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ÚVODNÍ SLOVO
DĚKANA
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Vážení,
V roce 2016 uplynulo 25 let od založení
Fakulty financí a účetnictví, která vznikla
1. července 1991 v rámci porevolučních
změn na celé Vysoké škole ekonomické
v Praze. Oslava tohoto výročí vyústila
setkáním pracovníků fakulty, členů jejích
orgánů, externích spolupracovníků
a dalších významných hostů na divadelním
představení organizovaném pro tuto
příležitost v pražském divadle Bez zábradlí,
před kterým byly slavnostně předány
pamětní medaile fakulty devíti významným
osobnostem, které v minulosti významně
přispěly k rozvoji fakulty.

soukromých podniků a nemovitostí a jejich zprostředkování
studentům a odborné veřejnosti.
V průběhu roku 2016 fakulta organizovala nebo se podílela
na přípravě a zajištění řady akcí od samostatných vědeckých
konferencí s dlouhou tradicí jako jsou Teoretické a praktické
aspekty veřejných financí (TPAVF), Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), přes prakticky zaměřené akce
jako jsou Pedagogická konference pro učitele středních škol
nebo konference Rozvoj a inovace finančních produktů až
po jednorázové akce zaměřené na určité oblasti mezi kterými bych vyzdvihnul například konferenci „Firmy pomáhají
českým školám“, kterou fakulta spolupořádala v prostorách
VŠE v Praze v červnu 2016 s Junior Achievement (JA Czech)
a na které se potkali zástupci škol s reprezentanty významných firem a institucí.
Významnou oblastí činnosti fakulty je nejen pedagogická,
ale také vědecko-výzkumná práce která je tradičně měřena
zejména publikačními výstupy a řešenými projekty. V této
souvislosti bych vyzdvihnul zvýšení kvality všech tří recenzovaných vědeckých časopisů vydávaných fakultou, které
pokračovalo v roce 2016 a úspěšnost řešitelských kolektivů pracovníků fakulty při získávání a řešení rozvojových
programů, vědeckých projektů a zejména grantů Grantové
agentury ČR. Vzhledem k tomu, že systém externího hodnocení výstupů z vědecké a publikační činnosti je dlouhodobě
zaměřen na preferování excelentních článků zejména v zahraničních vědeckých časopisech, za které nejsou již považovány klasické učebnice, jsem velmi rád, že se fakulta rozhodla „rehabilitovat“ a podporovat také přípravu a vydávání
učebních pomůcek. Tato podpora měla v roce 2016 různorodou podobu od projektů Interní rozvojové soutěže až po
soutěž děkana o nejlepší učebnici, které byly financovány
z vlastních zdrojů fakulty.

Fakulta se však v průběhu roku 2016 nezabývala jen oslavami svého výročí. Mezi zásadní události roku patřilo rozhodnutí školy podat žádost o jednu ze tří nejoceňovanějších
mezinárodních akademických akreditací pro ekonomické vysoké školy AACSB International (The Association to Advance
Collegiate Schools of Business). Asociaci založilo v roce 1916
sedmnáct nejlepších severoamerických univerzit (včetně
Harvard University, Yale University apod.) s cílem vytvořit
kvalitativní standardy pro akreditaci vysokých škol připravujících absolventy v ekonomických oborech. V počátcích se
AACSB zaměřovala pouze na univerzity v USA, nyní je však
držitelem jají akreditace více než 1500 univerzit v 70 zemích
na celém světě.. Úspěšné přijetí naší přihlášky v srpnu 2016
odstartovalo rozsáhlý, náročný a dlouhodobý proces přípravy akreditačních materiálů, který je před námi.
Přinejmenším stejně náročný bude také proces změn vyvolaných novelou vysokoškolského zákona, který vstoupil
v platnost v září 2016. Za nejdůležitější v této oblasti považuji přípravu nových vnitřních předpisů školy a jejích fakult
a zejména zdokonalení a formalizaci systému vnitřního hodnocení kvality, který je nezbytným předpokladem pro případné získání institucionální akreditace od nově založeného
Národního akreditačního úřadu.

