, autorství řady klíčových odborných publikací), 

 ● poměrně úzká specializace jednotlivých oborů zaručující profesní vyhraněnost absolventů a hluboké znalosti,
 ● fakulta přizpůsobuje výuka a formuluje profil absolventa jednotlivých oborů na základě dobrých znalostí požadavkům 

trhu práce (díky dobrým kontaktům akademických pracovníků s praxí, zpracovávání dotazníku absolventů fakulty, 
kontakty s absolventy prostřednictvím tzv. Absolventských střed, účasti na Dni s VŠE, odborné konference)

 ● propojení výuky s praxí (studenti nejsou vzděláni pouze teoreticky, výuka je spojena s praxí,
 ● fakulta zprostředkovává různými způsoby (např. přednášky, workshopy, praxe studentů) kontakt studentů s potenciálními 

zaměstnavateli,
 ● fakulta podporuje studentské organizace a kluby sdružujících absolventy i stávající studenty, zejména pak jejich odborné 

aktivity (přednášky odborníků z praxe, konference apod.).
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AKADEMIČTÍ 
PRACOVNÍCI

5



26

5 Akademičtí pracovníci

5.1 Přepočtené počty 
Podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového ročního fondu 
pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu) akademických a vědeckých 
pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku, která se 
metodicky shoduje se strukturou obdobné tabulky v rámcové osnově výroční zprávy o hospodaření. 

5.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků 
s uvedením počtu žen (ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy. Vzorově lze použít přiloženou tabulku). 

2014

Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti
Vědeckovýzkumní 

pracovníci 
THP

Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ženy

do 29 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

30–39 
let

0 0 4 0 13 9 2 2 4 0 3 37

40–49 
let

4 0 5 4 2 6 0 0 3 1 1 26

50–59 
let

2 2 5 5 3 4 0 0 0 1 6 28

60–69 
let

5 2 3 6 2 2 0 0 1 0 3 24

nad 70 
let

3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 9

Celkem 14 7 19 15 20 21 2 2 9 2 14 125

5.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu 
pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

Velikost úvaz-
ku

Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti

Asistenti
Vědecko-
výzkumní 
pracovníci

THP Celkem

do 0,3 4 1 4 3 9 0 21

do 0,5 1 8 11 1 1 0 22

do 0,7 0 0 0 0 0 1 1

do 1,0 16 25 26 1 13 81

Celkem 21 34 41 4 11 14 125
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6
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
STUDENTŮ 
A ZAMĚSTNANCŮ 
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6 Sociální záležitosti studentů 
a zaměstnanců 

6.1 Stipendia studentů 
Stipendia poskytovaná studentům fakulty jsou jednak nástrojem motivace studentů k vynikajícím studijním či vědeckým 
výsledkům – zde se jedná o prospěchová či mimořádná stipendia. Prospěchová stipendia jsou udílena studentům 
s excelentními výsledky, udělují se výhradně na základě studenty dosažených studijních průměrů. Mimořádná stipendia 
jsou udílena například za kvalitní publikační výstupy studentů a za práci studentů pro fakultu nad rámec jejich studijních 
povinností (například zapojení studentů do výzkumu, spolupráce při zajištění odborných konferencí apod.). Sociální stipendia 
jsou nástrojem pomoci studentům při řešení jejich obtížné sociální situace. 
Vysoká škola ekonomická v Praze realizuje mimo stipendijní programy deklarované Zákonem o vysokých školách i následující 
vlastní programů podpory studia v zahraničí, kterých se účastní i Fakulta financí a účetnictví:

 ● Program podpory semestrálních studijních pobytů v zahraničí pro studenty bakalářských a navazujících magisterských 
programů – tzv. freemovers. 

 ● Program podpory studijních a výzkumných pobytů pro studenty doktorského studia. 
 ● Program podpory semestrálních studijních pobytů pro studenty magisterského studia na partnerských školách v rámci 

bilaterálních smluv (mimo program Erasmus). Jde především o školy v USA, Kanadě, Asii a Austrálii, v současné době je 
jich více než 60. 

Přehled fakultou poskytovaných stipendií podle Zákona o vysokých školách a stipendijních programů školy Počty studentů

Stipendia za vynikající studijní výsledky
Ocenění absolventi s vyznamenáním
● bakalářské studium
● navazující magisterské studium
Prospěchová stipendia 
● za zimní semestr akademického roku 2013/2014
● za letní semestr akademického roku 2014/2015

19
12

99
88

Motivační stipendium studentům bakalářského studia za dosažení prestižních jazykových certifikátů 63

Stipendia vyplácená pomocným vědeckým silám
● za zimní semestr akademického roku 2013/2014
● za letní semestr akademického roku 2014/2015

48
47

Mimořádná stipendia za výsledky vědecké činnosti studentů a mimořádnou práci studentů pro fakultu 45

Stipendium udělené v případě tíživé sociální situace studenta 1

Podpora studia v zahraničí (bakalářské a navazující magisterské studium):
● program Erasmus + (semestrální studium)
● jiné programy (semestrální studium)
● podpora „freemovers“ (semestrální studium)
● letní školy
● studijní pobyty University Rotterdam (joint degree program FINAC)

60
18

3
2
9

Podpora významných sportovních aktivit studentů (volejbalová liga) 15

Stipendia studentům doktorských studijních programů 
● za zimní semestr akademického roku 2013/2014
● za letní semestr akademického roku 2014/2015

64
62

Stipendia vyplácená studentům doktorského studia za pedagogickou činnost 84

Podpora doktorských studentů:
● zahraniční stáže
● zahraniční konference
● konference v ČR
● výzkumné pobyty a projekty v zahraničí
● ostatní (odměny, ocenění)

1
7
2
2

51

Poznámka: Většina stipendií sociálního charakteru je vyplácena na celoškolské úrovni (ubytovací stipendium, stipendium v tíživé 
sociální situaci apod.).
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Přehled vyplacených stipendií za rok 2014 podle jednotlivých programů

Č. Typ počet částka celkem

1 Erasmus 38  8 000,00  304 000,00 

2 Socrates 22  8 000,00  176 000,00 

3 Jiná forma 18  8 000,00  144 000,00 

4 Freemovers bez podpory 3  8 000,00 24 000,00 

5 Summer school 2  2 000,00 4 000,00 

CELKEM 83 x  652 000,00 

6.2 Přístup ke studentům se specifickými potřebami 
Potřeby studentů se specifickými studijními potřebami zajišťuje fakulty prostřednictvím pracoviště s celoškolní působností – 
Středisko handicapovaných studentů. Tito studenti mají v areálu VŠE na Žižkově vyhrazenu pracovnu a jedno pracovní místo 
v areálu na Jižním Městě, které jsou vybaveny kompenzačními pomůckami.
Učitelé fakulty zajišťují studentům podmínky odpovídající jejich specifickým potřebám individuálně a to jak při výuce, tak při 
ústním zkoušení či písemných testech.

6.3 Práce s mimořádně nadanými studenty a spolupráce se 
středními školami

Na celoškolní úrovni je organizována soutěž ESOP – Excelentní studentské odborné práce – jejímž cílem je podpora tvůrčí 
aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací (seminárních, bakalářských a diplomových) 
vznikajících během výuky. Oceněné práce jsou publikovány v samostatném sborníku studentských prací a s oceněním je 
spojena i finanční odměna. 

 ● Děkan fakulty pravidelně odměňuje nejlepší diplomové práce absolventů.
 ● Fakulta financí a účetnictví pořádá pravidelně studentskou odbornou soutěž na finančně-účetní téma, která je spojena 

s finanční odměnou. Ve spolupráci se společností EY je organizována soutěž o nejlepší bakalářskou práci.
 ● V rámci pravidelně konané „Mezinárodní konference FFÚ“ je organizována soutěž o nejlepší příspěvek studentů 

doktorského studia.
 ● Také v rámci studentské sekce konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ je pořádána soutěž prací 

studentů spojená s finanční odměnou. 
 ● Jednotlivé katedry organizují přednášky předních odborníků z praxe pro studenty mimo rámec běžné výuky.
 ● Fakulta rovněž podporuje aktivity studentských klubů, které organizují odborné přednášky pro studenty.
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7 Internacionalizace 
7.1 Rozvoj mezinárodních vztahů a internacionalizace 

prostředí 
Výsledkem rozvoje mezinárodních vztahů v odborných oblastech financí a účetnictví je prodloužení akreditace vypraných 
odborných předmětů Asociací profesních účetních ACCA, uznání fakulty financí a účetnictví odborným partnerem profesní 
Institucí certifikovaných účetních v Anglii a Walesu ICAEW a začlenění fakulty do prestižního seznamu univerzit v rámci CFA 
Recognition Programu.

Zahraniční odborná spolupráce
Fakulta se aktivně podílí na činnosti mezinárodních organizací v oblasti zahraniční odborné spolupráce ve financích 
a účetnictví. Učitelé jsou zapojeni ve výkonných orgánech, účastní se seminářů a konferencí těchto organizací:

 ● European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) – ve dvou jeho asociacích:
● European Accounting Association (EAA) a 
● European Finance Association (EFA), 

 ● International Institute of Public Finance (IIPF),
 ● Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee)

Fakulta spolupracuje s významnými mezinárodními organizacemi v oblasti rozvoje internacionalizace vysokoškolského 
vzdělávání: European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European University Association, 
Academic Cooperation Association, European Association for International Education.

