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ÚVODNÍ SLOVO
DĚKANA
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Vážení,
za nejdúležitější cíle, kterých se podařilo
v průběhu roku 2015 dosáhnout, považuji
ty, které jsou strategického charakteru
a představují dlouhodobější příspěvek k rozvoji fakulty. Mezi ně patří zejména získání
akreditace pro placený magisterský studijní program vyučovaný v anglickém jazyce
Master in Finance and Accounting (MIFA)
v únoru 2015 a zároveň to, že již ve stejném
roce se nám podařilo zorganizovat propagaci
a přijímací řízení do tohoto programu a od září
2015 zahájit řádnou výuku 25 studentů
v tomto studijním programu. Za zásadní
úspěchy roku 2015 považuji také další kroky,
které jsme učinili v propagaci studia na naší
fakultě na středních školách a následně dobré
výsledky přijímacího řízení do bakalářského
i navazujícího magisterského stupně studia.
V neposlední řadě bych vyzdvihl další pokrok
v získávání zahraničních profesních akreditací,
mezi které patří získání akreditace pro zkoušky
investičních analytiků od CFA Institute (Chartered Financial Analyst) pro naše finanční
obory a dále jsme získali statut Partner in
Learning, který je prvním stupněm akreditace
od ICAEW (Institute of Chartered Accountants
in England and Wales).

a jmenoval jsem do ní Bc. Dominiku Štěrbákovou, která se
velmi aktivně ujala své činnosti. Mezi náplň její práce patří zejména koordinace činnosti studentských klubů a vztahu
studentů k fakultě. Právě díky její činnosti se podařilo zapojit
studenty i do takových akcí pořádaných fakultou, jako je například den otevřených dveří fakulty, na kterém studenti prezentovali právě činnost studentských klubů.
Z množství akcí, které studentské kluby pro studenty připravily, bych vyzdvihl zejména studentskou konferenci v dubnu 2015, kterou připravili studenti pro studenty s celodenním odborným programem a které se zúčastnilo více než 100
studentů. Další úspěšnou akcí v říjnu 2015 bylo uspořádání
bowlingového turnaje pro první ročníky bakalářského studia, které navázalo na seznamovací kurzy pořádané pro první ročníky Rozvojovým a poradenským centrem VŠE v Praze,
a kterých se zúčastnili se studenty také někteří učitelé fakulty.
V neposlední řadě bych chtěl zmínit úspěšnou spolupráci fakulty s praxí formou, ve které má fakulta dlouhou a bohatou tradici, ale kterou se podařilo v roce 2015 převést na formu smluvního výzkumu a v rámci kterého zpracovaly týmy
pracovníků naší fakulty několik odborných studií řešících zejména problematiku velmi specifických problémů v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Významnou roli hrála Fakulta financí a účetnictví také v Národní účetní radě (NÚR), jejímž je zakládajícím členem a v rámci které se aktivně podílí na legislativním procesu v oblasti účetnictví, daní a auditu, což se v roce 2015 projevilo zejména na přípravě zásadní novely zákona o účetnictví v souvislosti s implementací
nové směrnice EU o individuálních a konsolidovaných účetních závěrkách společností. Za významný přínos k propagaci fakulty a jejího podílu na činnosti Národní účetní rady považuji také přípravu a zajištění průběhu již 6. ročníku odborného semináře NÚR, který se konal ve Vencovského aule VŠE
v Praze v prosinci 2015 a kterého se s pozitivním ohlasem zúčastnilo celkem téměř 400 účastníků, mezi kterými byli nejen
odborníci z praxe a ze státní správy, ale který byl zpřístupněn za zvýhodněných podmínek pro studenty vysokých škol.

Stejně jako i v roce 2014 jsme pokračovali v přesunu limitu
počtu přijímaných studentů z bakalářského studia do magisterského studia tak, že již došlo prakticky k vyrovnání vzájemného poměru mezi nimi. Za velmi pozitivní považuji také
to, že se podařilo udržet kvalitu přijímaných studentů, pokud bychom ji měřili limitem počtu bodů potřebných k přijetí na daný studijní obor, který se v některých případech i mírně zvýšil.

Na závěr bych chtěl všem spolupracovníkům na fakultě poděkovat za jejich práci, kterou v roce 2015 pro Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze vykonali a těším se na další spolupráci v roce 2016.

Velkou prioritou fakulty byla snaha o zvýšení publikačního
výkonu akademických pracovníků a také jeho zkvalitnění.
V této oblasti jsme se zaměřili zejména na úpravu motivačních pravidel podporujících rozdělení mzdových prostředků
přímo jednotlivým pracovníkům fakulty podle skutečného
množství a kvality publikací, jejichž byli autory. Dalším krokem byla reorganizace vydávání fakultních recenzovaných
vědeckých časopisů a zařazení jednoho z nich (European Financial and Accounting Journal) do mezinárodních citačních
indexů. Za úspěch považuji také další rozvoj tradiční doktorské konference fakulty „Finance a účetnictví (ACFA Prague)“,
která se konala poprvé v roce 2000 a v tomto roce se široce otevřela účastníkům ze zahraničí a probíhá plně v anglickém jazyce. Výstupem konference je sborník, který byl v roce
2015 poprvé zaslán k indexaci do databáze WoS – CPCI.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík. Ph.D.
děkan fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Vzhledem k rozvoji neformálních aktivit studentů a studentských klubů na Fakultě financí a účetnictví jsem od února 2015 vytvořil novou funkci studentské tajemnice děkana
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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: darina.kubova@vse.cz

2.1

Organizační schéma fakulty

Akademický senát

Děkan

Vědecká rada fakulty

Fakulty

Děkanát

Odborné katedry

Kolegium děkana

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra veřejných financí

Proděkani
Proděkan pro vědu, výzkum
a doktorské studium
Proděkanka pro studijní
a pedagogickou činnost

Další odborná pracoviště fakulty

Proděkanka pro zahraniční vztahy

Institut energetické ekonomie

Disciplinární komise

Oborové rady

Pedagogická rada

Organizační schéma fakulty Grafické znázornění organizační struktury fakulty Interní organizace fakulty se v roce 2015 oproti
letům minulým nijak nezměnila. Stabilní rovněž zůstává kolektiv erudovaných akademických pracovníků, kteří jsou zárukou
kvalitní výzkumné i vzdělávací činnosti na fakultě.

2.2

Vedení fakulty

Vedení fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze
doc. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – děkan
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. – proděkanka pro zahraniční vztahy, statutární zástupce děkana
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. – proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
Ing. Jana Nováková – tajemnice fakulty

9

Katedry Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Vedoucí katedry

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Ing. Alena Králová, Ph.D.

Katedra financí a oceňování podniku

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Katedra finančního účetnictví a auditingu

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Katedra měnové teorie a politiky

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Katedra manažerského účetnictví

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Katedra veřejných financí

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

2.3

Složení akademického senátu, vědecké rady a dalších
orgánů fakulty

2.3.1

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 studentské kurie) volených přímou a tajnou volbou. Senát má 15
členů, jednu třetinu tvoří zástupci studentů.
Předsednictvo senátu fakulty:
●● předseda:
● prof. Ing. Petr Marek, CSc. (do 10. 5. 2015 a nově od 25. 5. 2015)
●● místopředseda:
● prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (od 25. 5. 2015),
● Ing. Václav Černý, Ph.D. (do 10. 5. 2015),
●● místopředseda:
● Bc. Dominik Bečka,
●● tajemník:
● doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Členové senátu

Změny členů senátu nastalé v roce 2015

Kurie akademických pracovníků:
Celofakultní volební obvod
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.

členka do 10. 5. 2015

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

členem do 10. 5. 2015

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

členka od 11. 5. 2015

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

členem od 11. 5. 2015

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry bankovnictví a pojišťovnictví
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

členka do 10. 5. 2015

doc. Ing. Jiří Witzany, Ph.D.

členem od 11. 5. 2015

Katederní volební obvod Katedry didaktiky ekonomických předmětů
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

členem do 15. 7. 2015

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

členka od 11. 11. 2015

Katederní volební obvod Katedry financí a oceňování podniku
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

členkou do 10. 5. 2015

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

členem od 11. 5. 2015
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Členové senátu

Změny členů senátu nastalé v roce 2015

Katederní volební obvod Katedry finančního účetnictví a auditingu
Ing. Václav Černý, Ph.D.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry měnové teorie a politiky
Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry manažerského účetnictví
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry veřejných financí
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

členkou do 10. 5. 2015

doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

členkou od 11. 5. 2015

Kurie studentů:
Bc. Dominik Bečka

beze změny

Bc. Kateřina Černá

beze změny

Bc. Vladimír Turza

beze změny

Bc Lucie Foglová

členkou do 23. 6. 2015

Bc. Ondřej Polívka

členem do 10. 5. 2015

Bc. Lucie Kábelová

členkou od 24. 6. 2015

Bc. Lenka Šubrtová

členkou od 11. 5. 2015

2.3.2 Vědecká rada

Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví je samosprávným orgánem zřízeným v souladu se Zákonem o vysokých školách
a Statutem Fakulty financí 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).
Personální změny ve složení Vědecké rady v roce 2015 provedené ke dni 4. 11. 2015:
doc. Ing. David Procházka, Ph.D. - vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. - vedoucí katedry měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. - vedoucí katedry manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
Na svoji funkci čestného člena vědecké rady rezignoval ke stejnému datu také prof. Ing. Josef Valach, CSc..
Členové vědecké rady od 4. 11. 2015
Interní členové
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Vedoucí Katedry měnové teorie a politiky, 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. Petr Dvořák, Ph.D.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
Katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
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Členové vědecké rady od 4. 11. 2015
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
vedoucí Katedry financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum, Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta výkonný ředitel ČBA
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
vedoucí Katedry manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy, Fakulta financí a účetnictví
Externí členové
prof. Ing. Dana Dluhošová, Dr.
děkanka Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava
doc. Ing. Jan Doležal, CSc.
Senior partner BDO Audit s.r.o.
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc.
Katedra ekonomie Ekonomická fakulta TU v Liberci
Ing. Otakar Hora, CSc.
partner KPMG
Ing. Milena Horčicová, CSc.
bývalá ředitelka odboru Finanční politiky Ministerstvo financí ČR od roku 2015 v důchodu
Ing. Petr Kříž,
FCCA partner PricewaterhouseCoopers
Ing. Jiří Nekovář
prezident Confédération Fiscale Européenne
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Členové vědecké rady od 4. 11. 2015
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
prorektorka pro koncepci, rozvoj a IT, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Jiří Rusnok
člen bankovní rady Česká národní banka
Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
guvernér ČNB
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.
vedoucí Katedry účtovníctva a auditorstva, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislavě
prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
vedoucí Centra pro ekonomické studie a analýzy, Vysoká škola finanční a správní
Ing. Petr Zahradník,
MSc. ekonom, bruselská kancelář společnosti ČEZ, a.s.
prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor Vysoká škola ekonomie a managementu
Čestní členové vědecké rady
prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.
emeritní členka Katedry finančního účetnictví a auditingu

2.3.3 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
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. – předsedkyně komise
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Ing. Jan Molín, Ph.D.
Bc. Dominik Bečka – student oboru Bankovnictví a pojišťovnictví
Ing. Martin Dvořák – student doktorského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
Bc. Tomáš Brabec – student oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

2.3.4 Pedagogická rada

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

Členové Pedagogické rady
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. – předsedkyně
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. – Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D. – Katedra didaktiky ekonomických předmětů
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. – Katedra veřejných financí
prof. Ing. Martin Mandel, CSc. – Katedra měnové teorie a politiky
doc. Ing. David Procházka, Ph.D. – Katedra finančního účetnictví a auditingu
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. – Katedra manažerského účetnictví
Ing. Anna Staňková CSc. – Katedra financí a oceňování podniku
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2.3.5 Stipendijní komise

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

Členové stipendijní komise do 28. 2. 2015

Členové stipendijní komise od 1. 3. 2015

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

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

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Hana Rasochová

Ing. Jana Nováková
Hana Rasochová

2.4. Změnám v oblasti vnitřních předpisů
V roce 2015 došlo k úpravě Vyhlášky děkana FFÚ č. 3/2014, o plnění studijních povinností, kde byly doplněny zákazy
souběžného studia některých hlavních specializací a nově vzniklé vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys.