Protože zde v mém úvodním slovu nemohu vyjmenovat
všechny činnosti, které fakulta v roce 2016 prováděla a akce,
které se na fakultě v tomto období uskutečnily, věřím že nahlédnete do dalších částí této výroční zprávy, kde o nich najdete podrobnější informace.
Tak jako v minulých dvou letech bych na tomto místě chtěl
všem pracovníkům i spolupracovníkům fakulty poděkovat za
práci, kterou v roce 2015 pro Fakultu financí a účetnictví VŠE
v Praze vykonali a těším se na další spolupráci v roce 2016.

V řadě činností a při plnění mnoha úkolů fakulta pokračovala ve své práci započaté již v minulých období. Za důležitý
považuji úspěšný rozvoj placeného studijního programu
v angličtině MIFA (Master in Finance and Accounting), do jehož druhého ročníku se přihlásilo více než 50 uchazečů, ze
kterých jsme vybrali 25 nejlepších. Současně jsme zahájili
jednání s ekonomickou fakultou Katolické univerzity v Lovani (Faculty of Economics and Business, University of Leuven)
o uzavření smlouvy umožňující studentům anglických programů získat během jednoho studia diplomy z obou našich
fakult (double degree).
Z hlediska změn v organizační struktuře pracovišť na naší
fakultě je nezbytné zmínit založení Institutu strategického
investování (ISTI), který podobně jako již několik let fungující
Institut energetické ekonomie (IEE) doplňuje hlavní strukturu sedmi kateder fakulty o doplňkové pracoviště zaměřující
se na nové trendy v oblasti strategického investování do

doc. Ing. Ladislav Mejzlík. Ph.D.
děkan fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
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2

Základní údaje o fakultě

Název:

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Adresa

Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3

WWW stránky

http://ffu.vse.cz/

Kontakt – sekretariát děkana

Telefon: 224095121, e-mail: darina.kubova@vse.cz

2.1

Organizační schéma fakulty

Akademický senát

Děkan

Vědecká rada fakulty

Fakulty

Odborné katedry

Děkanát

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

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

Další odborná pracoviště fakulty

Proděkanka pro zahraniční vztahy
Disciplinární komise

Institut energetické ekonomie
Institut strategického investování

Pedagogická rada

Oborové rady

Oproti roku 2015 se organizace fakulty rozšířila o nové pracoviště, a to Institut strategického investování (ISTI). Akademický
senát fakulty schválil návrh děkana na zřízení nového institutu na svém 67. zasedání dne 28. dubna 2016. Stabilní 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 od 1. 4. 2014 (beze změny)
doc. Ing. 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, výzkum a doktorské studium
Ing. Jana Nováková – tajemnice fakulty
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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 za akademické pracovníky:
● prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (od 25. 5. 2015),
● místopředseda za studenty:
● Bc. Dominik Bečka (do 5. 9. 2016)
● Bc. Martina Dvořáková (od 12. 10. 2016)
● tajemník:
● doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Členové senátu

Změny členů senátu nastalé v roce 2016

Kurie akademických pracovníků:
Celofakultní volební obvod
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

beze změny

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

beze změny

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry bankovnictví a pojišťovnictví
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry didaktiky ekonomických předmětů
Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

beze změny

Katederní volební obvod Katedry financí a oceňování podniku
prof. Ing. Petr Marek, CSc.

beze změny

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
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Členové senátu

Změny členů senátu nastalé v roce 2016

Katederní volební obvod Katedry veřejných financí
doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

členkou od 11. 5. 2015

Kurie studentů:
Bc. Dominik Bečka

členem do 5. 9. 2016

Bc. Vladimír Turza

členem do 23. 6. 2016

Ing. Lucie Kábelová

členkou do 28. 6. 2016

Ing. Jakub Cibulka

členem do 29. 10. 2016

Bc. Lenka Šubrtová

beze změny

Bc. Martina Dvořáková

členkou od 11. 10. 2016

Ing. Eva Gajdošová

členkou od 11. 10. 2016

Ing. Samy Metrah

členem od 30. 10. 2016

Ludvík Miška

členem od 11. 10. 2016

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).
Členové vědecké rady do 1. 9. 2016