Příprava výuky v cizím jazyce MIFA
Fakulta předložila k akreditaci navazující magisterský program „Finance and Accounting“ MIFA, který se bude vyučovat 
v anglickém jazyce. Program v souladu s moderními trendy výuky zahrnuje komplexní pohled na problematiku financí 
a účetnictví v mezinárodním prostředí. Některé povinné předměty svým obsahem odpovídají mezinárodně uznávaným 
sylabům britské účetní profesní instituce ACCA (jedná se o předmět Intermediate Accounting: Generally Accepted Principles, 
Performance Management a Audit and Assurance). Ve třetím semestru studia mohou studenti absolvovat jeden semestr 
na vybraných zahraničních vysokých školách v Evropě (rozsah 30 ECTS) nebo získat praktické dovednosti v rámci nové 
formy programu Evropské unie Erasmus Plus (Erasmus+) „Internship“ (rozsah 30 ECTS), resp. studovat předměty ze skupiny 
volitelných předmětů (v rozsahu 21 – 27 ECTS) doplněné vypracováním projektu (v rozsahu 6 ECTS) a volitelnými kurzy 
nabízenými fakultami VŠE nebo kurzy zahraničních hostujících profesorů (v max. rozsahu 6 ECTS). Semestrálním studiem 
v zahraničí, „Internship“ realizovaným v Evropě nebo výběrem předmětů v rámci volitelných předmětů si studenti volí 
specializovanější předměty, které jim umožní konkrétnější profilaci v mezinárodním rozměru a podle jejich specifických 
potřeb.

7.2 Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích 
programů 

Učitelé katedry finančního účetnictví a auditingu pod vedením doc. Žárové v roce 2014 již pošesté vyučovali účetní kurz 
v angličtině pro letní školu organizovanou „University of Texas at Austin“, USA. 
Učitelé fakulty jsou zapojeni do výuky programu typu MBA pro oblast finančního a manažerského účetnictví „International 
School of Business and Management“ (ISBM), který organizuje Fakulta podnikohospodářská a MBA Master Management et 
Administration des Entreprises (IFTG) pořádaného Francouzsko -českým institutem řízení. 

7.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků 
V roce 2014 se uskutečnilo celkem 45 pracovních cest učitelů a doktorandů fakulty do zahraničí, z toho 17 cest doktorandů. 
Tři pobyty se realizovaly v rámci doktorského studia v USA na semestr.
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Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce nad 1měsíc Celkem

Evropa 25 4 0 29

Mimo Evropu 7 6 3 16

Celkem 32 10 3 45

Mobilita studentů
V zahraničí studovalo celkem 75 studentů; v LS 2013/2014 studovalo 27 studentů v rámci programu Erasmus+ a v zámoří; 
v ZS 2014/2015 celkem 48 studentů v obou typech programů. 

Mobilita zahraničních profesorů
V roce 2014 bylo pozváno 7 hostujících profesorů. Uskutečnilo se 7 blokových kurzů pro studenty bakalářských 
a magisterských studijních programů VŠE v Praze. K financování hostujících profesorů využila fakulta finančního projektu 
na podporu internacionalizace VŠE v Praze.

Hostující profesoři na fakultě 

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

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

Bjarne Astrup Jensen, Copenhagen Business School, Dánsko: 1FP 580 Financial statement analysis and valuation

Brigitte Oger, Universita Paris 1, Sorbonne- Panthéon – IAE Paris, Francie: 1MU502 Gestion Financiére

Ruslana Kuzina, Odessa National University of Economics, Ukrajina: 1FU580 Intensive Specialized Seminar

Shaikh M.Rahman, Texas Tech University, USA: 1BP 570 Non-semester specialized seminar

Wilksch Florian, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo: 1VF570 Non-semester specialized seminar
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8 Vědecko-výzkumná činnost
Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost fakulty stejně jako v předchozích letech navazovala na Dlouhodobý záměr 
MŠMT a VŠE (podpora kvality a excelence, internacionalizace, provázanost se vzdělávací činností) a na dosavadní postavení 
fakulty v této oblasti. Byly posilovány mezinárodní aspekty finančně-účetního výzkumu, posilována podpora kvality vědy 
a výzkumu a akcentováno propojení a synergické efekty s doktorským studijním programem. Fakulta pokračovala v zapojení 
aplikační sféry do realizace doktorského programu (konzultace, odborné semináře 
a konference) a postupně posiluje kapacitu pro rozvoj smluvního výzkumu a vývoje.
Vědeckovýzkumná činnost se realizuje v rámci řešení konkrétních výzkumných 
projektů (GA ČR, TA ČR, projekty interní grantové agentury VŠE atp.) a v rámci 
individuálního výzkumu jednotlivců, který byl koordinován zejména na úrovni 
jednotlivých kateder. S finanční pomocí institucionální podpory dlouhodobého 
koncepčního rozvoje výzkumu, vývoje a inovací se stejně jako v předchozích letech 
realizovaly tyto nejdůležitější aktivity: 

 ● Podpora prezentace výsledků na mezinárodních konferencích
 ● Podpora excelentní publikační činnosti
 ● Podpora vydávání vědeckých časopisů
● Český finanční a účetní časopis, European Financial and Accounting Journal 
● a časopis Oceňování (vydávaný ve spolupráci s Institutem oceňování 
majetku VŠE).

 ● Cena děkana o nejlepší publikační činnost
 ● Publikační projekty kateder
 ● Publikační projekty kateder tvořily hlavní část výdajů na Institucionální podporu 

dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumu. 

8.1 Konference 
Fakulta a její katedry pokračovaly i v roce 2014 v organizaci vědeckých a odborných konferencí:

 ● Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Úvěrový trh a platební služby (katedra bankovnictví a pojišťovnictví, 
Praha, 12. 2. 2014)

 ● 19. ročník mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (katedra veřejných financí, Praha  
11.–12. 4. 2014), 

 ● 15. ročník Konference studentů doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE (FFÚ, Praha, 31. 5. 2014),
 ● foto – Procházka
 ● Konference Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace (katedra finančního účetnictví a auditingu, Praha,  

3.–5. 9. 2014),
 ● 15. ročník pedagogické konference Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací 

soukromého práva (katedra finančního účetnictví a auditingu, Praha 24. 11. 2014).

8.2 Granty a projekty

Na fakultě byly v roce 2014 souběžně s výzkumnými aktivitami zahrnutými do projektu institucionální podpory realizovány 
tyto projekty vědy a výzkumu:

Názvy řešených grantů a projektů Řešitel Období

Completion of the Open Budget Survey 2010 – 2015(3x dvouleté navazující granty, Cen-
ter on Budget and Policy Priorities, USA)

Ing. Sedmihradská 2010–2015

IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu: Dopady na konku-
renceschopnost malé otevřené ekonomiky (GAČR)

doc. Mejzlík 2012–2014

Soukromý a veřejný dluh – analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů (GAČR) prof. Izák 2014–2015

Rok 2014 byl úspěšný v žádostech o nové granty financované z prostředků Grantové agentury ČR. Nové granty se podařilo 
získat katedře bankovnictví a pojišťovnictví a katedře finančního účetnictví a auditingu.

Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

F a k u l t a  f i n a n c í  a  ú č e t n i c t v í

Vysoká škola  e konomická v  Praze

TRH DLUHOPISŮ
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Nově získané externí granty a projekty Řešitel Období

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv (GAČR) prof. Janda 2015–2017

Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách (GAČR) Ing. Procházka 2015–2017

Grantová rada fakulty posoudila projekty v rámci soutěže na podporu specifického vysokoškolského výzkumu prováděného 
studenty doktorského resp. magisterského studijního programu ve spolupráci se svými školiteli. Ukončené projekty byly až 
na jeden vyhodnoceny jako úspěšné. U pokračujících a nových projektů byl kladen důraz na vědeckovýzkumnou činnost 
a její kvalitu.

Ukončené projekty IGA Řešitel

Finanční investiční instrumenty a jejich vliv na ocenění podniku Ing. Gebauerová

Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a ma-
jetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty

Ing. Polák

Analýza přístupů a metod měření výkonnosti (efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení výkon-
nosti private backed equity IPO.

Hoang Long Pham, MSc.

Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení Ing.Rudolfová

Analýza dopadů změn české legislativy na uskutečněné přeměny společností v České republice Ing. Trnka

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárod-
ních účetních standardů IFRS

Ing. Berková

Fiskální federalismus v ČR Ing. Sedmihradská

Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních modelů Ing. Vacek

Analýza efektivnosti mikrofinančních institucí v Latinské Americe a Asii Ing. Zetek

Studentská sekce konference TPAVF a workshop pro doktorandy Ing. Finardi

15. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ VŠE Ing. Procházka

Pokračující projekty IGA Řešitel

Veřejné finance ve vyspělých zemích prof. Vančurová

Finanční a hospodářský cyklus doc. Brůna

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob Ing. Finardi

Chování cen investičních a úvěrových instrumentů Ing. Bastin

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností prof. Král

Teorie očekávání v oceňování podniku doc. Krabec

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů doc. Šoljaková

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí Ing. Miková

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regi-
onů v ČR

Ing. Randáková

Nové projekty IGA Řešitel

16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Ing. Procházka

Studentská sekce konference TPAVF Ing. Finardi

Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů (2) Ing. Fičura 
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Nové projekty IGA Řešitel

Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním 
řízením (1)

prof. Marek

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profe-
se v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na audi-
torském trhu) (3)

doc. Králíček

Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru Ing. Svoboda

Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby (2) Ing. Šiška

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu 
rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním lokace nákladů 
a výnosů projektových firem (2)

Ing. Berková

8.3 Publikace
Součástí práce vysokoškolského učitele i studenta doktorského studia je pravidelná publikační činnost. Pracovníci fakulty 
a její doktorandi publikovali analyticky i synteticky orientované výsledky své vědeckovýzkumné práce v oborech finance, 
účetnictví a finanční řízení podniku a didaktika ekonomických předmětů. Výsledky publikační činnosti v roce 2014 jsou 
podle databáze publikační činnosti VŠE (PC VSE) následující: 

 ● monografie, příspěvky v monografiích: 10,
 ● články v časopisech s impakt faktorem TR a v časopisech z databáze Scopus: 25,
 ● ostatní recenzované články: 114,
 ● příspěvky z konferencí: 172.
 ●

Cílem fakulty není v dlouhodobém horizontu maximalizovat celkový počet výsledků (v r. 2014 celkem 412), ale zejména 
zvyšovat kvalitativní úroveň vydaných publikací (typy časopisů a konferencí, mezinárodní publikace, umístění akademických 
pracovníků v celoškolských soutěžích). 
Fakulta garantuje vydávání dvou vědeckých časopisů (Českého finančního a účetního časopisu a European Financial and 
Accounting Journal) a podílí se na vydávání časopisu Oceňování. Časopisy jsou otevřené všem autorům z ČR i zahraničí 
a podléhají standardnímu posuzování kvality. Oba časopisy byly i v roce 2014 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v České republice, který je veden Radou pro výzkum, vývoj a inovaci České republiky.
V roce 2014 vyšla čtyři čísla Českého finančního a účetního časopisu, v nichž bylo zveřejněno více jak 50 příspěvků. Byla 
rovněž vydána 4 čísla European Financial and Accounting Journal s celkem 22 články.