2.5. Důležité události v oblasti vědy a výzkumu
●●
●●
●●
●●
●●
●●

28. 1. 2015: Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce
15. 4. 2015: zasedání vědecké rady fakulty
17.–18. 4. 2015: XX. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2015)
29. 5. 2015: 16. ročník Konference studentů doktorského studia k financím a účetnictví (ACFA 2015)
1. 6. 2015 ukončení a vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž).
8.–10. 9. 2015: spolupořadatelství konference Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Virt, KFUA + KMU
+ Ekonomická univerzita v Bratislave
●● 16. 10. 2015: mezinárodní fórum Double Tax Treaties Forum
●● 4. 11. 2015: zasedání vědecké rady fakulty
●● 28. 11. 2015: 15. ročník Pedagogické konference (téma: Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 ve výuce účetnictví)

Zahájení konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“
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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 dva studijní programy vyučované v anglickém jazyce,
●● doktorský – celkem tři obory vyučované v českém jazyce a dva v jazyce anglickém.
Všechny obory bakalářského i navazujícího magisterského studia jsou realizovány prezenční formou. Na oborech doktorského
studia je umožněna prezenční i kombinovaná formu studia. Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě financí
a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2015:
Forma
studia

Garant oboru

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 ekonomickém
vzdělávání

P

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Vzdělávání v ekonomických předmětech

P

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

7501R035

P, K

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

6202R064

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

P

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

P

Doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Název programu

Poznámka

KKOV

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

Zdanění a daňová politika

1)

6202R088

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

Akreditovaný program navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce Finance and Accountancy for Common Europe (N6220) standardní
doba studia 2 roky
Program není rozčleněn na studijní obory
Akreditovaný program navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce Finance and Accounting (MIFA) (N6236) standardní doba studia
2 roky
Program není rozčleněn na studijní obory

2)

6202T000

P
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6236T000

Forma
studia

Garant oboru

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.

3)

6202V010

Accountancy and Financial Management

P, K

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

3)

6202V052

P, K

Výpočtová ekonomie a finance

4)

6207V022

Název programu

Poznámka

KKOV

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

Akreditovaný program doktorského studia Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)
Program není rozčleněn na studijní obory

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 tohoto studijního programu bude ukončena uplynutím doby, na kterou byla udělena, a fakulta již nepožádá
o její prodloužení, nabídka studia v anglickém jazyce byla od akademického roku 2015/2016 nahrazena novým studijním
programem Master in Finance and Accounting.
3) Programy doktorského studia nabízené v anglickém jazyce.
4) 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.
V roce 2015 bylo o dalších 8 let prodlouženo oprávnění fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru
Finance.

3.2

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce
(joint 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. Důvodem útlumu
programu FINAC byla příprava koncepčně nového studijního programu navazujícího magisterského studia v anglickém jazyce.
V září 2015 byl tento nový studijní program v anglickém jazyce – Finance and Accounting (Master in Finance and Accounting
– MIFA), otevřen a byli přijati první studenti pro akademický rok 2015/2016.

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 doktorský studijní program Kvantitativní metody v ekonomii. Zájem studentů o toto zajímavé 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“.
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3.5

Další vzdělávací aktivity fakulty

Katedra financí a oceňování podniku realizuje své mimoškolní vzdělávací aktivity prostřednictvím účasti učitelů na výuce
v dlouhodobých kurzech pro vzdělávání znalců a odhadců (výuka probíhá ve čtyřech semestrech), které jsou organizačně
zabezpečovány Institutem oceňování majetku, který je v této oblasti špičkovým pracovištěm na půdě VŠE v Praze.
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví uspořádala již 23. ročník kurzu celoživotního vzdělávání Peněžní ekonomie
a bankovnictví, který je zaměřen na bankovní, účetní a pojistná témata a oblasti zaměřené na instrumenty a regulaci
finančního trhu. V rámci povinné udržitelnosti po skončení řešení grantu OPVK proběhly dva kurzy akreditované MŠMT pro
manažery škol a školských zařízení zaměřené na účetní a daňové aktuality. Kurzy jsou vyhledávány středoškolskými pedagogy,
kteří uvedenou problematiku vyučují.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů opět v roce 2015 zorganizovala kurz „Doplňující, inovační a rozšiřující studium
učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace“ (rozsah 80 hodin) a kurz celoživotního vzdělávání pro pedagogické
pracovníky – „Doplňující pedagogické studium pro inženýry ekonomie k získání pedagogické kvalifikace k výuce ekonomických
předmětů pro střední a vyšší odborné školy“ (rozsah 260 hodin). Dále katedra pořádala nový kurz pro studenty doktorského
studia „Komplexní pedagogicko-psychologická a didaktická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy“
(rozsah 26 hodin). Katedra se rovněž nově zapojila jako hodnotitel do projektu Erasmus+ „Central Asian Centre for Teaching,
Learning and Entrepreneurship“. V rámci projektu jsou připravováni vysokoškolští učitelé na devíti univerzitách k získání
nových kompetencí pro výchovu k podnikavosti.
Katedra veřejných financí v roce 2015 organizovala přednášku Daně v kostce (novinky v oblasti daní v roce 2015), dále pořádala
mezinárodní fórum k problematice smluv o zamezení dvojímu zdanění -  „Double Tax Treaties Forum“, účast pro studenty
na tomto fóru byla bezplatná. Ve spolupráci s KPMG byl v dubnu 2015 realizován workshop „Využití software R v daňovém
poradenství“. Ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím proběhla přednáška generálního ředitele GFŘ ing. Martina
Janečka na téma „Daňové podvody na DPH a boj proti nim“. Další důležitou aktivitou bylo konání studentské sekce konference
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF). Pro akademické pracovníky a doktorandy fakulty Katedra veřejných
financí pořádala speciální semináře: Statistika, analýza dat – Základy statistiky a regrese (leden 2015), Časové řady I (leden
2015), Časové řady II (květen 2015), Dotazníková šetření (září 2015). V rámci celoškolského projektu – Projekt podpory
e-learningu statistických metod katedra zabezpečovala pro studenty Statistické dýchánky.
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.

Studenti placeného studijního programu „Master in Finance
and Accounting“ vyučovaného v angličtině
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UCHAZEČI O STUDIUM,
STUDENTI FAKULTY,
ABSOLVENTI FAKULTY
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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 2015 a celkový počet studentů v rámci jednotlivých oborů (ve všech ročnících studia),
tento údaj je zpracován k 31. 10. 2015, konzistentně s výročními zprávami, které předkládala fakulta v minulých letech.
Počty uchazečů o studium, studentů a absolventů za jednotlivé programy a obory studia

Uchazeči
studium

Přijatí studenti zapsaní
ke studiu

Celkový počet studentů

Absolventi

KKOV

Bankovnictví a pojišťovnictví

363

94

255

62

6202R003

Finance

603

165

533

109

6202R15010

Účetnictví a finanční řízení podniku

640

176

497

133

6202R052

   30

26

   40

11

6202R088

129

65

184

61

6202R064

1765

526

1509

376

Bankovnictví a pojišťovnictví

147

77

216

61

6202T003

Finance

204

99

244

70

6202T010

Finance a oceňování podniku

   86

48

107

22

6202T080

Finanční inženýrství

   66

34

   82

10

6202T101

Účetnictví a finanční řízení podniku

284

151

381

93

6202T052

Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy

   28

14

   36

   6

7504T167

Zdanění a daňová politika

121

70

195

64

6202T064

Celkem

936

493

1261

326

-

-

    4

14

6202T000

39

23

   23

-

6236T000

19

15

76

6

6202V010

Název oboru

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

Vzdělávání v ekonomických předmětech
Zdanění a daňová politika
Celkem
Navazující magisterské studium v rámci studijního programu Finance a účetnictví (N6217)

Navazující magisterské studium studijní program Finance and Accounting for Common Europe (N6220)
Pozn.: program není rozčleněn na studijní obory
Navazující magisterské studium studijní program Finance and Accounting (MIFA) (N6236)
Pozn.: program není rozčleněn na studijní obory
Doktorské studium v rámci studijního programu Finance a účetnictví resp. Finance and Accountancy (P6217)
Finance
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Počty uchazečů o studium, studentů a absolventů za jednotlivé programy a obory studia

Uchazeči
studium

Přijatí studenti zapsaní
ke studiu

Celkový počet studentů

Absolventi

KKOV

Finance (studium v anglickém jazyce)

4

2

   2

-

6202V010

Teorie vyučování ekonomických předmětů

-

-

   5

4

7501V015

11

10

61

5

6202V052

-

-

-

-

6202V052

34

27

144

15

Výpočtová ekonomie a finance

-

-

   4

-

6207V022

Finance (studium v anglickém jazyce)

-

-

-

-

6202V010

Teorie vyučování ekonomických předmětů

-

-

   9

1

7501V015

17

16

59

7

6202V052

1

1

   1

-

6202V052

39

31

137

12

-

-

3

-

Název oboru

Účetnictví a finanční řízení podniku
Accountancy and Financial Management
(studium v anglickém jazyce)
Celkem
Studijní program Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)

Účetnictví a finanční řízení podniku
Accountancy and Financial Management
(studium v anglickém jazyce)
Celkem
Studijní program Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)
Výpočtová ekonomie a finance

6207V022

Doplňující statistické údaje

Z celkového počtu studentů na fakultě v letním semestru 2014/2015 bylo 8 samoplátců (studentů, kteří se hradí studium sami)
z toho 7 v rámci navazujícího magisterského studia a jeden student doktorského studia, v zimním semestru 2015/2016 25
samoplátců z toho 22 v rámci navazujícího magisterského studia a 3 studenti doktorského studia.
Studentů fakulty, kteří překročili hranici 30 let, je 5 v rámci bakalářského studia, 18 v rámci navazujícího magisterského studia
a 50 v rámci doktorského studia (zde tvoří 42 % z celkového počtu studentů a oproti roku 2014 se snížil o 2 %).
V roce 2015 neúspěšně ukončilo studium celkem 393 studentů, v porovnání s rokem 2014 se počet vyloučených studentů
zvýšil téměř o 16 %, z toho 248 studentů v rámci bakalářského studia (zvýšení o 14 % oproti roku 2014), 138 studentů v rámci
navazujícího magisterského studia (zvýšení o 44 % oproti roku 2014) a 7 v rámci doktorského studia (snížení o 33 % oproti roku
2014).
Fakulta v roce 2015 vypracovala podrobnější analýzu, ze které vyplynuly nejčastější důvody ukončení studia. Z následující
tabulky je patrné, že k ukončení studia v důsledku neúspěšného studia (nedostatku kreditů k dalšímu studiu) došlo celkem
u 265 studentů, což je 65 % z celkového počtu vyloučených studentů. Nárůst studentů, jimž bylo ukončeno neúspěšně studium
lze zdůvodnit zejména stále se snižujícím počtem uchazečů o studium (v důsledku příchodu slabých populačních ročníků),
jehož důsledkem je přijetí části uchazečů, pro které je další studium obtížně zvládnutelné, zároveň to také svědčí o tom, že
fakulta setrvává na vysokých nárocích na své studenty a absolventy.