Členové vědecké rady od 1. 9. 2016

Interní členové

Interní členové

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Vedoucí Katedry měnové teorie a politiky,
Fakulta financí a účetnictví

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. 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

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. 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

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

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

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

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

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů,
Fakulta financí a účetnictví
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Členové vědecké rady do 1. 9. 2016

Členové vědecké rady od 1. 9. 2016

prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Katedra veřejných financí,
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. 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. 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

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

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. 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

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. 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

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

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 České bankovní asociace

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
ředitel institucionálních vztahů
hlavní ekonom Generali CEE Holding
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví

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

Ing. Pavel Štěpánek, CSc.
Katedra hospodářské a sociální politiky,
Národohospodářská fakulta,
výkonný ředitel České bankovní asociace

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

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

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.
vedoucí Katedry manažerského účetnictví,
Fakulta financí a účetnictví

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

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
proděkanka pro zahraniční vztahy,
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
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Členové vědecké rady do 1. 9. 2016

Členové vědecké rady od 1. 9. 2016

Externí členové

Externí členové

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

prof. Ing. Dana Dluhošová, Dr.
proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
VŠB – TU Ostrava

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

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

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

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

Ing. Otakar Hora, CSc.
partner
KPMG

Ing. Otakar Hora, CSc.
místopředseda Výboru pro Audit ČEZ
ČEZ, a.s.

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

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

Ing. Petr Kříž,
FCCA partner
PricewaterhouseCoopers

Ing. Petr Kříž,
FCCA partner
PricewaterhouseCoopers

Ing. Jiří Nekovář
prezident
Confédération Fiscale Européenne

Ing. Jiří Nekovář
prezident
Confédération Fiscale Européenne

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

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF
Mendelova univerzita v Brně

Ing. Jiří Rusnok
člen bankovní rady
Česká národní banka

Ing. Jiří Rusnok
guvernér
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. 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

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

Ing. Petr Zahradník, MSc.
poradce prezidenta Hospodářské komory ČR
a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

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

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

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
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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 do 10. 6. 2016

Členové disciplinární komise od 10. 6. 2016

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc
předsedkyně komise

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc
předsedkyně komise

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Bc. Dominik Bečka
student oboru Bankovnictví a pojišťovnictví

Martin Husák
student bakalářského studia oboru Účetnictví
a finanční řízení podniku

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

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

Bc. Tomáš Brabec
student oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Bc. Tomáš Brabec do 18. 10. 2016
Ing. Lucie Kábelová od 18. 10. 2016
studentka doktorského studia oboru Finance

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 do 1. 3. 2016

Členové Pedagogické rady od 1. 3. 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Anna Staňková CSc.
Katedra financí a oceňování podniku

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.
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 od 1. 3. 2015
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. – předsedkyně komise
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
Ing. Jana Nováková
Hana Rasochová

2.4. Změny v oblasti vnitřních předpisů
V roce 2016 nedošlo k úpravě žádných vnitřních předpisů fakulty.

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

10. 2. 2016: konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Změna modelu fungování finančního (RIFP 2016)
8. 4. 2016: zasedání vědecké rady fakulty
15.–16. 4. 2016: XXI. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2016)
2. 5. 2016: konference Budoucnost alternativních paliv v osobní dopravě
27. 5. 2016: další ročník konference The 17 th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2016)
2. 11. 2016: zasedání vědecké rady fakulty
3.–4. 11. 2016: 18. ročník mezinárodní konference Environmental Economics, Policy and International Relations: Energy and
Climate Economic Modelling
●● 7. 11. 2016: mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
●● 3. 12. 2016: 17. ročník Pedagogické konference (Téma: Vztah účetnictví a daní)