8.4 Soutěže
Stejně jako v předchozích letech pokračoval již 15. ročník soutěže o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek v časopise 
s oponentním řízením a o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia na fakultě.
Vítěze v jednotlivých kategoriích vyhlásil děkan na základě návrhu hodnotící komise fakulty složené ze všech profesorů 
fakulty a stali se jimi:

Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením:
 ● prof. Ing. Martin Mandel, CSc. a prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.: Causes and Consequences of Emerging Market 

Central Banks‘ Long-Term Foreign Exchange Exposure

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci:
 ● doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.: FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:
 ● Ing. Monika Bušovská: Convergence of Tax Burden, Tax Revenues and Implicit Tax Rates in the European Union Member 

States – vydaný v  Ekonomický časopis

V celoškolské soutěži o nejlepší publikace se umístili:
1. místo prestižní publikace – knižní monografie

 ● doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.: FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management, 
Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013
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3. místo za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
 ● Ing. Monika Bušovská : Convergence of Tax Burden, Tax Revenues and Implicit Tax Rates in the European Union Member 

States, Ekonomický časopis, 2014

Studentské soutěže
Ve studentské odborné soutěži (SOS2014) organizované fakultou (červen 2014) autoři veřejně obhajují své práce zaměřené 
na finančně-účetní téma. Tyto práce byly rovněž oceněny v rámci soutěže o excelentní studentskou odbornou práci ESOP 
jako nejlepší seminární práce na fakultě. 
Oceněné seminární práce SOS 2014:

 ● 1. místo: Temis Amiridis: Porovnanie verejného obstarávania vo vybraných nemocniciach v ČR a SR
 ● 2. místo: Martin Rolák (spoluator Martin Cigán): Je fiskální politika ČR pro-cyklická?
 ● 3. místo: František Marian Hakl: Analýza zatížení domácností v České republice daní z přidané hodnoty v letech 2007 až 

2012

Čestné uznání: 
 ● Jaroslav Belejčák: ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – Přinesl nový občanský zákoník změny?
 ● Veronika Hejlová: Analýza vlivu vlastnické struktury na kapitálovou strukturu

Cenu rektora za excelentní diplomovou práci získalo 8 studentů a za excelentní bakalářskou práci 3 studenti.

Cena rektora za excelentní diplomovou práci:
 ● Tomáš Búry: Daňová konkurence v USA a v Evropské unii
 ● Josef Marada: Státní podpora solární energie v ČR
 ● Tomáš Tvaroh: Využití metod data miningu při analýze kreditních dat
 ● Pavla Holešovská: Analýza vývoje daně z přidané hodnoty v EU
 ● Adéla Rejlová: Zásadní odlišnosti ve vypovídací schopnosti účetních výkazů sestavených podle mezinárodních 

a německých pravidel
 ● Michal Haltuf: Support Vector Machines for Credit Scoring
 ● Adam Kučera: Interest rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach
 ● Monika Märzová: Didaktická analýza výuky ekonomických témat na gymnáziích

Cena rektora za excelentní bakalářskou práci:
 ● Potočiar Petr: Využitelnost informace o odpisech uživateli účetní závěrky obcí v ČR – nejlepší fakultní práce
 ● Kašpar Jan: Dopad sjednocení sazeb DPH na domácnosti ohrožené chudobou
 ● Pelešková Kateřina: Tržní riziko bank při nízkých úrokových sazbách

V rámci konference doktorských studentů ACFA2014 proběhla ve spolupráci s firmou Grant Thornton v rámci konference 
soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. Jako nejlepší byly vyhodnoceny tyto příspěvky:

Sekce Finance:
 ● Zuzana Špinerová: Public Procurement and Profitability Ratios of Companies in Construction Sector in Slovakia
 ● Lukáš Kučera: Formování národohospodářských investic v hospodářském cyklu

Sekce Účetnictví:
 ● Barbora Janasová: Motivation of Czech Employees by the Balanced Scorecard of the Multinational Company
 ● Robert Jurka: Novinky v Corporate Governance v České republice a v Evropské komisi v roce 2013

8.5 Kvalifikační rozvoj
V rámci kvalifikačního rozvoje čtyři zaměstnanci fakulty úspěšně dokončili doktorské studium (Ing. Markéta Hejduková, Jana 
Roe, CPA, Ing. Mariana Valášková, Ing. Hana Zídková). 
Byla zahájena tři nová habilitační řízení (PhDr. P. Teplý, FFÚ VŠE a FSV UK; Ing. P. Polák, University of Brunei Darussalam; Ing. K. 
Maršíková Technická univerzita Liberec) a jedno bylo úspěšně dokončeno (PhDr. Petr Teplý, který byl jmenován rektorkou VŠE 
docentem pro obor Finance). 
V roce 2014 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Janu Pavlovi, Ph.D. (FFÚ VŠE).
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9 Zprávy o činnosti kateder, institutů 
a studentských spolků

9.1 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Lucie Večeřová
http://kbp.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:

4
5
1
0

15
12

Odborná specializace katedry v pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní linie: bankovnic-
tví, pojišťovnictví, finanční trhy.
Katedra garantuje či spolugarantuje:

 ● bakalářské obory Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance,
 ● magisterské obory stejných názvů, tedy Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance a dále unikátní obor Finanční inženýrství, 
 ● vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví a nově též Finanční inženýrství. Nová vedlejší specializace byla a je 

vyhledávána exaktněji zaměřenými studenty s kladným vztahem k matematice.
Kvalifikační struktura v roce 2014 posílila, neboť kolega Petr Teplý se po úspěšném habilitačním řízení před vědeckou radou fakulty 
stal docentem.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra v roce 2014 uspořádala již potřetí konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů zaměřenou tentokrát na úvěrový trh a pla-
tební služby určenou jak pro odbornou veřejnost, tak pro zástupce akademické sféry. Účastníci byli z bank, podílových a investičních 
fondů, regulatorních orgánů jako je ČNB či MFČR. Konference se konala pod záštitou viceguvernéra ČNB prof. Tomšíka. 
Katedra dále v rámci realizace grantu OPVK zorganizovala dva akreditované kurzy pro manažery škol a školských zařízení zaměřené 
na právní a daňové aktuality.
Pro studenty VŠE byl vypsán mimosemestrální kurz vyučovaný associate prof. Mahfuz Rahman z Texas Tech University, zaměřený na ob-
last komoditních derivátů a řízení rizik.
Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry. 
V roce 2014 prof. Janda navázal úspěšnou vědeckou spolupráci a kontakty v oblasti energetické ekonomie a věd týkajících se výzkumu 
životního prostředí na špičkové New Economic School, Moscow, kde byl na dlouhodobé stáži od dubna do září.
Prof. Ducháčková a prof. Daňhel dlouhodobě spolupracují s katedrou pojišťovnictví Ekonomické univerzity v Bratislavě. 
Doc. Witzany se podílí na vědecké práci a konzultacích s prof. Roederem z Univerzity v Regensburgu.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry v roce 2014 publikovali sami nebo ve spoluautorství řadu významných vědeckých a odborných publikací, článků a pří-
spěvků, z toho je 11 článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem, z nichž článek prof. Jandy The perspectives for genetically mo-
dified cellulosic biofuels in the Central European conditions byl v soutěži děkana o nejlepší článek za rok 2014 oceněn jako druhý nej-
lepší. Velkým úspěchem prof. Jandy byly dva články v časopisech s impakt faktorem vyšším než 4. Dále bylo publikováno 8 článků, které 
jsou registrovány v databázi RVVI. Monografie doc. Witzanyho FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management byla 
oceněna jak na úrovni děkana fakulty, tak též jako nejlepší monografie celé VŠE.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Členové katedry spolupracují s praxí jako členové dozorčích rad, představenstev či jen jako konzultanti zejména bank, pojišťoven a dal-
ších institucí kapitálového trhu. Prof. Ducháčková je členkou dozorčí rady pojišťovny Kooperativa, je členkou správní rady Nadačního 
fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Doc. Radová je v kontrolní komisi společnosti CITFIN, s.d. Dále členové katedry působí 
v oborových radách pro doktorské studium na jiných vysokých školách. 
Katedra pořádá každoročně postgraduální kurz Peněžní ekonomie a bankovnictví, v roce 2014 proběhl již 21. ročník.
Katedra též na objednávku zpracovává expertní stanoviska pro žadatele z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a řízení rizik, v roce 2014 
se týkala RPSN a Možností řešení nepojistitelných škod.
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9.2 Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Vedoucí katedry:
 Ing. Alena Králová, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry: 
Sekretářka katedry:
www stránky:

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.
Jarmila Petrůvová
http://kdep.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:
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Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory 
Katedra se zabývá přípravou učitelů ekonomických předmětů pro oblast středního a vyššího odborného školství již od roku 1953. Uve-
deným studiem získávají absolventi dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a pedagogickou. V roce 2014 katedra zabezpečila výchovu 
učitelů v bakalářském, magisterském i v doktorském studiu. 
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Na katedře působilo v roce 2014 devět interních pracovníků a dva externí. Do kolektivu katedry byl v průběhu roku zapojen nový profe-
sor z oboru Estetiky a Ph.D. vyučující z oboru Psychologie.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedře se podařilo rozvíjet pracovní vztahy se slovenskou Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě v souvislosti s přípravou nových kur-
zů, s Institutem für Wirtshafspädagogik z Vídně přednáškou pro začínající doktorandy a učitele VŠE v Praze na téma Constructive Align-
ment in Business Didactics. 
Katedra uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci na téma Integrace ekonomického vzdělávání, účastnila se 14. ročníku Pedagogic-
ké konference na VŠE v Praze, mezinárodní vědecké konference Nové trendy 2014 – New Trends 2014 ve Znojmě, mezinárodní vědecké 
konference Inovácie v ekonomickom vzdelávaní v Bratislavě. Katedra byla spolupořadatelem 8. ročníku mezinárodní vědecké elektro-
nické konference Média a vzdělávání 2014 a účastnila se konference S bankou před tabulí i v životě, kterou organizovala Junior Achieve-
ment a nadace Citi Foundation na VŠE v Praze. 