Imatrikulace studentů prvního
ročníku oboru „Master in Finance
and Accounting“
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Evidence důvodů neúspěšného ukončení studia
Důvod

Celkem 2015

Nedostatek kreditů – vyřazen

156

Zanechání studia – evidentní nedostatek kreditů

109

Studium na jiné fakultě

30

Studium na jiné škole

27

Jiné důvody – nezjištěné

25

Zanechání studia – dostatek kreditů / nové studium

   8

Nepovoleno – přerušení

   8

Zanechání studia – pokračuje v původním studiu

   3

Narození dítěte

   2

Výjezd do zahraničí nevyhovující požadavku na přerušení

   1

Dlouhodobá nemoc

   1

Rodinné důvody

   1

CELKEM

371

Na základě fakultních analýz příčin neúspěšnosti je možné dále 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 meziročně snížil o 17 % (v roce 2014 oproti roku 2013 o 15 %). Pokles je
způsoben zejména 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 v Praze.
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 tři třetí zvolený obor.
Počet přijatých studentů do bakalářského studia se meziročně snížil o 10 %. 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 počtu studentů.

Navazující magisterské studium

Meziroční pokles uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia činil 15 %. Více než 73 % uchazečů o navazující
magisterské studium představovali uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na jiných vysokých školách, v roce 2014
tvořili tito uchazeči 50 % z celkového počtu uchazečů.
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je, stejně jako u bakalářského studia, založeno na výsledcích písemné
přijímací zkoušky. Části 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
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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.
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 2015 bylo na základě splnění limitu studijního průměru přijato a zapsáno 250 studentů, na základě výsledků přijímacích
zkoušek 289 studentů (celkem 539 studentů). Počet přijatých studentů do navazujícího magisterského studia se meziročně
významně nezměnil (pokles je nižší než jedno procento).

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení je založeno na výsledcích přijímací zkoušky, která se skládá z pohovoru z odborného předmětu před komisí
a zkoušky z anglického jazyka. Na základě výsledků přijímací zkoušky děkan fakulty rozhoduje s přihlédnutím ke kapacitě
školitelů oboru o přijetí či nepřijetí. V roce 2015 byli přijati všichni uchazeči, kteří složili přijímací zkoušku, celkem 34 studentů,
což je o 3 méně než v předchozím roce. Pro obor Teorie vyučování ekonomických předmětů nebyli noví studenti z důvodu
omezení akreditace přijímáni. Z celkového počtu studentů přijatých v roce 2015 k doktorskému studiu je 15 studentů,
kteří absolvovali předchozí studium na jiné vysoké škole, v předchozím roce se jednalo pouze o 4 studenty. Počet zájemců
a přijatých studentů je v zásadě stabilizovaný a ukazuje ho následující tabulka.

Počet zájemců a přijatých na doktorských stupeň studia
2015
Obor

Finance

Účetnictví a finanční řízení podniku
Teorie vyučování ekonomických
předmětů

Přihlášených

Přijatých

Přihlášených

Přijatých

Prezenční

13

10

17

14

Kombinovaná

10

8

4

0

Prezenční

5

4

11

10

Kombinovaná

6

6

7

7

Prezenční

0

0

0

0

Kombinovaná

0

0

0

0

34

28

39

31

Celkem FFÚ

4.3

2014

Forma

Spolupráce se středními školami – propagace studia
na fakultě

Fakulta spolupracuje se středními školami v několika rovinách. Vedení fakulty se v prosinci 2015 zúčastnilo setkání s učiteli
středních škol organizované na celoškolské úrovni a využilo této příležitosti k prezentaci fakulty i k navázání dalších kontaktů
se středními školami.
Fakulta byla v tomto roce prezentována přímo na středních školách formou besed a odborných přednášek pro středoškoláky.
Do propagace fakulty touto formou se zapojili jak učitelé fakulty, tak její stávající studenti bakalářského, navazujícího
magisterského i doktorského studia, kteří představovali fakultu na středních školách, které sami absolvovali. Celkem byli touto
přímou formou v roce 2015 osloveni studenti patnácti středních škol, pražských i mimopražských. Vzhledem k příznivému
ohlasu fakulta plánuje organizovat tyto prezentace i v následujících letech. Fakulta v roce 2015 opět připravila propagační
brožuru pro zájemce o studium (náklad 1200 kusů), která byla různými cestami distribuována mezi uchazeče o studium. Katedra
finančního účetnictví a auditingu připravuje tradičně 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 2015 celkem 458 absolventů, navazující magisterské studiu 398 absolventů
(včetně programu Finance and Accounting for Common Europe).
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V roce 2015 bylo v rámci tří oborů doktorského studijního programu Finance a účetnictví, které jsou na fakultě akreditovány,
obhájeno celkem 13 disertačních prací, z toho 5 na oboru Finance, 3 na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů
a 5 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

4.4.1 Obhájené disertační práce
Obhájené disertační práce na oboru Finance
Téma

Autor

Školitel

Souvislost volatility akciových kurzů a pozice ekonomiky v hospodářském cyklu

Ing. Soňa Poláková

doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D., MBA

Ex-dividend Day Share Price Decline and Efficiency of Equity Options
Markets

JUDr. Ing. Tomáš Křížek, LLM

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Řízení nákladů a rozpočtování ve vládním sektoru

Ing. Jiří Hammer

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress

Ing. Milan Matejašák

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Standardy likvidity podle BASEL III a jejich dopad na vybrané banky ČR

Ing. Rostislav Plíva

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Efficiency of Microfinance Institutions in Latin America and Asia

Ing. Pavel Zetek

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku
Téma

Autor

Školitel

Vliv implementace IFRS do německých účetních předpisů na vypovídací schopnost účetních výkazů SME

Ing. David Trytko

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

IFRS Influence on Financial Reporting Quality

Ing. Tereza Miková

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Využití center sdílených služeb v účetnictví

Barbora Janasová

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Systém řízení výkonnosti podniku a motivace

Ing. Petr Petera

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

Konvergenční procesy rentability a růstu

Ing. Josef Rajdl

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů
Téma

Autor

Školitel

Moderní vyučovací metody ve výuce ekonomických předmětů

Ing. Radek Maxa

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Význam a analýza učebnice pro výuku účetnictví na středních odborných školách

Ing. Jana Fialová

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Problematika rusko-českého mezijazykového transferu v rámci výuky českého odborného ekonomického jazyka na Vysoké škole ekonomické v Praze

Ing. Martin Filip

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

Význam sociálně komunikačních dovedností pro výslednou kvalitu
ekonomického vzdělání

Ing. Lenka Holečková

doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

4.4.2 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 výuku a formuluje profil absolventa jednotlivých oborů na základě dobrých znalostí požadavků trhu
práce (díky dobrým kontaktům akademických pracovníků s praxí, zpracovávání dotazníků absolventů fakulty, kontaktům
s absolventy prostřednictvím tzv. Absolventských střed, účasti na Dni s VŠE, a odborným konferencím),
●● 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 sdružující absolventy i stávající studenty, zejména pak jejich odborné
aktivity (přednášky odborníků z praxe, konference).
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5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
FAKULTY FINANCÍ
A ÚČETNICTVÍ
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5

Personální zajištění Fakulty financí
a účetnictví

Informace o personálním zajištění akademických, vědeckých a administrativních činností fakulty jsou přehledně uvedeny
v níže uvedených tabulkách.

5.1

Věková struktura pracovníků fakulty

Věková struktura akademických, vědeckých a administrativních pracovníků s uvedením fyzického počtu žen a mužů je
uvedena v tabulce níže.

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědeckovýzkumní
pracovníci

Asistenti

2015

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

3

   3

30–39 let

1

0

4

0

12

8

2

1

4

0

4

36

40–49 let

1

0

5

4

2

7

0

0

2

1

1

23

50–59 let

5

2

5

5

3

5

0

0

1

0

5

31

60–69 let

5

2

3

6

1

1

0

0

1

1

2

22

nad 70 let

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

   7

14

7

19

15

18

21

2

1

8

2

15

122

Celkem

5.2

Počty pracovníků fakulty podle rozsahu pracovních
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

Počty akademických, vědeckých a administrativních pracovníků na Fakultě financí a účetnictví dle rozsahu pracovních úvazků
a dle nejvyššího dosaženého akademického titulu jsou uvedeny v tabulce níže.

2015

Profesoři

Docenti

Odborní
asistenti

Asistenti

Vědeckovýzkumní pracovníci

THP

Celkem

do 0,3

3

1

2

3

5

0

14

do 0,5

1

9

10

0

3

1

24

do 0,7

0

0

1

0

1

1

   3

do 1,0

17

24

26

0

1

13

81

Celkem

21

34

39

3

10

15

122

Administrativní
pracovnice naší fakulty
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6
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
STUDENTŮ
A ZAMĚSTNANCŮ
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6

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců

6.1

Stipendia studentů

Studentům fakulty jsou poskytována prospěchová, mimořádná a sociální stipendia. Prospěchová či mimořádná stipendia
poskytovaná studentům fakulty jsou nástrojem motivace studentů k vynikajícím studijním či vědeckým výsledkům.
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, reprezentace fakulty apod.). Sociální stipendia jsou nástrojem pomoci studentům při řešení jejich obtížné sociální
situace. Většina stipendií sociálního charakteru je vyplácena na celoškolské úrovni (ubytovací stipendium, stipendium v tíživé
sociální situaci apod.).
Vysoká škola ekonomická v Praze realizuje mimo stipendijní programy deklarované Zákonem o vysokých školách i následující
vlastní programy 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 vyplacených stipendií za rok 2015 podle jednotlivých programů
Přehled fakultou poskytovaných stipendií podle Zákona o vysokých školách
a stipendijních programů školy
Stipendia za vynikající studijní výsledky
Ocenění absolventi s vyznamenáním
●● bakalářské studium
●● navazující magisterské studium
Prospěchová stipendia
●● za zimní semestr akademického roku 2014/2015 (leden-únor)
●● za letní semestr akademického roku 2014/2015 (březen-červen)
●● za zimní semestr akademického roku 2015/2016 (září-prosinec)