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Katedra vydala ve spolupráci s Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě monografii Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdě-
lávání, vysokoškolskou učebnici Základy pedagogiky, sborník z konference s mezinárodní účastí Integrace ekonomického vzdělávání, 
články v recenzovaných časopisech, příspěvky v odborných periodikách odeslaných k indexaci do databáze SCOPUS a další články za-
řazené do pozitivního seznamu RVVI. Katedra vydala tři metodické materiály pro učitele (pro začínající vysokoškolské učitele a dokto-
randy VŠE v Praze, pro učitele středních škol pro předmět účetnictví, pro studenty Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pro kurz Cvič-
ná firma). 

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra upevnila spolupráci s pražskými fakultními cvičnými školami, jež umožňují pedagogickou praxi pro studenty oboru učitelství. 
Zapojila se do organizace a hodnocení projektů Technologie budoucnosti ve vzdělávání ekonomické olympiády pro střední školy ČR 
Ekotým II, do Účetní olympiády středních škol, kterou organizovala Katedra finančního účetnictví a auditingu. S praxí byla katedra také 
v kontaktu účastí některých členů ve státní zkušební komisi pro udělování absolutoria na VOŠ. Dále spolupracovala s AV Media, s insti-
tucí pro vzdělávání učitelů TTnetem ČR, s centrem fiktivních firem CEFIFEM, s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement, ČR. 
Katedra zajistila v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro zvyšování kvalifikace učitelů středních a vyšších odborných škol. Pro získání 
učitelské kvalifikace inženýrů ekonomů zorganizovala Doplňující pedagogické studium, pro učitele ekonomických předmětů Studium 
k prohloubení odborné kvalifikace Písemné a elektronické komunikace. 
V roce 2014 byla katedra zapojena do řešení 4 projektů. Jednalo se o celoškolní projekt IRS Pedagogická příprava začínajících vysoko-
školských učitelů a doktorandů na VŠE, projekt IGA Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kon-
textu mezinárodních účetních standardů IFRS, projekt IRS Inovace předmětu Didaktika cvičné firmy ve vztahu ke zkvalitnění přípravy 
absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi, spoluřešitelství na projektu IGA Komparace vzdělávacích systémů 
v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Katedra plánuje rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s dalšími pracovišti v Evropě, vydat vědecká díla i metodické 
materiály, které přispějí k rozvoji oboru a ke zkvalitnění výuky na středních školách. 
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9.3 Katedra financí a oceňování podniku

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Zorka Kocourková
http://kfop.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:

3
4

10
2

10
13

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra se zaměřuje na dva úzce související odborné okruhy. První odbornou specializací katedry je finanční management podnikatel-
ských subjektů v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na makroekonomické úrovni na finanční prostředí podniku tvořené 
zejména daněmi, peněžním a kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhou odbornou specializací katedry je oceňování podniku 
a jeho majetkových složek. Katedra garantuje dva studijní obory:

 ● hlavní specializaci Finance a oceňování podniku (FO),
 ● vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku (1OC).

K přednostem výuky KFOP patří důraz na co největší podíl aktivních forem výuky, k čemuž slouží velký podíl cvičení a seminářů, ve znač-
ném rozsahu realizovaných v počítačových učebnách.
Zázemí katedry tvoří i Institut oceňování majetku (IOM), jehož pracovníci zajišťují pro katedru výuku oceňování nemovitosti, učitelé ka-
tedry pak tvoří jádro odborného zázemí Institutu oceňování majetku.
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Katedra patří ke středně velkým katedrám. V roce 2014 se kvalifikační struktura katedry podstatněji nezměnila. Tři doktorandi uzavře-
li své studium úspěšnou obhajobou disertační práce. Katedra v současné době prochází generační obměnou. Předpokládá se postupná 
habilitace tří doktorů a profesura jednoho docenta. 

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra pokračuje v rozvoji hlavní a vedlejší specializace zaměřené na oceňování. Ke konci roku 2014 byl schválen nový předmět zamě-
řený na znalectví v ČR včetně hlavních právních aspektů. Dále byl předložen ke schválení výběrový předmět Forenzní audit, kde se v bu-
doucnu ve spolupráci s Katedrou finančního účetnictví a auditingu předpokládá založení vedlejší specializace. V roce 2014 byla také za-
hájena výuka nového předmětu Oceňování finančních institucí.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Vědecká práce byla realizována především prostřednictvím projektu Institucionální podpory a projektů IGA. Její výsledky lze nejlépe vy-
jádřit počtem publikací: 1 publikovaný, 1 přijatý a 3,5 dalších podaných článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem, 27 článků 
v časopisech ze seznamu RVVI, 3 příspěvky na konferencích sledovaných v Conference Proceedings Citation Index. Řada dalších příspěv-
ků byla publikována v zahraničních recenzovaných časopisech a na mezinárodních konferencích.
Katedra za finanční podpory fakulty pokračovala ve vydávání odborného recenzovaného časopisu Oceňování, který byl i v roce 2014 
v seznamu RVVI.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra realizuje své externí činnosti především prostřednictvím Institutu oceňování majetku VŠE, který je jejím aplikačním pracoviš-
těm. Značná část učitelů katedry je zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování nemovitostí, podniků a cenných papírů pro znalce 
a odhadce i do jednorázových seminářů pro pokročilé. Řada členů KFOP se též podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných IOM. Čle-
nové katedry jsou činní v komisi ČNB, úzce spolupracují s orgány Ministerstva spravedlnosti, působí v poradním sboru Městského sou-
du Praha a Krajského soudu Praha. Na druhé straně praxe zajišťuje některé kurzy KFOP, především fúze a akvizice (TPA Horwath), v dal-
ších kurzech učí pracovníci předních poradenských firem.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Vedoucí katedry se podílí na přípravě nového Zákona o oceňování (v rámci MF ČR) a Zákona o znalcích (v rámci MS ČR). V nastávajícím 
období bude cílem připravit tuto poměrně výraznou reformu znalectví v ČR tak, aby byly nastaveny podmínky pro co největší zkvalitně-
ní znalecké praxe v ČR. V rámci tohoto nového systému se také předpokládá využití českých standardů pro oceňování podniku a hlav-
ních majetkových složek, které již řadu let vznikaly v rámci vědecké činnosti katedry a IOM. 
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 9.4 Katedra finančního účetnictví a auditingu

Vedoucí katedry:
Ing. David Procházka, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Ing. Jan Molín, Ph.D.
Marie Purmenská
http://kfua.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:
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Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti patří garance za bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium oboru Účet-
nictví a finanční řízení podniku. Kromě celoškolského základního kurzu je katedra garantem řady specializovaných kurzů (celkem se jed-
ná o více než 40 kurzů a odborných seminářů, včetně těch vyučovaných v cizích jazycích). 
Dlouholetý vedoucí katedry doc. Mejzlík byl zvolen děkanem; novým vedoucím katedry se stal Ing. Procházka a jeho zástupcem Ing. Mo-
lín. Během roku 2014 ukončily pracovní poměr na katedře doc. Nováková (mj. i dřívější děkanka FFÚ) a doc. Ištvánfyová. 

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Ve spolupráci se společností Ernst & Young proběhla v roce 2014 soutěž o nejlepší bakalářskou práci na účetní téma. V září 2014 byla 
katedra spoluorganizátorem mezinárodní konference Účetnictví v procesu světové harmonizace. Na podzim proběhl 4. ročník Účetní 
olympiády pro střední odborné školy. Vyhlášení výsledků se konalo v rámci 15. ročníku Pedagogické konference organizované katedrou. 
V průběhu roku 2014 se uskutečnily odborné stáže pracovníků a doktorandů katedry na univerzitách ve Štýrském Hradci, Kodani 
a na Bradley University. Zaměstnanci fakulty se intenzivně podílejí na zabezpečení výuky v rámci Letní univerzity spolupořádané s Uni-
versity of Texas at Austin. 

Výsledky vědeckovýzkumné práce
V průběhu roku 2014 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. K nejdůležitějším patřil po-
slední rok projektu GAČR IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu a dále pak řada projektů Interní granto-
vé agentury VŠE v Praze. Za nejvýznamnější publikační počin lze považovat vydání knižní publikace Auditing, kterou připravil autorský 
kolektiv pod vedením prof. Müllerová a doc. Králíčka. Kvalitní vědecká činnost katedry byla potvrzena i udělením nového výzkumného 
projektu GAČR, který navazuje na předchozí výzkumná témata katedry a bude se v letech 2015-17 zabývat Ekonomickými dopady im-
plementace IFRS v tranzitivních ekonomikách.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra se aktivně podílela i na organizaci a zajištění úspěšného semináře Národní účetní rady, který se konal v listopadu 2014 ve Ven-
covského aule VŠE v Praze za účasti téměř 300 odborníků z praxe a studentů. 
Významná část členů katedry je auditory, certifikovanými účetními a daňovými poradci a jsou zapojeni do činnosti profesních organiza-
cí i v jejich výkonných orgánech (např. prof. Müllerová první viceprezidentka Komory auditorů ČR; Ing. Vašek předseda Komory certifiko-
vaných účetních; Ing. Skálová členka Prezídia Komory daňových poradců ČR).