Počty studentů

21
8
88
87
74

Motivační stipendium studentům bakalářského studia za dosažení prestižních jazykových certifikátů
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Stipendia vyplácená pomocným vědeckým silám
●● za letní semestr akademického roku 2014/2015 (červen 2015)
●● za zimní semestr akademického roku 2015/2016 (prosinec 2015)

52
50

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

63

Stipendium udělené v případě tíživé sociální situace studenta

0

Podpora studia v zahraničí (bakalářské a navazující magisterské studium):
●● program Erasmus + (semestrální studium)
●● jiná forma krátkodobého studijního pobytu
●● jiné programy (semestrální studium) – Norské fondy
●● podpora „freemovers“ (semestrální studium)
●● letní školy

75
39
3
2
4

Podpora významných sportovních aktivit studentů (volejbalová liga, šachový turnaj)
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Stipendia studentům doktorských studijních programů
●● za zimní semestr akademického roku 2014/2015
●● za letní semestr akademického roku 2014/2015
●● za zimní semestr akademického roku 2015/2016

65
57
53

Stipendia vyplácená studentům doktorského studia za pedagogickou činnost

41

28

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

Počty studentů

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

0
1
11
0
2

Stipendia na zahraniční výjezdy studentů
Typ

počet

částka

celkem

Erasmus

75

8 000,00

600 000,- Kč

Jiná forma

39

8 000,00

312 000,- Kč

Norské fondy

3

8 000,00

24 000,- Kč

Freemovers bez podpory

2

8 000,00

16 000,- Kč

Summer school

4

2 000,00

   8 000,- Kč

CELKEM

6.2

x

960 000,- Kč

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, tato místa jsou vybavena 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

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.
Mezi fakultní aktivity podporující nadané studenty patří zejména následující.
●● 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 a konference.
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7

Internacionalizace

7.1

Rozvoj mezinárodních vztahů a internacionalizace prostředí

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).

Mezinárodní studijní programy a výuka v cizím jazyce

V září 2015 Fakulta otevřela nový studijní program navazujícího magisterského programu „Finance and Accounting“, který se
vyučuje v anglickém jazyce. Do prvního semestru programu bylo přijato 23 studentů.
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.

Organizace mezinárodního vědeckého workshopu

K významným mezinárodním událostem roku 2015 v životě fakulty patří spolupořádání mezinárodního workshopu: „5th
workshop on current research in taxation“ 1.–2. července 2015 společně s Universitou v Münsteru. Uspořádání 5. ročník
tohoto workshopu na VŠE v Praze je výsledkem dlouhodobé aktivní mezinárodní spolupráce pracovníků fakulty a katedry
finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, reprezentované děkanem doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem Ph.D. a proděkankou
pro zahraniční vztahy doc. Ing. Marcelou Žárovou CSc.

Profesní akreditace

●● Fakulta je držitelem akreditace od Asociace profesních účetních ACCA na vybrané předměty vyučované na fakultě do roku
2019. Studenti, kteří absolvují akreditované předměty, mohou získat podle zaměření svého studijního oboru jednu až pět
zkoušek prvního stupně ACCA účetní kvalifikace.
●● Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW- Institute of Chartered Accountants in
England and Wales) udělila fakultě certifikát „Partner in Learning“ pro rok 2015.
●● Vybrané magisterské obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a Finanční inženýrství byly přezkoumávány profesní
společností CFA Institute (Chartered Financial Analyst®) za účelem ověření shody obsahu výuky oborů se standardy CFA.
Po přezkoumání obsahu vybraných oborů byla fakulta začleněna do prestižního seznamu univerzit v rámci CFA Recognition
Programu.

7.2

Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích
programů

Učitelé katedry finančního účetnictví a auditingu pod vedením doc. Žárové v roce 2015 již posedmé vyučovali účetní kurz
v angličtině pro letní školu organizovanou „University of Texas at Austin“.
Učitelé fakulty jsou zapojeny 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 2015 se uskutečnilo celkem 70 pracovních cest učitelů a doktorandů fakulty do zahraničí. V roce 2015 došlo k nárůstu
uskutečněných pracovních cest o 33% oproti roku 2014, převažovaly krátkodobé cesty do jednoho týdne v Evropě.
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Teritorium
Evropa
Mimo Evropu
Celkem

do 1 týdne

do 1 měsíce

nad 1měsíc

Celkem

60

1

0

61

0

8

1

9

60

9

1

70

Mobilita studentů V zahraničí studovalo jeden semestr celkem 119 studentů; z nich 39 studentů v zámoří. Program Erasmus+
využilo celkem 75 studentů, 3 studenti byli financování z programu EHP a Norských fondů, 2 studenti s finanční podporou
FFÚ. Na krátkodobém studijním pobytu mimo semestr byli v zahraničí 4 studenti. Fakulta zároveň všechny studenty studující
v zahraničí odměňuje jednorázovým mimořádným stipendiem. Hostující profesoři na Fakultě financí a účetnictví V roce 2015
byli pozváni 3 hostující profesoři. Uskutečnily se celkem 3 blokové kurzy pro studenty magisterských studijních programů VŠE
v Praze. K financování hostujících profesorů využila fakulta finančního projektu na podporu internacionalizace VŠE v Praze.
Hostující profesoři na fakultě
●● Axel Haller, Universität Regensburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Německo: 1FU580: Current issues in corporate
reporting in Europe
●● Klaus Röder, Universität Regensburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Německo: 1BP571 Capital Markets – International
Theory and German Practice
●● Shaikh M. Rahman, Texas Tech University, USA: 1BP570 Commodity Futures Trading Analysis.

Zahájení mezinárodního workshopu
„Double Tax Treaties Forum“
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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:
Fakulta financí a účetnictví

TRH DLUHOPISŮ

Vydání knihy podpořila:

●● Podpora excelentní publikační činnosti
●● Podpora vydávání vědeckých časopisů
● Český finanční a účetní časopis
● European Financial and Accounting Journal
● 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.
Kniha představuje komplexni přehled dluhopisove problematiky, včetně praktickych aspektů. Akcent je kladen na matematiku
dluhopisů, investični rizika, posledni vyzkumy z oblasti modelovani vývoje jejich tržni ceny, režimy vyvoje volatility a oceňovaci
metody.

Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

TRH DLUHOPISŮ

w w w w.eshop economica.c z

8.1

Vysoká škola e konomická v Praze

Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

Konference

Fakulta a její katedry pokračovaly i v roce 2015 v organizaci vědeckých a odborných konferencí:
●● Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce
(Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Praha, 28. 1. 2015)
●● 20. ročník mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (Katedra veřejných financí, Praha
17. – 18. 4. 2015),
●● 16. ročník Konference studentů doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE (FFÚ, Praha, 29. 5. 2015)
●● spolupořadatelství konference Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie (Katedra finančního
účetnictví a auditingu, Katedra manažerského účetnictví, Ekonomická univerzita v Bratislave, Virt, 8. – 10. 9. 2015),
●● mezinárodní fórum Double Tax Treaties Forum (Katedra veřejných financí, Praha 16. 10. 2015)
●● 15. ročník pedagogické konference Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 ve výuce účetnictví. (Katedra
finančního účetnictví a auditingu, Praha 28. 11. 2015).

8.2

Granty a projekty

Na fakultě byly v roce 2015 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,
Center on Budget and Policy Priorities, USA)

Ing. Sedmihradská

2010–2015

Soukromý a veřejný dluh – analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů (GAČR)

prof. Izák

2014–2015

Rok 2015 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.

Nově získané externí granty a projekty
Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv (GAČR)
Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách (GAČR)
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Řešitel

Období

prof. Janda

2015–2017

doc. 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 (IGS). Ukončené projekty byly
vyhodnoceny jako úspěšné. U pokračujících a nových projektů byl kladen důraz na vědeckovýzkumnou činnost a její kvalitu.

Ukončené projekty IGA

Řešitel

Veřejné finance ve vyspělých zemích

prof. Vančurová

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společnosti

prof. Král

Teorie očekávání v oceňování podniku

doc. Krabec

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů

doc. Šoljaková

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob

Ing. Finardi

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí

Ing. Svitlík

Chování cen investičních a úvěrových instrumentů

Ing. Bastin

16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením

Pokračující projekty IGA

doc. Procházka
prof. Marek

Řešitel

Finanční a hospodářský cyklus

doc. Brůna

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR

Ing. Randáková

Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby

Ing. Šiška

Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů

Ing. Fičura

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním

Ing. Berková

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese
v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)

doc. Králíček

Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru

Ing. Svoboda

Studentské části a aktivity konference TPAVF

Ing. Finardi

Nové projekty IGA

Řešitel

Veřejné finance v ČR a v EU

Ing. Sedmihradská

17. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

doc. Procházka

Oceňování zdravotnických přístrojů

Ing. Jeřábková

Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů
Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy a nejlepší praxe
Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury

8.3

prof. Ducháčková
doc. Wagner
doc. Hrdý

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 2015 jsou podle databáze
publikační činnosti VŠE (PC VSE, nepřepočtené podíly) následující:
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●●
●●
●●
●●

monografie, příspěvky v monografiích: 10,
články v časopisech s impakt faktorem z databáze Web of Science a v časopisech z databáze Scopus: 30,
ostatní recenzované články: 80,
příspěvky z konferencí: 168.

Cílem fakulty není v dlouhodobém horizontu maximalizovat celkový počet výsledků (v r. 2015 celkem 409), 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. Všechny tři časopisy byly i v roce 2015 na Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který je veden Radou pro výzkum, vývoj a inovaci České republiky,
časopis European Financial and Accounting Journal byl v roce 2015 zařazen do databáze ERIH+.
V roce 2015 vyšla čtyři čísla Českého finančního a účetního časopisu, v nichž bylo zveřejněno téměř 30 příspěvků. Byla rovněž
vydána 4 čísla European Financial and Accounting Journal s celkem 24 články.

8.4

Soutěže

Stejně jako v předchozích letech proběhla soutěž o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek v časopise s oponentním
řízením a o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia na fakultě. Jednalo se již o 17. ročník této soutěže.
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:

●● Ing. Tomáš Buus, Ph.D. – A general free cash flow theory of capital structure
Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci:
●● Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. – Trhy dluhopisů
Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:
●● PhDr. Milan Matejašák, MSc. – Basel III: How have Czech banks reached higher capital ratios? (článek vydaný
v Ekonomickém časopisu)
●● doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. a Ing. Jan Molín, Ph.D. – Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:
●● PhDr. Milan Matejašák, MSc. – Basel III: How have Czech banks reached higher capital ratios? (článek vydaný
v Ekonomickém časopisu)

V celoškolské soutěži o nejlepší publikace se z naší fakulty umístili:

2. místo prestižní publikace – knižní monografie
●● Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. – Trhy dluhopisů
3. místo za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia
●● PhDr. Milan Matejašák, MSc. – Basel III: How have Czech banks reached higher capital ratios? (článek vydaný
v Ekonomickém časopisu)
Ve studentské odborné soutěži (SOS2015) organizované fakultou (červen 2015) 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:

●● 1. místo: Vojtěch Fučík: Stock Market Indices Analysis. Economic Network Perspective
●● 2. místo: Salome Lekishvili: Optimalizace mezinárodního portfolia z hlediska českého investora
●● 3. místo: Adéla Friedelová, Bc. Marie Kolmanová, David Kropáč, Bc. Petr Potočiar a Bc. Petr Sedláček: Ukončované činnosti
ve vztahu k IFRS

Čestné uznání:

Bc. František Rón: Možnosti oceňování profesionálních sportovních hráčů
Bc. Zuzana Böhmová: Zpráva o průhlednosti
Cenu rektora za excelentní diplomovou práci získalo 8 studentů a za excelentní bakalářskou práci 3 studenti.
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Cena rektora za excelentní diplomovou práci:

Autor: Hort Jan
Název práce: Vykazování webových stránek dle IFRS
Vedoucí práce: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Autor: Kučerová Alena
Název práce: Dopady finanční krize na vybrané segmenty ekonomiky ČR a na státní rozpočet
Vedoucí práce: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Autor: Gajdošová Eva
Název práce: Efektivnost lůžkových zařízení v ČR
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Autor: Čurpek Juraj
Název práce: On the Analysis of the Spot Electricity Prices
Vedoucí práce: Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Autor: Kohoutková Růžena
Název práce: Všeobecné přenesení daňové povinnosti jako krok k zásadní modernizaci daně z přidané hodnoty
Vedoucí práce: Ing. Hana Zídková, Ph.D.
Autor: Ing. Kučerová Michaela
Název práce: Potenciální sjednocení sazeb DPH v ČR
Vedoucí práce: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Autor: Sobotka Jan
Název práce: Řízení fondu alternativních aktiv
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Cena rektora za excelentní bakalářskou práci:

Autor: Bc. Sich Olena
Název práce: Bonitní a bankrotní modely v praxi – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Barbora Menčlová
Autor: Bc. Procházka Michal
Název práce: Odhad daňových úniků dle ekonomických činností
Vedoucí práce: Ing. Savina Finardi, Ph.D.
Autor: Bc. Szabo Milan
Název práce: Cenové bubliny v kontextu měnové politiky a mezinárodního pohybu kapitálu
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Šíma

V rámci konference doktorských studentů ACFA2015 proběhla ve spolupráci s firmou
Grant Thornton soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. Vítězi se stali:

Sekce Účetnictví:
1) Michael LINK: “Talking About ‘Non-Financials’: A Semantic Analysis of the EU-CSR Directive and Its Impact on the Reporting of
‘Non-Financial’ Information”
2) Petr ČERMÁK: “Customer Profitability Analysis and Customer Life Time Value Models: Portfolio Analysis”
Sekce Finance:
1) Milan FIČURA: “Modelling Jump Clustering in the Four Major Foreign Exchange Rates Using High-Frequency Returns and CrossExciting Jump Processes”
2) Matúš GREGA: “Factors Influencing Final Price of Public Procurement: Evidence from Slovakia”

8.5

Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty a činnost
vědecké rady

V rámci doktorského studia úspěšně dokončilo tento stupeň vzdělávání 16 studentů, z toho někteří spolupracují i nadále
s fakultou v rámci výuky nebo výzkumu.
Bylo úspěšně dokončeno jedno habilitační řízení (Ing. David Procházka, který byl jmenován rektorkou VŠE docentem pro
obor Účetnictví a finanční řízení) a jedno bylo na základě hlasování vědecké rady zastaveno (Ing. Petr Polák, Ph.D., obor
Účetnictví a finanční řízení). V roce 2015 bylo zahájeno řízení ke jmenování doc. Ing. Danuše Nerudovou, Ph.D. profesorkou
(PEF Mendelovy univerzity v Brně) a úspěšně ukončeno řízení ke jmenování profesorem doc. Ing. Jana Pavla, Ph.D. (FFÚ VŠE).
V rámci kvalifikačního rozvoje byly pro akademické pracovníky a doktorandy fakulty uspořádány speciální semináře: Statistika,
analýza dat – Základy statistiky a regrese (leden 2015), Časové řady I (leden 2015), Časové řady II (květen 2015), Dotazníková
šetření (září 2015).
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9

Zprávy o činnosti kateder, institutů
a studentských spolků

9.1

Zprávy o činnosti kateder

9.1.1 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Vedoucí katedry:
doc. Ing. Jarmila Radová, CSc.

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
6
1
0
13
10

Odborná specializace katedry v pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti je dlouhodobě zaměřena na tři základní linie: bankovnictví, 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 Finanční inženýrství.

Kvalifikační struktura
V roce 2015 doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. po úspěšném jmenovacím řízení profesorem před Vědeckou radou fakulty postoupil k jmenovacímu řízení před Vědeckou radu VŠE.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra v roce 2015 uspořádala již počtvrté konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů zaměřenou tentokrát na Změnu modelu
fungování finančního trhu 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 víceguvernéra ČNB prof. Tomšíka a náměstkyně ministra financí JUDr. Juroškové.
Katedra dále v rámci udržitelnosti grantu OPVK zorganizovala dva akreditované kurzy pro manažery škol a školských zařízení, zaměřené
na účetní a daňové aktuality.
Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry.
V roce 2015 prof. Janda navázal úspěšnou vědeckou spolupráci a kontakty s McGill University v Montrealu, kde v roce 2016 rozšíří spolupráci plánovaným vědecko-výzkumným pobytem.
Prof. Ducháčková a prof. Daňhel dlouhodobě spolupracují s katedrou pojišťovnictví Ekonomické univerzity v Bratislavě. Ing. Stádník
ve spolupráci s CFA asociací zorganizoval řadu akcí, z nichž většina byla streemována do celé Evropy.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry v roce 2015 publikovali sami nebo ve spoluautorství řadu významných vědeckých a odborných publikací, článků a příspěvků, z toho je několik v časopisech s nenulovým impakt faktorem. Dále bylo publikováno 8 článků, které jsou registrovány v databázi
RVVI. Monografie Ing. Stádníka Trhy dluhopisů byla oceněna jak na úrovni děkana fakulty, tak též na úrovni 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 dalších 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. Doc. Teplý je členem dozorčí rady
ČEB. 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 2015 proběhl již 23. ročník.
Katedra též na objednávku zpracovává expertní stanoviska pro žadatele z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a řízení rizik, v roce 2015
se týkala výpočtu nákladů bank podle plánovaného zákona o úvěru pro spotřebitele a dále analýzy vývoje pojišťoven působících na českém trhu. Dále byly zpracovány studie pro ČBA, jejichž hlavním autorem byl doc. Teplý a obě byly odbornou veřejností velmi kladně hodnoceny.
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9.1.2 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:

1
3
5
0
3
6

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. V roce
2015 katedra zabezpečila výchovu učitelů v bakalářském, magisterském, doktorském studiu i v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Na katedře působilo v roce 2015 devět interních pracovníků a tři externí.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedře se podařilo rozvíjet pracovní vztahy se slovenskou Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě především v oblasti zlepšení kvality výuky v předmětových didaktikách. Pokračovala ve spolupráci s Institutem für Wirtschaftspädagogik z Vídně při přípravě učitelů a rozvoji výchovy k podnikavosti. Katedra byla spolupořadatelem 9. ročníku mezinárodní vědecké elektronické konference „Média a vzdělávání 2015“, účastnila se 15. ročníku „Pedagogické konference na VŠE v Praze“, mezinárodní vědecké konference“ Nové trendy 2015 – New
Trends 2015“ ve Znojmě, „Efficiency and Responsibility in Education 2015 v Praze, 16th Annual Conference on Finance and Accounting
a konference „ Minipodnikání na ZŠ“ na VŠE v Praze.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Výzkumná a tvůrčí činnost pracoviště byla zaměřena na integraci teoretických ekonomických poznatků a zkušeností podnikohospodářské praxe s ekonomickým vzděláváním a na problematiku výchovy a vzdělávání budoucích učitelů ekonomických předmětů. Katedra připravila ve spolupráci s Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě monografii Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. Odeslala příspěvek
do zahraničního časopisu s nenulovým IF a příspěvky do odborných periodik indexovaných databází ERIH plus, Web of Science a odeslaných k indexaci do databáze SCOPUS. Vydala didaktické materiály (pro didaktiku účetnictví, didaktiku ekonomiky a pro kurz Podnikové
praktikum).

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra spolupracovala s pražskými fakultními cvičnými školami, jež umožňují pedagogickou praxi pro studenty oboru učitelství bakalářského i magisterského studia. Spolupracovala s pilotními středními školami, které participovaly na projektu IGA v souvislosti s hodnocením úrovně ekonomického myšlení žáků. Někteří členové katedry působili ve státní zkušební komisi pro udělování absolutoria na VOŠ.
Katedra spolupracovala s AV Media, s institucí pro vzdělávání učitelů TTnetem ČR, s centrem fiktivních firem NÚV CEFIFEM, s neziskovou
vzdělávací organizací Junior Achievement, ČR. Zajišťovala zvyšování kvalifikace učitelů středních a vyšších odborných škol prostřednictvím celoživotního vzdělávání formou Doplňujícího pedagogického studia a prohlubujícího studia Písemné a elektronické komunikace. V roce 2015 katedra řešila a hodnotila následující projekty: IGA „Implementace metody případové studie a ekonomických her
do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním
a „Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship – Erasmus+“. Podílela se na řešení mezinárodního projektu „Entrepreneurial Skills Pass“ (Certifikátu podnikatelských dovedností) a interního rozvojového projektu FFÚ VŠE „Bakalářské předměty
v angličtině“.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Katedra chce rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s dalšími pracovišti v Evropě i mimo ni, zapojit do projektu Erasmus+. Plánuje vydat další metodické materiály, které přispějí ke zkvalitnění výuky v oblasti ekonomického vzdělávání.
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9.1.3 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:

2
4
10
2
7
15

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra se zaměřuje na dva úzce související odborné okruhy. První odbornou specializací katedry je finanční management podnikatelských subjektů v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na makroekonomické úrovni na finanční prostředí podniku tvořené
zejména daněmi, 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 značném rozsahu realizovaných v počítačových učebnách.
Zázemí katedry tvoří i Institut oceňování majetku (IOM), jehož pracovníci zajišťují pro katedru výuku oceňování nemovitostí, učitelé katedry pak tvoří jádro odborného zázemí Institutu oceňování majetku.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Katedra patří ke středně velkým katedrám. V roce 2015 se kvalifikační struktura katedry podstatněji nezměnila. 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. V roce 2015 byla zahájena výuka nového volitelného předmětu Znalectví v ekonomických předmětech, který si rychle získal pozitivní ohlasy studentů. Jeho součástí jsou i účasti studentů
na soudních jednáních, kde mohou získat řadu cenných zkušeností pro svou případnou budoucí praxi. Úspěšně se rozvíjel i druhý nedávno vytvořený volitelný předmět Oceňování finančních institucí.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Vědecká práce byla realizována především prostřednictvím projektu Institucionální podpory a projektů IGA. Její výsledky lze nejlépe vyjádřit počtem publikací: 3 publikované a 6,5 nově podaných článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem, 1 článek v databázi Scopus,
22 článků v časopisech ze seznamu RVVI, 7 příspěvků na konferencích sledovaných v Conference Proceedings Citation Index. Řada dalších
příspěvků 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 2015 v seznamu RVVI.
Spolupráce s praxí, CŽV, projekty...
Katedra realizuje své externí činnosti především prostřednictvím Institutu oceňování majetku VŠE, který je jejím aplikačním pracovištěm.
Značná část učitelů katedry je zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování nemovitostí, podniků a nehmotného majetku pro znalce
a odhadce i do jednorázových seminářů pro pokročilé. Řada členů KFOP se též podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných IOM. Členové katedry jsou činní v komisi ČNB, úzce spolupracují s orgány Ministerstva spravedlnosti a působí v poradním sboru ministra spravedlnosti, dále působí v poradním sboru Městského soudu Praha a Krajského soudu Praha. Na druhé straně praxe zajišťuje některé kurzy KFOP,
především fúze a akvizice (TPA Horwath), v dalších kurzech učí pracovníci předních poradenských firem.
Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Vedoucí katedry a další pracovníci 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 zkvalitnění znalecké praxe v ČR. V rámci tohoto nového systému se také předpokládá dopracování a využití českých standardů
pro oceňování podniku a hlavních majetkových složek, které již řadu let vznikaly v rámci vědecké činnosti KFOP a IOM.
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9.1.4 Katedra finančního účetnictví a auditingu

Vedoucí katedry:
doc. 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:

3
9
13
0
11
11

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti patří garance bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia na oboru
„Účetnictví a finanční řízení podniku“. Kromě celoškolského základního kurzu je katedra garantem řady specializovaných kurzů (celkem se
jedná o více než 40 kurzů a odborných seminářů, včetně těch vyučovaných v cizích jazycích).