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Katedra i nadále plánuje podporovat iniciativy studentů, např. ve formě spolupráce se studentským spolkem Klub přátel účetnictví, 
příp. zapojením studentů bakalářského i magisterského stupně do činnosti katedry (při pořádání konferencí, řešení vědeckých projek-
tů, apod.)
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9.5 Katedra manažerského účetnictví

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Dagmar Tvrzová
http://kmu.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:

2
2
7
0
3
4

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra se ve výuce, výzkumu i spolupráci s praxí zaměřuje na oblasti manažerského účetnictví, controllingu a měření výkonnosti. Ob-
sah i dynamiku vývoje těchto oblastí sleduje v interdisciplinárních vazbách zejména vzhledem k problematice systémového řízení eko-
nomických subjektů (manažerské řídicí systémy, systémy řízení podnikové výkonnosti) a tvorby integrovaných manažerských informač-
ních systémů. Katedra spolugarantuje bakalářský, magisterský i doktorský studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Je též ga-
rantem vedlejších specializací Účetnictví a finanční řízení podniku a Controlling a ve spolupráci s Katedrou informačních technologií Fa-
kulty informatiky a statistiky garantuje vedlejší specializaci Řízení podnikové výkonnosti.
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Od srpna 2014 převzal po prof. Bohumilu Královi vedení katedry doc. Jaroslav Wagner. Novým zástupcem vedoucího katedry se stal 
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.. V roce 2014 proběhla úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Marie Kubáňkové. Novými odbornými asistenty 
katedry se stali Ing. Kateřina Knorová, MBA a Ing. Petr Petera.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra připravila k akreditaci dva nové předměty magisterského studia v angličtině; předmět Performance Management, který bude 
vyučován v rámci nově akreditovaného magisterského studijního programu v anglickém jazyce, Finance and Accounting, a předmět 
Management Control Systems. Katedra již dlouhodobě zajišťuje výuku předmětu Management Accounting v rámci magisterského stu-
dijního programu v anglickém jazyce, International Business – Central European Business Realities, který obhájil prestižní mezinárod-
ní akreditaci EPAS.
V březnu a říjnu 2014 se katedra stala pořadatelem odborných workshopů v rámci mezinárodního projektu CSR-Reporting in Central- 
and Eastern European Countries.
V září 2014 katedra obsahově i organizačně garantovala sekci Corporate Performance Management na konferenci IDIMT Interdisciplina-
ry Information Management Talks, kde doc. Wagner vystupoval jako jeden z klíčových řečníků.
Katedra se též každoročně stává místem setkání vysokoškolských učitelů manažerského účetnictví z ČR, pro které v červnu 2014 uspořá-
dala již počtvrté odborný workshop Jak učit manažerské účetnictví.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Výsledky vědeckovýzkumné práce prezentovali členové a studenti doktorského studia katedry celkem v 7 odborných článcích v recen-
zovaných časopisech, z toho ve 3 zahraničních, a 10 příspěvcích na konferencích s mezinárodní účastí. 
Katedra se podílela na řešení mezinárodního projektu CSR-Reporting in Central- and Eastern European Countries zpracovávaného pod 
vedením International Performance Research Institute (Německo).
Pracovníci katedry řešili 2 projekty Interní grantové agentury, a to Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controlle-
rů a Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra dlouhodobě nabízí pro pracovníky praxe dvousemestrální kurz celoživotního vzdělávání nazvaný Využití účetních informací v ří-
zení podniku. V roce 2014 byl ukončen obhajobami závěrečných prací již jedenáctý běh tohoto kurzu. 
Kromě toho katedra nabízí i zpracování projektů a expertních posudků na řešení systémů řízení z pozice managementu; v roce 2014 po-
kračovala v této oblasti spolupráce se společnostmi Pražská plynárenská a Tepelné hospodářství Hradec Králové.
I v roce 2014 pokračovala dlouhodobá spolupráce katedry s profesními institucemi – zejména s Komorou auditorů České republiky, se 
Svazem účetních a s Českou asociací pro finanční řízení CAFIN, a to vesměs na projektech, které se zabývají budováním profesní způso-
bilosti účetních, auditorů a dalších pracovníků působících ve finančních útvarech podniků.
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9.6 Katedra měnové teorie a politiky

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

Prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Jitka Vodičková
http://kmtp.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:

4
4
2
1

10
8

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra měnové teorie a politiky se věnuje odborným problémům z oblasti měnové teorie a politiky, centrálního bankovnictví, mezi-
národních financí, finanční stability a regulace a dohledu finančního trhu. Oblasti odborného zájmu jsou katedrou představovány jak 
v podobě institucionální analýzy, tak z hlediska řízení a regulace finančních rizik či nástrojů a podmínek dosahování makroekonomické 
rovnováhy. Katedra se soustředí na zapojení poznatků z ekonomické praxe do výuky povinných a volitelných předmětů. Katedra zabez-
pečuje výuku na bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech akreditovaných VŠE v Praze. Orientuje se na výuku jak 
teoreticky, tak i prakticky zaměřených předmětů, a připravuje studenty na budoucí povolání ve finančním sektoru, ve výrobních a ob-
chodních firmách či na odborných pozicích v oblasti veřejné správy. Katedra garantuje bakalářský, magisterský a doktorský obor Finan-
ce a podílí se na garanci vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví.
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Počínaje zářím 2014 byl jmenován novým vedoucím katedry doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. Katedra v současné době prochází generač-
ní obměnou a rozšiřuje svoje řady o mladé perspektivní odborníky. Byl přijat jeden pracovník na pozici asistenta se zaměřením na ob-
last regulace finančního trhu a řízení finančních rizik a dále byly zahájeny přípravy na rozšíření úvazku jednoho pracovníka na pozici od-
borného asistenta se zaměřením na mezinárodní finance a na vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného asistenta se zaměřením 
na monetární modelování.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí)
Katedra připravila nové předměty pro bakalářské studium (Makroobezřetnostní politika) a magisterské studium (International finance). 
Katedra se podílela na organizaci přednášky V. Tomšíka, J. Vejmělka a D. Marka k 1. výročí kurzových intervencí ČNB v rámci Absolvent-
ských střed.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry prováděli výzkum ve svých profilových oblastech (měnová teorie a politika, mezinárodní finance a finanční instituce, 
regulace a dohled nad finančním trhem, finanční stabilita a makroobezřetnostní politika). Dva členové katedry se podíleli na projek-
tu Centra excelence podporovaného Grantovou agenturou ČR. Byl předložen a přijat k financování projekt Finanční a hospodářský cyk-
lus v rámci Interní grantové agentury VŠE s řešením v letech 2014-2016. Úspěšně byl řešen katedrální projekt jako součást Institucionál-
ní podpory výzkumu na VŠE. Celkově členové katedry publikovali 39 publikací, z toho 2 příspěvky v odborných monografiích, 5 článků 
v časopisech v databázích Thomson Reuters (Web of Science), 19 článků v odborných recenzovaných časopisech a 8 příspěvků ve sbor-
nících.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra se podílí na vzdělávání postgraduálních studentů v programech nabízených fakultou, členové katedry působí také jako lektoři 
v rámci MBA programů VŠE. Na katedře působí v podobě externích spolupracovníků zástupci ČNB, EGAP a komerčních bank. Katedra je 
zapojena do výuky na Univerzitě 3. věku, kde garantuje a zabezpečuje výuku předmětu Finance.

Ostatní (plány do budoucnosti)
Katedra plánuje ve spolupráci s katedrou mezinárodního obchodu přípravu nové vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys. 
V oblasti vědecké činnosti katedra připraví výzkumný projekt pro Grantovou agenturu ČR. Katedra se bude soustředit na vyhledávání 
adeptů pro doktorské studium a nových členů katedry.
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9.7 Katedra veřejných financí

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:
www stránky:

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Marie Halimová
http://kvf.vse.cz 

Počet:
profesorů:
docentů:
odborných asistentů:
asistentů:
interních doktorandů:
externích doktorandů:

4
8
3
1

11
--9

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra veřejných financí je jednou ze zakládajících kateder Fakulty financí a účetnictví. Její členové se specializují na široký okruh od-
borných témat jak na straně veřejných výdajů (včetně veřejných zakázek a měření efektivnosti veřejných výdajů), tak i na straně veřej-
ných příjmů, zejména zdanění z pohledu nejen makroekonomického ale i mikroekonomického. Mezi témata řešení členy katedry pat-
ří i v současné době výsostně aktuální témata veřejných financí jako celku vč. jejich udržitelnosti, veřejného dluhu, ale také fiskální fe-
deralismus.
Katedra se podílí na garantování bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Finance, ve kterém se soustřeďuje 
na rozvoj nosných témat svého zaměření, a dále garantuje bakalářský a navazující magisterský obor Zdanění a daňová politika, který je 
svého druhu jediný na veřejných vysokých školách v ČR. Je to profesně zaměřený obor vychovávající tolik potřebné a žádané experty 
pro soukromý i veřejný sektor.
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Kvalifikační struktura katedry je vyvážená. Jejími členy jsou špičkoví odborníci na daná témata, kteří jsou vyhledáváni pro expertní a po-
radenskou práci nejen ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy. Katedra se v roce 2014 rozrostla o Ing. Hanu Zídkovou, Ph.D., která 
se specializuje na zdanění spotřeby.
Jednomu členu katedry bylo v roce 2014 zahájeno řízení ke jmenování profesorem.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
V roce 2014 bylo na katedře veřejných financí úspěšně obhájeno 82 bakalářských, 73 diplomových a jedna disertační práce.
Katedra v dubnu 2014 uspořádala už 19. odbornou konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, do které se zapojilo vel-
ké množství účastníků a jejíž sborník byl již tradičně zařazen do databáze Conference Proceedings Citation Index – Thomson Reuters. Ka-
tedra veřejných financí VŠE Praha připravila s Katedrou finančního práva a finanční vědy UK Praha předmět Finanční věda a daňová teo-
rie. Předmět byl akreditován, výuka začala v únoru 2015.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry prováděli výzkum ve svých profilových oblastech (zdanění a daňová politika, veřejné výdaje a veřejný sektor, fiskální 
a rozpočtová politika). Publikovali 64 publikací, z toho:

 ● 6 článků v časopisech v databázích Thomson Reuters (Web of Science) a Scopus, 
 ● 14 článků v odborných recenzovaných časopisech, 
 ● 17 příspěvků ve sbornících zařazených do CPCI a 
 ● 17 dalších příspěvků ve sbornících, z nichž některé ještě budou zařazeny do CPCI.