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
V květnu 2015 se habilitoval doc. Procházka. Během roku 2015 se stal členem katedry Dr. Rada (odborný asistent). Pracovní poměr naopak na katedře ukončila Ing. Takáčová.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Ve spolupráci se společností Ernst & Young proběhla tradiční soutěž o nejlepší bakalářskou práci na účetní téma. V září 2015 byla katedra spoluorganizátorem mezinárodní konference „Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie“. Na podzim proběhl 5. ročník Účetní olympiády pro střední odborné školy. Vyhlášení jejích výsledků se konalo v rámci 16. ročníku Pedagogické konference, taktéž
organizované katedrou.
V průběhu roku 2015 se se uskutečnily odborné stáže pracovníků a doktorandů katedry na zahraničních univerzitách. Zaměstnanci katedry se intenzivně podílejí na zabezpečení výuky v rámci anglického programu Master in Finance and Accounting a Letní univerzity spolupořádané s University of Texas at Austin.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Během roku 2015 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. K nejdůležitějším patřil první rok
projektu GAČR „Ekonomické dopady implementace IFRS v tranzitivních ekonomikách“, který navazuje na předchozí výzkumná témata katedry. Na katedře probíhá i několik projektů Interní grantové agentury VŠE v Praze. Za nejvýznamnější publikační počin lze považovat vydání odborné monografie Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě doc. Procházky. V průběhu roku 2015 byly obhájeny 3 doktorské dizertační práce.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra se aktivně podílela i na organizaci a zajištění úspěšného semináře Národní účetní rady, který se konal v listopadu 2015 ve Vencovského 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 organizací i v jejich výkonných orgánech (např. prof. Müllerová první viceprezidentka Komory auditorů ČR; Ing. Vašek předseda Komory certifikovaných účetních; Ing. Skálová členka Prezídia Komory daňových poradců ČR). Pět členů katedry je současně členem Národní účetní rady.
Vysoké odborné renomé katedry se odráží i ve spolupráci s Ministerstvem financí. Katedra aktivně participuje na přípravě nových účetních předpisů, ať již v rámci připomínkového řízení, nebo přímo formou odborných konzultací.

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 projektů, apod.).
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9.1.5 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:

3
4
2
1
6
7

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, mezinárodních 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 zabezpečuje 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 obchodních
firmách či na odborných pozicích v oblasti veřejné správy. Katedra garantuje bakalářský, magisterský a doktorský obor Finance a vedlejší
specializaci Mezinárodní finance a byznys a podílí se na garanci vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Katedra v současné době prochází generační obměnou a připravuje rozšíření svých řad o mladé perspektivní odborníky. Byl přijat jeden
pracovník 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 (Řízení rizik finančního systému, Macroeconomic analysis for financial markets,
Financial regulation and risk management, Quantitative analysis for algorithmic trading ). Byla zahájena výuka vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys ve spolupráci s Katedrou mezinárodního obchodu.

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 projektu Centra excelence podporovaného Grantovou agenturou ČR. Ve fázi řešení je projekt Finanční a hospodářský cyklus v rámci Interní grantové
agentury VŠE. Úspěšně byl řešen katedrální projekt jako součást Institucionální podpory výzkumu na VŠE. Celkově členové katedry publikovali 38 publikací, z toho 1 jako kapitola v odborné monografii, 5 (spolu)autorství článků v časopisech v databázích Thomson Reuters
(Web of Science), 5 článků v časopisech v databázi ERIH+, 3 články v recenzovaných časopisech v databázi RVVI a 5 příspěvků ve sbornících z konferencí sledovaných v Conference Proceedings Citation Index.

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. Aktivní spolupráce s firmami byla navázána v rámci předmětu Odborná praxe.

43

9.1.6 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
6
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 řízení a měření výkonnosti.
Obsah i dynamiku vývoje těchto oblastí sleduje v interdisciplinárních vazbách zejména vzhledem k problematice systémového řízení ekonomických subjektů (manažerské řídicí systémy, systémy řízení podnikové výkonnosti) a tvorby integrovaných manažerských informačních systémů. Katedra spolugarantuje bakalářský, magisterský i doktorský studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Je též garantem vedlejších specializací Účetnictví a Controlling a ve spolupráci s Katedrou informačních technologií zajišťuje vedlejší specializaci Řízení podnikové výkonnosti.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
V roce 2015 proběhla úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Petra Petery na téma Systém řízení výkonnosti podniku a motivace.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra rozšířila nabídku předmětů v cizích jazycích a nově vyučuje dva předměty pro bakalářské studijní programy v anglickém jazyce –
povinný předmět Management Accounting and Performance Analysis pro program Bachelor of Business Administration a volitelný předmět Accounting for Performance Measurement.
Autorský tým pod vedení prof. Fibírové připravil nové vydání učebnice Manažerské účetnictví, která je základní literaturou pro povinné
předměty Manažerské účetnictví na bakalářském stupni studia, ale která je také využívána jako učební pomůcka na řadě dalších vysokých škol v ČR.
V září 2015 katedra obsahově i organizačně garantovala sekci Corporate Performance Management na konferenci IDIMT Interdisciplinary Information Management Talks, kde Ing. Šiška, Ph.D. vystupoval jako jeden z klíčových řečníků. Katedra se též každoročně stává místem setkání vysokoškolských učitelů manažerského účetnictví z ČR, pro které v červnu 2015 uspořádala již popáté odborný workshop Jak
učit manažerské účetnictví.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Výsledky vědeckovýzkumné práce prezentovali členové a studenti doktorského studia katedry celkem v šesti odborných článcích v recenzovaných časopisech, z toho jeden v časopise s impakt faktorem, a třinácti 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 tři projekty Interní grantové agentury, a to Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů,
Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností a Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra v roce 2015 připravila a úspěšně zahájila výuku v kurzu celoživotního vzdělávání Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku. I v roce 2015 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 způsobilosti účetních, auditorů a dalších pracovníků, působících ve finančních útvarech zejména podniků.
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9.1.7 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:

5
6
4
0
13
9

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra pokrývá široké spektrum odborných disciplín jak v oblasti pedagogické tak i výzkumné. Zaměření katedry odpovídá různorodosti problémů veřejného sektoru a veřejných financí. Zabývá se problematikou veřejných výdajů a výdajových programů, zdaněním a daňovou teorií a politikou, financováním neziskových odvětví a fiskální teorií a politikou.
Katedra garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Zdanění a daňová politika a zajišťuje výuku ve specializovaných předmětech těchto oborů. Podílí se na profilaci studentů bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia oboru Finance jako
jedna z garantujících kateder. Rovněž nabízí vedlejší specializaci Daně v podnikání pro studenty navazujících magisterských studijních
oborů Vysoké školy ekonomické v Praze.
Na katedře veřejných financí bylo v roce 2015 úspěšně vedeno a obhájeno celkem 81 bakalářských prací, 70 diplomových prací a jedna disertační práce. Členové katedry věnují velkou pozornost kvalitě zpracovávaných prací, což je mimo jiné projevilo v tom, že v soutěži ESOP o nejlepší studentskou odbornou práci uspěla bakalářská práce zpracovávaná na Katedře veřejných financí studentem Michalem
Procházkou na téma Odhad daňových úniků dle ekonomických činností. Za dlouhodobou výzvu učitelé katedry považují připravit absolventy na budoucí povolání a umožnit jim už v průběhu studia kontakt s budoucími zaměstnavateli i nahlédnutí do aktuálních problémů
praxe, a to nejen v rámci studovaných oborů. Do přímé i nepřímé výuky proto katedra zapojuje jak špičkové manažery velkých poradenských firem, tak i představitele veřejné správy. Katedra rovněž nabízí absolvování předmětu Odborná praxe, který se realizuje na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Významní odborníci z praxe jsou rovněž pravidelně členy státnicových komisí.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
V roce 2015 na katedře veřejných financí působilo celkem 5 profesorů, 6 docentů a 4 odborní asistenti.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
V roce 2015 katedra veřejných financí uspořádala jubilejní 20. ročník mezinárodní vědecké konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Konference je od roku 2012 zařazena do prestižní databáze Web of Science – CPCI-SSH.
Katedra se výrazně podílela na uspořádání mezinárodního fóra Double Tax Treaties (DTT Forum), které bylo zaměřeno na oblast problematiky mezinárodního zdanění za účasti významných zahraničních hostů.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Katedra věnuje velkou pozornost i kvalitě publikační činnosti nejen členů katedry, ale i doktorandů. V roce 2015 byla vydána jedna knižní
monografie (Sedmihradská: Rozpočtový proces obcí), 8 článků s impakt faktorem a řada dalších publikačních výstupů.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Za dlouhodobou výzvu učitelé katedry považují připravit absolventy na budoucí povolání a umožnit jim už v průběhu studia kontakt
s budoucími zaměstnavateli i nahlédnutí do aktuálních problémů praxe, a to nejen v rámci studovaných oborů. Do přímé i nepřímé výuky
proto katedra zapojuje jak špičkové manažery velkých poradenských firem, tak i představitele veřejné správy. Katedra rovněž nabízí absolvování předmětu Odborná praxe, který se realizuje na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Významní odborníci z praxe jsou rovněž pravidelně členy státnicových komisí.