Katedra v tomto roce řešila 1 mezinárodní projekt (s Center on Budget and Policy Priorities, USA), 1 projekt GA ČR, 1 dobíhající projekt 
TA ČR, 2 pokračující a 1 končící projekt IGA VŠE.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra veřejných financí dlouhodobě klade důraz na internalizaci výuky (v roce 2014 byly nově vyučovány tři předměty v angličtině) 
a na úzké spojení výuky s předními odborníky z praxe (E&Y, BDO Tax, Deloitte, KPMG, PWC). Řada z nich se podílí na přímé výuce, vý-
znamní odborníci jsou zváni i do komisí na státní zkoušky. V průběhu roku byla uspořádána řada odborných přednášek. Studenti se se-
tkávají s budoucími zaměstnavateli i v jejich prostředí, a to v rámci odborných praxí.
A akademický rok 2014/2015 byl neformálně ukončen společným sportovním programem plným soutěží a večerním posezením za účas-
ti studentů, učitelů i zástupců velkých poradenských firem.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
V roce 2015 katedru čeká 20. jubilejní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí.
Plánovaná je rovněž řada odborných i neformálních akcí pro studenty, a to v úzkém sepětí se studentským Klubem daňařů.
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9.8 Institut energetické ekonomie
Institut energetické ekonomie (IEE) je ústav Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, který sdružuje 
studenty a odbornou veřejnost se zájmem o energetickou ekonomii. Cílem IEE je zprostředkovat studentům vazbu na jedno 
z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu a obchodu ČR, jímž je sektor energetiky. Soustředíme se 
na ekonomické aspekty trhů s elektřinou, ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami.
Institut energetické ekonomie má ambici cíleně podporovat výzkum v oblasti energetické ekonomie pořádáním seminářů, 
odborných konferencí a zvyšováním povědomí studentů o této oblasti. IEE je jako nezávislé centrum energetického 
výzkumu rovněž organizátorem studentské soutěže vědeckých prací z oblasti energetické ekonomie – Energy Economics 
Contest. Dalším cílem IEE je propojení světa businessu a vysokých škol – každoročně jsou organizovány kariérní dny „Najdi 
se v energetice“ a prostřednictvím stránek jsou inzerovány konkrétní nabídky partnerů. Institut se podílí na předvýběru 
uchazečů. V roce 2014 bylo uzavřeno partnerství se společností EY Česká republika, v rámci kterého mají dva studenti 
možnost psát diplomovou práci vedenou zaměstnanci společnosti. Dalším projektem je certifikát IEE – každý student, který 
absolvuje 8 přednášek organizovaných Institutem, získává automaticky certifikát, který poukazuje na jeho zájem o danou 
problematiku a který může firmám ukázat, o co se konkrétně daný uchazeč zajímá ve svém volném čase.
Od založení Institutu v roce 2011 bylo zorganizováno víc než 44 přednášek a konferencí, 7 exkurzí a byli oceněni ambiciózní 
studenty ve čtyřech ročnících soutěže Energy Economics Contest částkou vyšší než 100 000 Kč. 

9.9 Klub daňařů
Klub daňařů působí na Fakultě financí a účetnictví již víc než rok a od té doby uspořádal několik akcí jak s odborníky 
z praxe, tak z akademické půdy (např. Snídaně v Deloitte, beseda s tajemníkem KDP ČR Radkem Neužilem, “O daních jinak” 
s prof. Alenou Vančurovou).
Cílem Klubu daňařů je sdružit studenty, kteří se zajímají o daně a daňové poradenství a kteří pro sebe chtějí udělat něco 
navíc. Na příští akademický rok klub plánuje opět odborné přednášky a neformální akce.

9.10 Klub přátel účetnictví
Klub přátel účetnictví od svého vzniku v březnu 2013 pravidelně pořádá, s cílem stmelení studentů na Fakultě financí 
a účetnictví, odborné přednášky z oblasti finančního účetnictví, manažerského účetnictví a auditu. Kromě toho studentům 
nabízí možnost zúčastnit se workshopů ve spolupráci s renomovanými institucemi z oboru (ACCA, Komora certifikovaných 
účetních, CAFIN a další). Rovněž organizuje neformální společenské akce, jejichž cílem je mimo jiné budovat vazby mezi 
studenty a pedagogy. V roce 2014 pořádal celkem šest akcí – tři odborné přednášky v prostorách školy, velikonoční a vánoční 
společenskou akci a workshop „Zkoušky ACCA nanečisto“. Na rok 2015 připravil historicky největší akci – konferenci s mottem 
„Jak se neztratit v účetní praxi aneb JEN ŠKOLA NESTAČÍ“.

9.11 Bankéřský klub
Bankéřský klub byl založen několika studenty v září 2014 a je tak momentálně nejmladším klubem na Fakultě financí 
a účetnictví. Mezi jeho hlavní činnosti patří sdružování studentů z oborů Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance, pořádání 
přednášek s pozvanými odborníky na vybraná témata a propojování tak teorie s praxí. Dále pomáhá studentům při 
komunikaci s vedením fakulty. Bankéřský klub má nyní 14 aktivních členů, kteří se podílejí na výše zmíněných činnostech. 
Za necelý rok své činnosti zorganizoval dvě úspěšné přednášky a několik neformálních střetnutí pro studenty FFÚ. Cíle Klubu 
však ani zdaleka nejsou naplněny. Dalšími z vytyčených cílů jsou zejména zprostředkovávání praxí u vybraných finančních 
institucí a nábor nových členů, kteří by byli ochotni a schopni udržet Bankéřský klub v činnosti.
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10 Výroční zpráva o hospodaření 
Rozpočet Fakulty financí a účetnictví byl pro rok 2014 sestaven v souladu s Metodikou sestavení rozpočtu fakulty a pravidly 
přídělu jednotlivým katedrám a schválen Akademickým senátem fakulty. Skladba rozpočtu Fakulty financí a účetnictví 
vychází z rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2014, který byl schválen Senátem VŠE v Praze. Rozpočet Fakulty 
financí a účetnictví byl dle požadavků Zákona o vysokých školách sestaven jako vyrovnaný, resp. náklady a výnosy byly 
rozpočtovány ve stejné výši. Fakulta hospodařila s prostředky, které jí byly přiděleny na úhradu nákladů na hlavní činnost, 
z dotací na vědu a výzkum, z rozvojových programů a stipendijních fondů. 

10.1 Hlavní činnost a Fondy
Objem �nančních prostředků, které byly určeny na krytí nákladů z hlavní činnosti v roce 2014, tvořil z největší části příspěvek 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 47 044 tis. Kč, příděl z Fondu odměn 1 256 tis. Kč a příděl v rámci 
doktorského studia, který byl očištěn o platby za kooperaci v rámci tohoto doktorského studia 1 704 tis. Kč  a Fond provozních 
prostředků ve výši 4 543 tis. Kč. Zdroje fondu provozních prostředků byly v roce 2014 využity na pokrytí nákladů v rámci zvýšení 
mzdových tarifů, ke kterému došlo v polovině roku 2014. Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti fakulty probíhalo v roce 
2014 v souladu se schváleným rozpočtem. Na konci roku 2014 došlo ze strany MŠMT k rozdělení zbylých �nančních prostředků. 
Dodatečný příděl pro Fakultu �nancí a účetnictví činil 101 tis. Kč a byl převeden do Fondu provozních prostředků. 

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti Fakulty financí a účetnictví

2014 Fakulta celkem

Rozpočet pro rok 2014 54 547 000

Spotřebované nákupy celkem  242 000

Služby celkem  454 000

Osobní náklady celkem 37 834 000

Sociální a zdravotní pojištění 12 438 000

Celkem čerpáno 50 968 000

Tvorba fondu provozních prostředků 3 579 000

Dodatečný příděl do fondu provozních prostředků 2014  101 000

Stipendijní fond 
Finanční prostředky Stipendijního fondu byly v roce 2014 rozdělovány v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy 
ekonomické a Vyhláškou děkana FFÚ. Celkový objem prostředků, které měla fakulta k dispozici pro rozdělení prospěchových, 
mimořádných a sociálních stipendií byl ve výši 8 840 tis. Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu pro rok 2014 činil 4 993 tis. Kč 
a zbylá částka 3 847 tis. Kč představovala uspořené prostředky z roku 2013. Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla 
ve sledovaném období plně vyčerpána, byl zůstatek Stipendijního fondu ve výši 3 283 tis. Kč převeden do roku 2015. 
Kromě Stipendijního fondu má fakulta k dispozici ještě účelově určené prostředky přidělené MŠMT na výplatu stipendií 
studentů doktorského studia. Pro rok 2014 bylo rozpočtováno 5 670 tis. Kč, skutečné čerpání bylo odvozeno od počtu 
studentů doktorského studia a bylo v celkového výši 5 648 tis. Kč. Rozpočtovaná dotace související se studiem zahraničních 
studentů na fakultě byla ve výši 1 414 tis. Kč, skutečně bylo vyplaceno 1 960 tis. Kč dle přepočtu zahraničních studentů. 

Fond reprodukce investičního majetku
V roce 2014 fakulta disponovala kumulovanou částkou investičních zdrojů ve výši 417 tis. Kč. Tyto investiční prostředky byly využity 
zejména na nákup nových počítačů, notebooků a tiskáren. Nevyčerpané prostředky ve výši 253 tis. Kč byly převedeny do roku 2015. 

Fondy Fakulty Financí a účetnictví

2014
Zůstatek 

k 31.12.2013
Příděl do fondu 

2014
Čerpání 2014

Zůstatek 
k 31.12.2014

Stipendijní fond  3 847 000  4 993 000  5 557 000  3 283 000 

Fond reprodukce investičního majetku  417 000  164 000  253 000 

Fond účelových prostředků  357 000  421 000  357 000  421 000 

Fond provozních prostředků  4 543 000  100 000  963 000  3 680 000 
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10.2 Věda a výzkum
Interní grantová agentura
V rámci financování vědy a výzkumu hospodařila fakulta s přidělenými prostředky od Interní grantové agentury (IGA) VŠE 
v Praze a s prostředky, které jí byly přiděleny na podporu institucionální vědy. 
Projekty, které byly Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze rozděleny mezi jednotlivé katedry 
na fakultě, měly stanoveny závazný podíl stipendií studentů na celkových osobních nákladech. Celkem bylo mezi 20 projektů 
na fakultě rozděleno 3 781 tis. Kč. Na administrativu bylo v rámci projektu IGA rozděleno 76 tis. Kč. U dvou projektů řešitelé 
využili možnost převést nevyčerpané přidělené zdroje přes Fond účelových prostředků do roku 2015. Celkový objem 
převedených prostředků činil 18 tis. Kč. 

Institucionální podpora
MŠMT přiděluje na základě zhodnocení dosažených výsledků dané školy institucionální podporu a to na její dlouhodobý koncepční 
rozvoj. Podpora je Vysoké škole ekonomické v Praze přidělována každoročně jednorázově, formou dotace. Jednotlivým fakultám 
je dotace rozdělena na základě vyhodnocení výsledků výzkumu a vývoje dosažených v pěti letech předcházejících roku přidělení 
podpory podle hodnocení provedeného Radou pro výzkum, vývoj a inovace. 
Celkový objem �nančních prostředků přidělených Fakultě �nancí a účetnictví v roce 2014 v rámci institucionální podpory činil 
11 858 tis. Kč. Po odečtení režie školy ve výši 15 % bylo 20 % disponibilních prostředků přiděleno na celofakultní projekty. Z těchto 
prostředků bylo �nancováno vytváření odborných publikací, vydávání fakultních časopisů a dále podpora prezentací výsledků 
na mezinárodních konferencích, podpora externích a mezinárodních výzkumných grantů a řízení či kontrola publikačních 
projektů. Zbylých 80 % disponibilních prostředků bylo rozděleno jednotlivým katedrám dle jejich publikačních výkonů. Katedry 
přidělené �nanční prostředky čerpaly dle směrnice VŠE „Účel a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE“ 
a to především na výplatu osobních nákladů souvisejících s rozvojem vědy na katedře, stipendií pro studenty a také na služby, 
resp. na cestovné, nákupy knih a drobné výpočetní techniky. 
Všechny disponibilní prostředky přidělené na Institucionální podporu byly efektivně a hospodárně vyčerpány. 
V tabulce je uvedeno čerpání �nančních prostředků institucionální podpory. Režie Vysoké školy ekonomické v Praze ve výši 15 % 
z celého objemu přidělených prostředků je uvedena v řádku Doplňkové režijní náklady u střediska Děkanát a činila 1 779 tis. Kč. 

Čerpání finančních prostředků z Institucionální podpory 

Položka Celkem

Materiální náklady  192 799 

Cestovní náklady  172 025 

Náklady na ost., služby a nemat., nákl.  635 658 

Doplňkové (režijní) náklady 1 745 263 

Mzdy a odměny 6 344 018 

Ostatní osobní náklady  595 100 

Sociální a zdravotní pojištění a SF  2 173 137 

Celkem  11 858 000 

Mzdy a odměny (54 %)

Ostatní osobní náklady (5 %)

Sociální a zdravotní pojištění a SF (18 %)

Cestovní náklady (1 %)

Náklady na ostatní služby a nemat., náklady (5%)

Doplňkové režijní náklady (15 %)

Materiální náklady (2%)
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Granty a jiné účelové prostředky
V roce 2014 probíhaly na fakultě dva externí grantové projekty. Na Katedře finančního účetnictví a auditingu se jednalo 
o projekt: IFRS jako alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu a na Katedře veřejných financí o projekt: 
Soukromý a veřejný dluh – analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů. Grantové projekty byly financovány z prostředků 
dotace, které poskytla Grantová agentura České republiky a to v celkovém objemu podpory 1 715 tis. Kč.

Granty a jiné účelové prostředky Fakulty financí a účetnictví 

2014 Fakulta celkem

Interní grantová agentura

Počet projektů  20

Rozpočet  3 856 770 

Čerpání  3 839 057 

Převod do Fondu účelových prostředků  17 713 

Grantová agentura ČR

Počet projektů  2

Rozpočet  1 715 000 

Čerpání  1 701 221 

Převod do Fondu účelových prostředků  13 779 

Zahraniční granty

Počet projektů 1

Rozpočet  98 264 

Čerpání  84 264 

Převod do Fondu účelových prostředků  14 000 

Rozvojové programy 

Počet projektů 7

Rozpočet  1 077 050 

Čerpání  1 077 050 

Převod do Fondu účelových prostředků  – 

10.3 Dary
Dalšími účelovými prostředky, se kterými fakulta hospodařila v roce 2014, byly finanční prostředky získané formou darů 
(celkem 11 darů) jejichž celkový objem činil 762 tis. Kč, z toho 330 tis. Kč představovaly dary přijaté v roce 2014 a zbytek 
představoval zůstatek převedený z roku 2013. V roce 2014 fakulta použila pouze 312 tis. Kč a zbytek prostředků ve výši 450 
tis. Kč byl převeden do roku 2015 prostřednictvím Fondu účelových prostředků. 

10.4 Doplňková činnost
Doplňková činnost je na Vysoké škole ekonomické rozdělena na nevýdělečnou a ekonomickou. 

Nevýdělečná doplňková činnost představuje zdroj finančních prostředků, které byly získány z poplatků za přijímací řízení 
na bakalářské a magisterské studium, poplatky za mimořádné studium, jakož i prostředky získané od studentů doktorského 
studia – samoplátců. Příjmy za rok 2014, včetně prostředků, které byly převedeny z roku 2013, činily celkem 3 507 tis. Kč. 
Celkové náklady vynaložené v rámci těchto činností činily 2 963 tis. Kč. Časové rozlišení roku 2014 činilo 544 tis. Kč. V rámci 
Nevýdělečné doplňkové činnosti byla organizována Pedagogická odborná konference (PEKO 2014). V rámci této činnosti 
probíhá také program výuky v mezinárodním akreditovaném programu FINAC. Doplňková činnost ekonomická představuje 
významný zdroj příjmů jednotlivých kateder. V roce 2014 probíhalo celkem 19 zakázek. V roce 2014 hospodařila fakulta 
s celkovými prostředky 3 880 tis. Kč. Z nichž 1 858 tis. Kč představovalo příjmy roku 2014. Náklady v rámci této činnosti byly 
v roce 2 330 tis. Kč. Neprofinancovaná částka ve výši 1 550 tis. Kč, byla časově rozlišena. 
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11 Absolventi FFÚ za rok 2014 po jednotlivých 
oborech

Obor
počet absol-

ventů

Bankovnictví a pojišťovnictví (19 %) 78

Zdanění a daňová politika (15 %) 62

Finance (18 %) 73

Finanční inženýrství (2 %) 11

Finance a oceňování podniku (8 %) 32

Účetnictví a finanční řízení podniku (32 %) 131

Učitelství ekonomických předmětu pro 
střední školy (3%)

11

FINAC 11

CELKEM 409

Bankovnictví 
a pojišťovnictví
Alena Bezuchová 
Marie Bočková 
Vojtěch Brůha 
Petra Bulánková, roz. Krouparová
Jiří Coufal 
Tomáš Csörgö 
Petr Čech 
Tereza Čmedlová 
Monika Čtrnáctová 
Adéla Davídková 
Anna Dědková 
Yuliya Ermakova 
Jana Falathová 
Jozef Ficik 
Eliška Fingerhutová 
Ing. Jana Fraňová 
Vojtěch Grym 
David Hanel 
Zuzana Harmincová 
Lukáš Heinzel 
Lenka Hellerová 
Petr Hovorka 
David Hýža 
Jarmila Ivanová 
František Janovský 
Michal Jeřábek 
Zdeněk Jírů 
Milena Jurigová 
Renata Kadeřábková 
Ladislav Kesely 
Ondřej Klečka 