Ostatní (plány do budoucnosti)
Katedra veřejných financí se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu poskytovaného vzdělání v rámci bakalářských, navazujících magisterských
i doktorských studijních programů. Cílem je udržet propojení nabízeného vzdělávání s praxí a zapojení odborníků z praxe do přímé i nepřímé výuky. Mezi další cíle patří organizace tradiční mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, která se těší
dlouhodobému zájmu ze strany účastníků.
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9.2

Zpráva o činnosti institutu a studentských spolků
9.2.1

Institut energetické ekonomie

9.2.2

Klub daňařů

9.2.4

Bankéřský klub

9.2.3

Klub přátel účetnictví

Institut energetické ekonomie (IEE) je pracoviště 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. Soustředí se na ekonomické
aspekty trhů s elektřinou, ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami.
Institut energetické ekonomie vznikl v roce 2010 a během této doby prošlo jeho řadami mnoho členů, kteří dnes působí
na vrcholných pozicích v energetickém byznysu, a to jak v soukromé, tak státní sféře.
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 organizuje kariérní večer „Najdi se v energetice“
a prostřednictvím webových stránek inzeruje konkrétní nabídky partnerů a podílí se na předvýběru uchazečů.
IEE staví na dlouhodobé spolupráci s firemními partnery. Současná partnerská síť čítá společnosti Amper Market, a.s., ČEPS,
a.s., Ernst & Young, s.r.o. a Power Exchange Central Europe, a.s. Pro rok 2016 byla nově navázána spolupráce se společností
ExxonMobil Business Support Center Czechia, s.r.o. Reálným výstupem těchto styků je např. skutečnost, že přímo z řad členů
IEE si své nové kolegy v loňském roce vybraly společnosti Amper Market a EY. Dalším projektem je certifikát IEE – každý
student, který absolvuje 8 přednášek organizovaných Institutem, získává automaticky certifikát, který poukazuje na jeho
zájem o danou problematiku. V úhrnu Institut uspořádal více než 50 přednášek, organizoval přes desítku konferencí a exkurzí,
nadané studenty odměnil částkou téměř 250 tisíc Kč a vydal desítky komentářů k aktuálnímu ekonomickému dění skrze
vlastní informační kanály.
Klub daňařů působí na Fakultě financí a účetnictví již více jak dva roky a od té doby se mu podařilo
uspořádat několik akcí, jak s odborníky z praxe, tak z akademické půdy. V roce 2015 se jednalo
zejména o neformální setkání a organizaci akcí ve spolupráci s Katedrou veřejných financí. 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.
Bankéřský klub byl založen v roce 2014 a tvoří jej 14 aktivních členů, kteří se podílejí na jeho
činnostech. Mezi jeho hlavní aktivity patří sdružování studentů z oborů Bankovnictví a pojišťovnictví
a Finance, pořádání přednášek s pozvanými odborníky na vybraná témata a propojování tak teorie
s praxí. Za dobu své existence zorganizoval několik úspěšných přednášek, např. s europoslancem
Petrem Machem, nebo se zakladatelkou Zonky Lucií Tvarůžkovou. V roce 2015 zorganizoval klub také několik neformálních
střetnutí pro studenty Fakulty financí a účetnictví, např. Bankéřský kvíz nebo letní posezení s grilováním.
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). Dále
zprostředkovává témata Bakalářských a Diplomových prací ve spolupráci s firmami z oboru. Rovněž organizuje neformální
společenské akce, jejichž cílem je mimo jiné budovat vazby mezi studenty a pedagogy. V roce 2015 pořádal celkem osm
akcí – čtyři odborné přednášky v prostorách školy, dvě letní a jednu vánoční společenskou akci a historicky první konferenci
s mottem „Jak se neztratit v účetní praxi aneb JEN ŠKOLA NESTAČÍ“. Vzhledem k velkému úspěchu konference začaly v roce
2015 přípravy druhého ročníku konference pro změnu s mottem „Proč je důležité míti účetnictví“.

Studenti ze studentského spolku
„Klub přátel účetnictví“
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10 Výroční zpráva o hospodaření
Rozpočet Fakulty financí a účetnictví byl pro rok 2015 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 2015, 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 finančních prostředků, které byly určeny na krytí nákladů z hlavní činnosti v roce 2015, tvořil z největší části příspěvek
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)ve výši 49 594 tis. Kč, příděl v rámci doktorského studia, který byl očištěn
o platby za kooperaci v rámci tohoto doktorského studia, ve výši 1 719 tis. Kč a Fond provozních prostředků ve výši 4 052 tis. Kč,
který obsahoval, jak dodatečný příděl MŠMT, tak příděl z dodatečného snížení přerozdělení z výkonů NMS pro OZS. Část zdrojů
z Fondu provozních prostředků byla v roce 2015 využita na pokrytí nákladů v rámci změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké
školy ekonomické v Praze, ke kterému došlo v září roku 2015. Významnou položkou v rozpočtu byla také platba za převod kvóty
71 studentů z navazujícího magisterského studia, kterou Fakulta financí a účetnictví zaplatila Fakultě mezinárodních vztahů, a to
ve výši 996 tis. Kč. Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti fakulty probíhalo v roce 2015 v souladu se schváleným rozpočtem.

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti Fakulty financí a účetnictví
2015

Fakulta celkem v tis. Kč

Rozpočet pro rok 2015

54 368

Spotřebované nákupy celkem

   453

Služby celkem

   218

Osobní náklady celkem

36 486

Sociální a zdravotní pojištění

12 405

Celkem čerpáno

49 562

Tvorba fondu provozních prostředků

4 806

Stipendijní fond

Finanční prostředky Stipendijního fondu byly v roce 2015 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 8 606 tis. Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu pro rok 2015 činil 5 322 tis. Kč
a zbylá částka 3 283 tis. Kč představovala uspořené prostředky z roku 2014. Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla
ve sledovaném období plně vyčerpána, byl zůstatek Stipendijního fondu ve výši 3 686 tis. Kč převeden do roku 2016. Kromě
Stipendijního fondu má fakulta k dispozici ještě účelově určené prostředky přidělené MŠMT na výplatu stipendií studentů
doktorského studia. Pro rok 2015 bylo rozpočtováno 5 808 tis. Kč, skutečné čerpání bylo odvozeno od počtu studentů
doktorského studia a bylo v celkového výši 5 198 tis. Kč. Rozpočtovaná dotace související se studiem zahraničních studentů
na fakultě byla ve výši 1 986 tis. Kč, skutečně bylo vyplaceno 2 227 tis. Kč dle přepočtu zahraničních studentů.

Fond reprodukce investičního majetku

V roce 2015 fakulta disponovala kumulovanou částkou investičních zdrojů ve výši 426 tis. Kč. Tyto investiční prostředky byly
využity zejména na nákup kopírky pro studijní referentky a na nákup multimediálních tabulí, kterými byly vybaveny všechny
zasedací místnosti fakulty. Fond reprodukce investičního majetku byl plně vyčerpán. Fondy Fakulty Financí a účetnictví
Zůstatek
k 31.12.2014

Příděl do fondu
2015

Čerpání
2015

Zůstatek
k 31.12.2015

3 283 135

5 322 431

4 919 686

3 685 880

Fond reprodukce investičního majetku

252 740

173 000

425 740

Fond účelových prostředků

421 383

235 955

421 383

4 052 000

754 000

2015
Stipendijní fond

Fond provozních prostředků
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235 955
4 806 000

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. Na fakultě bylo mezi 17 projektů celkem rozděleno 3 689 tis. Kč.
Na administrativu bylo v rámci projektu IGA rozděleno 76 tis. Kč. U dvou projektů řešitelé čerpali peněžní prostředky, které jimi
byly převedeny na konci roku 2015 do Fondu účelových prostředků. Celkový objem takto využitých prostředků činil 18 tis. Kč.
U jednoho projektu využil řešitel možnosti převodu peněžních prostředků do Fondu účelových prostředků ve výši 12 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 finančních prostředků přidělených
Fakultě financí a účetnictví v roce 2015 v rámci institucionální podpory činil 10 933 tis. Kč. Po odečtení režie školy ve výši 15 % bylo
20 % disponibilních prostředků přiděleno na celofakultní projekty. Z těchto prostředků bylo financováno 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. Na konci roku 2014 byla Kolegiem děkana aktualizována pravidla
rozdělování Institucionální podpory na Fakultě financí a účetnictví. Z přídělu katedrám vedoucí kateder rozdělili 50 % mezi pracovníky
na katedře, dle jejich minulého publikačního výkonu dle metodiky RVVI formou přiznání osobního ohodnocení. Zbytek přidělených
peněžních prostředků rozdělili vedoucí kateder dle priorit a potřeb katedry. Zbylé přidělené finanční prostředky katedry čerpaly dle
směrnice VŠE „Účel a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE“, a to především na výplatu dalších osobních
nákladů souvisejících s rozvojem vědy na katedře, na úhradu služeb, cestovného, na nákupy knih a drobné výpočetní techniky.
Všechny disponibilní prostředky přidělené na Institucionální podporu byly efektivně a hospodárně vyčerpány.
V tabulce je uvedeno čerpání finančních prostředků institucionální podpory. Režie Vysoké školy ekonomické v Praze ve výši
15 % z celého objemu přidělených prostředků je uvedena v řádku Doplňkové režijní náklady a činila 1 640 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků z Institucionální podpory
Položka

Celkem

Materiální náklady

194 231

Cestovní náklady

145 333

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

309 344

Doplňkové (režijní) náklady

1 639 950

Mzdy a odměny

6 114 320

Ostatní osobní náklady

   486 025

Sociální a zdravotní pojištění a SF

2 043 797

Celkem

10 933 000

Mzdy a odměny (56 %)
Ostatní osobní náklady (4 %)
Sociální a zdravotní pojištění a SF (19 %)
Cestovní náklady (1 %)
Náklady na ostatní služby a nemat., náklady (3%)
Doplňkové režijní náklady (15 %)
Materiální náklady (2%)
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Granty a jiné účelové prostředky

V roce 2015 probíhaly na fakultě tři externí grantové projekty. Na Katedře Bankovnictví a pojišťovnictví se jednalo o nový projekt
„Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv“. 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 2 586 tis. Kč.
Na Katedře veřejných financí byl v roce 2015 ukončen zahraniční grant Completion of the Open Budget Survey 2015, jehož
poskytovatel byl Center on Budget and Policy Priorities (Washington D.C.). Projekt měl za cíl mezinárodní srovnávací výzkum
v oblasti transparentnosti rozpočtových dokumentů a rozpočteného procesu ve více než 100 zemích.
Na Fakultě v roce 2015 byly řešeny tři Rozvojové programy, a to na Katedře finančního účetnictví a auditingu a dva na Katedře
veřejných financí. V roce 2015 činil celkový objem zdrojů 938 tis. Kč.

Granty a jiné účelové prostředky Fakulty financí a účetnictví
2015

Fakulta celkem

2015

Fakulta celkem

Zahraniční granty

Interní grantová agentura

       1

Počet projektů

        17

Počet projektů

Rozpočet

3 735 456

Rozpočet

48 400

Čerpání

3 765 169

Čerpání

62 400

Čerpání Fondu účelových prostředků
roku 2014

   17 713

Čerpání Fondu účelových prostředků
roku 2014

14 000

Převod do Fondu účelových prostředků

   12 000

Rozvojové programy

Grantová agentura ČR
Počet projektů

         3

Rozpočet

2 572 000

Čerpání

2 585 779

Čerpání Fondu účelových prostředků
roku 2014

Počet projektů

       2

Rozpočet

938 241

Čerpání

938 241

Převod do Fondu účelových prostředků

–

13 779

10.3 Dary
Dalšími účelovými prostředky, se kterými fakulta hospodařila v roce 2015, byly finanční prostředky získané formou darů,
jejichž celkový objem činil 620 tis. Kč, z toho 170 tis. Kč představovaly dary přijaté v roce 2015 a zbytek představoval zůstatek
převedený z roku 2014. V roce 2015 fakulta použila pouze 396 tis. Kč a zbytek prostředků ve výši 224 tis. Kč byl převeden
do roku 2016 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 v českém i anglickém jazyce, poplatky za mimořádné studium, jakož i prostředky získané
od studentů doktorského studia – samoplátců. Příjmy za rok 2015, včetně prostředků, které byly převedeny z roku 2014,
činily celkem 4 380 tis. Kč. Celkové náklady vynaložené v rámci těchto činností činily 3 328 tis. Kč. Časové rozlišení roku 2015
činilo 1 051 tis. Kč. V rámci nevýdělečné doplňkové činnosti byla organizována Pedagogická odborná konference (PEKO 2015)
a Double Tax Treaties Forum. V rámci této činnosti probíhá také program výuky v mezinárodním akreditovaném programu
Finance and Accounting for Common Europe (FINAC) a nově otevřený magisterský program v angličtině Master in Finance
and Accounting (MIFA).
Doplňková činnost ekonomická představuje významný zdroj příjmů jednotlivých kateder. V roce 2015 probíhalo celkem 22
zakázek. V roce 2015 hospodařila fakulta s celkovými prostředky 4 118 tis. Kč, z nichž 2 568 tis. Kč představovalo příjmy roku
2015. V roce 2015 činily náklady v rámci této činnosti 2 727 tis. Kč. Neprofinancovaná částka ve výši 1 392 tis. Kč byla časově
rozlišena.
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11 Absolventi navazujícího magisterského studia
FFÚ za rok 2015 po jednotlivých oborech
Obor

počet absolventů
v roce 2015

Bankovnictví a pojišťovnictví (18 %)

61

Zdanění a daňová politika (19%)

64

Finance (21 %)

70

Finanční inženýrství (3 %)

10

Finance a oceňování podniku (6 %)

22

Účetnictví a finanční řízení
podniku (27 %)

93

Učitelství ekonomických předmětu
pro střední školy (2 %)

   6

FINAC (4 %)

14

CELKEM

Bankovnictví
a pojišťovnictví
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Peter Ágošton
Dominika Angelovičová
Zuzana Bartová
Aliaksandra Belausava
Pavel Belov
Eliška Benešová
Vojtěch Bodis
Vita Borodenko
Eva Brixi, roz. Šutová
Tomáš Buriánek
Inga Caracas
Lenka Čechová
Petra Doubková
Peter Ďurík
Pavel Fliedr
Ivan Gažo
Richard Hampl
Milan Hokr
David Hort
Roman Hospodár
Eva Hrdličková
Alice Chytilová
Miroslav Janeček
Martin Janhuba
Jan Kladiva
Ivan Kleštinec
Irena Klierová
Michal Kočan
Myroslava Korniienko
Jiří Kosek
Vendula Krestýnová

340

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Andrea Krudencová
Martin Kyncl
Iveta Listoňová
Jiří Merunka
Roman Mesežnikov
Markéta Musilová
Radek Nožka
Michaela Pacanová
Mariana Panfile
Hana Pešoutová, roz. Baťhová
Michaela Petrásková
Magdaléna Plasová
Adam Poche
Iveta Procházková
Monika Půhoná
Mgr. Michal Safín
Lenka Slanařová
Markéta Stádníková
Ondřej Staněk
Jana Staňková
Martina Sýkorová
Gabriela Šneková
Martina Špacírová
Ing. Adam Šperl
Gabriela Šubrtová
Petr Tvrzník
Veronika Urdzíková
Veronika Vaněčková
Jana Víšková
Jakub Zelený

52

Zdanění a daňová
politika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Veronika Abonyiová, roz. Slabová
Iveta Bílá
Lucie Bornová
Jaroslav Broulím
Tereza Brožová
Tomáš Brůček
Iveta Cikrytová
Lada Divišová, roz. Rýdlová
Denisa Dolejšová
Petra Drzková
Petra Dubinová
Jakub Dufek
Iveta Eppertová
Josef Fidler
Martina Franková
Eva Gajdošová
Petr Holuša
Štěpán Hrubý
Ondřej Charvát
Jakub Charvát
Elena Ivanova
Hana Jandová, roz. Šlapáková
Vendula Jánková
Veronika Jansová
Renata Josková
Lenka Jurčagová
Klára Kaszová, roz. Koperdáková
Branislav Klimo
Jana Knedlíková
Růžena Kohoutková
Anna Korandová

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Dita Krejčová
Dagmar Kučírková
Tereza Kuchynková
Vojtěch Laudát
Jana Lysáková
Veronika Marešová
Lucie Medunová
David Mikolášek
Martina Milostná
Michaela Milotová
Klára Nardelliová
Jana Neubauerová
Romana Novotná
Magdaléna Paclíková
Jan Pech
Zuzana Pěničková
Kristýna Polanská
Jiří Přikryl
Helena Puchýřová
Zuzana Radvanová
Lenka Reslerová
Martin Richter
Vendula Sehnalová
Petr Soukup
Marek Studénka
Kateřina Šormová
Lucie Šubová
Michaela Šulcová
Vladimír Toráč
Tereza Urbanová
Eliška Vídeňská
Tomáš Vlčan
Jakub Vrkoč

Finance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Jozef Bachleda
David Brodníček
Ondřej Čech
Blanka Čermáková
Juraj Čurpek
Martin Gajoš
Anastasiya Gluhov
David Gronský
Jaroslav Hanzal
Radek Havel
Kateřina Hemzová
Eva Hlisnikovská
Naděžda Hostinská
Ján Hyben
Jan Hynek
Šárka Kadlčková
RNDr Miloš Kalhous, Ph.D.
Markéta Kalinová
Maroš Karniš
Oleksandra Kavka
Lenka Konupková
Tomáš Kováč
Natálie Kováčová
Jakub Kramata
Martin Krejza
Josef Krupička
Alena Kučerová
Ing.Michaela Kučerová
Václav Laga

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Alena Lichovníková
Ing. Miroslav Lopour
Jan Lorenc
Martin Melichárek
Ingrida Mikitová
Matěj Mrázek
Šimon Müller
Veronika Navrátilová
Tereza Nejezchlebová
Martin Nosek
Ivana Obšivačová
Oľga Pastiranová
Kristina Pavlasová
Marek Petráš
Ondřej Petrov
Natalia Petruchová
Huong Ly Pham
Nikol Píchalová
Matěj Plachý
Jiří Pochman
Romana Pušová
Jiří Rahm
Jana Rašková
Magdaléna Řehořová
Albina Sadykova
Jan Scholle
Yuliya Skarynava
Petra Smolová
Lucia Szarková
Michal Šinkovic
Peter Šišo
David Šuk
Gejza Trgiňa
Klára Urbanová
Vladimír Vála
Anton Vaskovskyi
Lenka Veselá
Helena Vilhelmová
Anna Vlazneva
Martin Vybíral
Lucie Zadražilová

Finanční inženýrství
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michal Belan
Iulia Grosu
Roman Kováč
Ondřej Martínek
Jiří Petr
Peter Pravotiak
Miroslava Ruššinová
Jan Sobotka
Martin Tesařík
Jiří Uherek

Finance a oceňování
podniku
1.
2.
3.
4.
5.

Radovan Daniš
Zinayida Gavrylyuk
Edita Hanáčková
Martin Hanzal
Petra Havrdová
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jakub Holec
Radek Holeček
Matěj Horák
Tereza Hubová
Jiří Köhler
Katarina Kostolná
Monika Kratochvílová
Renata Krejčová
Petr Langer
Lukáš Lepič
Lukáš Marek
Martin Petráž
Bohumila Prokšová, roz. Tomanová
Mgr. Soňa Šilingerová
Kristýna Trnková
Pavlína Valešová
Serghei Vlasenco

Účetnictví
a finanční řízení
podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Michaela Ambrozová
Martina Andělová
Juraj Angelovič
Daniela Antošová, roz. Jaklová
Radek Bartů
Michal Bělka
Peter Bilický
Michal Blažek
Hana Čermáková
Ladislav Čížek
Eva Dědková
Iva Dvořáková
Pavlína Fikarová
Radim Fišer
Martina Fliedrová
Jakub Fodora
Lucie Foglová
Ing. Adéla Friedelová
Jana Havlová
Jitka Hejlíčková
Hana Höflerová
Jan Hort
Lucie Hrbková
Petra Chocholoušová
Martina Jakšová
Anežka Kadeřábková
Brian Kachlík
Jiří Kaláb
Iveta Klouparová
Petra Knězová
Petra Kočanová
Nataliia Korniienko
Nikola Kortanová
Filip Krejčí
Michal Kruntorád
Lenka Kubánková
Martina Kubíková
Kateřina Ledinská
Monika Lelitovská
Michal Libič
Lucie Linhartová

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Hana Literová
Lucia Ľuptáková
Ivana Marešová
Pavla Martínková
Tereza Marušáková
Matouš Menc
Iveta Mesteková
Ondřej Michal
Lenka Míková
Petra Mrázová
Klára Nechanická
Jana Nekovářová
Dominika Ongaľová
Adéla Padrtková
Martin Panulin
Ivana Pavésková
Pavla Pecáková
Markéta Peroutková
Aleksandre Petriashvili
Petra Pištěková
Daniel Plachý
Vladimír Prchlík
Anna Přibylová
Lucie Rejzková
Kristýna Sehorsová
Lenka Schneiderová
Radka Skoková
Hana Slivoňová
Kateřina Smejkalová
Alena Soukupová,
roz. Shcharbianok
72. Marek Stránský
73. Martin Svitlík

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Barbora Svobodová
Michaela Šírková
Edita Štechová
Kateřina Štejfová
Martina Šťovíčková
Robin Švaříček
Markéta Tomaníková
Eva Tůmová
Klára Uttendorfská
Adéla Vacková
Lucie Vašíčková
Iva Vodvářková
David Vopelka
Veronika Zadáková
Michaela Zahálková
Markéta Zajícová
Martina Zápotočná
Lukáš Ziegler
Martina Zíková
Petra Žďánská

4.
5.
6.

Vojtěch Pařízek
Martin Sádovský
Kristýna Suchomelová

FINAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Matej Cipka
Hana Galetová
Adriana Hercigonja
Martina Kopecká
Natalia Kwiecień
Martin Machala
Anna Maltseva
Yulia Malyavskaya
Bidana Mussina
Lenka Nemcová
Radoslaw Ogrodnik
Mariya Oliynyk
David Řeha
Markéta Vobořilová

Učitelství
ekonomických
předmětů pro
střední školy
1.
2.
3.

Helena Hausmannová
Ing. Denisa Chlustinová, Dis.
Mgr. Petr Liška

Děkan fakulty se studentskou
tajemnicí a dalšími studenty
ze studentských spolků

Z akce pořádané studentským
Klubem přátel účetnictví
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