Jan Kohoutek 
Lenka Kopřivová 
Jan Kovář 
Pavlína Kozlerová 
Lukáš Kracík 
Filip Krop 
Petr Kutílek 
Veronika Lahodná 
Renata Lomaha , roz. Bobovych
Adam Martinec 
Jakub Maštalíř 
Lenka Matoušková 
Iva Matulíková 
Lukas Johannes Meindl 
Samy Metrah 
Petr Mizera 
Michal Mláka 
Tomáš Müller 
Jan Nesvačil 
Klára Netolická 
Duc Phuong Nguen 
Elena Nováková 
Eliška Paloučková 
Zuzana Papáčková 
Ivana Petrušková 
Martin Polakovič 
Dominika Prekopová 
Markéta Pulkrabová 
Magdalena Růtová 
Jana Rybková 
Monika Řádková 
Laila Sayyedová 
Oleksandr Shchehlyuk 
Lenka Sládková 
Eliška Svatková 
Marek Sysel 

Martina Šatanová 
Dominik Škoda 
Ing. Miroslav Titze 
Katarína Vachulová 
Kateřina Valentová 
Martin Vandas 
Marek Vařenka 
Minh Huong Vu 
Karolína Zajícová 
Tomáš Zápalka 
Marek Zych

Zdanění a daňová 
politika
Dominik Bambula 
Eliška Barešová 
Rostislav Berka 
Gabriela Blažková 
Eliška Bohuslavová 
Martin Boreš 
Kristýna Brdková 
Tomáš Búry 
Iva Císařová 
Martina Čuhelová 
Tomáš Dubský 
Hana Granátová 
Jana Hladká 
Pavla Holešovská 
Přemysl Hrubý 
Ivana Chromá 
Tereza Chvojková 
Bc. Ivana Jandová 
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Tereza Janebová 
Karel Jiroušek 
Tereza Juppová 
Veronika Karásková 
Hana Klusáčková 
Šárka Kněžická 
Kateřina Kohoutová 
Alice Korousová 
Kateřina Kubantová 
Simona Králová 
Jakub Kramoliš 
Lucie Kretková 
Petra Kučerová 
Klára Kudlíková 
Kateřina Kurková 
Milan Kůta 
Simona Lukschanderová 
Jiří Neradil 
Petra Neumannová 
Jan Novák 
Hana Nováková, roz. Přibylová
Kateřina Nováková 
Madina Nurmatová 
Veronika Paclíková 
Václav Pacholík 
Tereza Pavlíčková 
Zdeňka Pecková 
Julie Prokopová , roz. Mašatová
Jan Purnoch 
Kateřina Roďanová 
Blanka Sirotková 
Lucie Skalická 
Jana Smíšková 
Zdeněk Stratil 
Lenka Šašková 
Anna Šatrová 
Iva Štrichová 
Jan Tecl 
Ivana Tylšarová 
Monika Vatrtová 
David Veselý 
Miloslava Vokatá 
Jakub Zvoníček 
Ivo Žilka 

Finance
Pavel Bača 
Lukáš Bažanovský 
Jonáš Beneš, roz. Kučera
Vlastimil Blahút 
Zuzana Březinová 
Michala Budilová 
Vojtěch Bufka 
Ladislav Bušovský 
Lucie Čechová 
Tomáč Černý 
Peter Čulák 
Emil Davtyan 
Mykhaylo Dovhanych 
Anton Drizgolovič 
Martin Dvořák 
Patrik Ehrenberger 

Pavla Ernstová 
Michaela Fejfarová 
Ani Hakobyan 
Jiří Hendrich 
Peter Herchl 
Petr Heršálek 
Petr Hošek 
Dominik Ježek 
Tomáš Kábrt 
Jana Kadavá 
Jana Kohlíčková 
Ján Koscelanský 
Mgr. Jakub Kráčmar 
Petra Krásná 
Jaroslava Krečmerová 
Tibor Kulich 
Marek Leško 
Stiv Malakjan 
Andrea Maňasová 
Kateřina Mimrová 
Ornella Moravcová 
Sebastian Nemček 
Jiří Novosad 
Tomáš Novotný 
Tomáš Ondrejko 
Jan Pekař 
Soňa Petrželová 
Ivan Pintér 
Ing. Kristína Plšíková 
Libor Podlaha 
Martina Pohlová 
Iva Radová 
Dominika Rosenbergová 
Naďa Rosová 
Jana Rychtaříková 
Tomáš Savkanič 
Petr Schůt 
Jakub Strnad 
Michal Šafránek 
Martina Šornová 
Nina Štefaňáková 
Michaela Štefančíková 
Daniel Švec 
Jakub Trčka 
Daniela Tůmová 
Eva Tychtlová 
Martin Ulman 
Daniela Vašková 
Jakub Vavřík 
Petr Vilímovský 
Lucie Vlková 
Vlastimil Vondra 
Jakub Vondruška 
Martin Vučka 
Vilém Zulák 
Barbora Zuzáková 
Vojtěch Žák

Finanční inženýrství
Martin Dolejš
Vít Ficl
Lukáš Frýd

Michal Haltuf
Lukáš Hátle
Adam Kučera
Lucia Nepšinská
Jan Siuda
Peter Tabiš
Ing. Tomáš Tvaroh
Martin Uher

Finance 
a oceňování 
podniku 
Martin Červený
Sabukhi Gasymov
Petr Hájek
Ing. Jiří Hanzl
Zuzana Hašková
Pavel Havlíček
Igor Hlísta
Veronika Horáková
Jiří Jaklín
Simona Jílková
Michaela Karolová
Michaela Knotková
Tomáš Komhäuser
Tereza Koucká
Alice Kremová
Pavol Krokoš
Inka Kropáčková
Dalibor Loy
Veronika Machová
Josef Marada
Hana Mazancová
Jiří Oukropec
Alena Pásková
Pavlína Petráňová
Dana Rimovská
Štěpán Ryšánek
Petr Skřiváček
David Štros
Martin Trnovec
Petra Valášková
Lukáš Valík
Eva Vrublová

Účetnictví 
a finanční řízení 
podniku
Eva Abelová 
Kamila Aubrechtová 
Tomáš Barák 
Eliška Bártová 
Soňa Bastlová 
Adéla Brádlerová, roz. Kačírková
Kateřina Břízová 
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Veronika Buzková 
Lukáš Cimerman 
Jakub Černý 
Zuzana Dandová 
Svetlana Donova 
Kateřina Drobná 
Dagmar Dubová 
Martina Dubská 
Martin Dvořák 
Lukáš Eibl 
Miroslav Fazekaš 
Hana Fišerová 
Pavla Fišerová 
Lenka Gabrielová 
Tereza Gluzová 
Ladislav Guzý 
Veronika Hájková 
Kristýna Haniaková 
Barbora Havlíková, roz. Suchánková
Dorota Heczková 
Eliška Hepová 
Anežka Hleděncová 
Veronika Hlobilová 
Radek Hobža 
Markéta Horníková 
Monika Hřebačková 
Michaela Hudcová 
Jakub Chalupecký 
Jan Chmelíček 
Vladislava Indrová 
Monika Jindřichová 
Pavel John 
Michaela Jonášová 
Michal Kašpar 
Petra Kašparová 
Kateřina Klepalová 
Vladimír Klíma 
Jiřina Kloudová 
Ivana Koláčková 
Alena Koldinská 
Jaroslava Korbelová 
Martina Koudelová 
Pavla Kousalová 
Jana Králová 
Zuzana Kubešová 
Petra Kučerová 
Veronika Kurimská 
Simona Kuželová 
Marie Larišová 
Iva Leksová 
Petra Lelková 
Petra Levá 
Jana Lívová 
Petra Mácová 
Kristýna Málková 
Radka Matějková 
Martin Mazel 
Andrea Mervartová 
Zuzana Miková 
Petra Mikovcová 
Štěpánka Moravcová 
Eva Motlová 
David Navrátil 
Jan Neurvirt 
Markéta Novotná 
Kateřina Novotná 

Daniel Ochman 
Šárka Pagáčová 
Monika Paukovičová 
Eva Paulíková 
Barbora Pavlasová 
Michaela Pavlíčková 
Irina Pavlova 
Radek Plašil 
Jana Poblová 
Jan Pohořský 
Kateřina Pospíšilová 
Monika Prenerová 
Petr Procházka 
Michal Procházka 
Markéta Prudíková 
Jitka Prudilová 
Martin Průša 
Zbyněk Přikryl 
Eliška Radinová 
Jan Rajdl 
Adéla Rejlová 
Žaneta Rücklová 
Monika Rysová 
Michaela Řápková 
Pavla Seifertová 
Petra Schüllerová 
Martina Sochorová 
Ivana Součková 
Ilona Spěváková 
Igor Spitz 
Simona Stehlíková 
Jana Střelcová 
Jiří Svoboda 
Lucie Svobodová 
Michal Šindelář 
Marcela Škodáčková 
Petra Šodková 
Aneta Špetová 
Pavel Štefela 
Martin Štukheil 
Miroslav Švára 
Eva Talaváňová 
Klára Tomší 
Michal Trebuľa 
Tereza Tuťálková 
Marika Tvardíková 

FINAC
Daniela Brýnová
Sergey Davidyan 
Vadim Karabut
Markéta Kučerová
Eleonora Nabeeva
Luboš Procházka
Samal Shagatay 
Hana Šulcová 
Uzeyir Topchibashev 
Simona Třísková 
Hanlin Wang

Učitelství 
ekonomických 
předmětu pro 
střední školy
Markéta Čižinská 
Ing. Aneta Hybšová 
Martina Krausová 
Monika Märzová 
Petra Petrovová 
Pavla Skálová 
Monika Soukupová 
Zdeňka Stávková 
Hana Strakatá 
Jana Šimková 
Sabina Trpáková, roz. Cypriánová

Tereza Ulmanová 
Pavel Urban 
Lucie Vacková, roz. Fromeliusová 
Pavla Verflová 
Gabriela Vítová 
Ondřej Vokáč 
Anna Vopalecká 
Věra Vytisková 
Ainur Zhulmanova 
Lea Zimáčková 
Kristýna Zvoníčková 
Jakub Žerebný 
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Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

http://�u.vse.cz
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