Děkan fakulty s představiteli Ministerstva financí
před vystoupením na semináři NÚR
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STUDIJNÍ PROGRAMY,
ORGANIZACE STUDIA
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
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3

Studijní programy, organizace studia
a vzdělávací činnost

3.1

Akreditované studijní programy a obory

Na Fakultě financí a účetnictví jsou akreditovány a aktivně vyučovány tři typy studijních programů:
● bakalářský – celkem pět oborů studia,
● navazující magisterský – celkem sedm oborů studia v českém jazyce a jeden studijní program vyučovaný v anglickém jazyce,
● 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. 2016:

Název programu

Forma
studia

Garant oboru

Poznámka

KKOV

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

P

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

6202R003

Finance

P

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

6202R010

Účetnictví a finanční řízení podniku

P

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

6202R052

Učitelství praktického vyučování v 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

Zdanění a daňová politika

1)

6202R088

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

P

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

6202T003

Finance

P

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

6202T010

Finance a oceňování podniku

P

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc,

6202T080

Finanční inženýrství

P

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

6202T101

Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy

P

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

7504T167

Účetnictví a finanční řízení podniku

P

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

6202T052

Zdanění a daňová politika

P

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

6202T064

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

P

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

2)

6202T000

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

doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

P
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6236T000

Název programu

Forma
studia

Garant oboru

Poznámka

KKOV

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

P, K

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

6202V010

Účetnictví a finanční řízení podniku

P, K

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

6202V052

Teorie vyučování ekonomických předmětů

P, K

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

7501V015

Finance

P, K

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

3)

6202V010

Accountancy and Financial Management

P, K

prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.

3)

6202V052

4)

6207V022

Akreditovaný program doktorského studia Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)
Výpočtová ekonomie a ﬁnance

P, K

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

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, v průběhu roku 2016 ukončili studium poslední studenti tohoto programu.
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 ČVUT. Do programu nejsou přijímáni noví studenti, program organizačně
zabezpečuje ČVUT.
Oprávnění fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Finance má fakulta akreditováno do roku
2023 (oprávnění bylo prodloužené v roce 2015 na osm let).
Oprávnění fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Účetnictví a ﬁnanční řízení podniku má
fakulta akreditováno až do roku 2019.

3.2

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce

Studijní program v anglickém jazyce – Finance and Accounting (Master in Finance and Accounting – MIFA), který byl nově
otevřen pro akademický rok 2015/2016 pokračoval v roce 2016 druhým a třetím semestrem. V září 2016 bylo přijato ke
dvouletému studiu v programu MIFA 22 studentů z 52 uchazečů. V roce 2016 studovalo celkem 43 studentů v programu MIFA
v obou ročnících. V anglickém jazyce jsou akreditovány a uskutečňovány dva doktorské obory (Finance; Accountancy and
Financial Management) v rámci programu Finance and Accountancy.

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. Na tento program nejsou od roku 2015 přijímáni noví
studenti a postupně dojde k ukončení 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“. Doktorské studium
neprobíhá podle zásad kreditního systému.
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3.5

Další vzdělávací aktivity fakulty

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví uspořádala již 24. ročník kurzu celoživotního vzdělávání Peněžní ekonomie
a bankovnictví, který je zaměřen na bankovní, účetní a pojistná témata a oblast instrumentů a regulace finančního trhu.
V rámci povinné udržitelnosti po skončení řešení projektu 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. Dále katedra připravila kurz celoživotního vzdělávání pro Specializovaný finanční úřad Generálního
finančního ředitelství, na kterém spolu s učiteli a spolupracovníky Katedry bankovnictví a pojišťovnictví spolupracují též
pedagogové z Katedry veřejných financí a Katedry finančního účetnictví a auditingu. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví ve
spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání v pojišťovnictví v rámci specifického výzkumu řešila projekt zaměřený na oblast
pojišťovnictví, ke kterému bylo zorganizováno několik seminářů. Účastníci seminářů byli jednak studenti a učitelé fakulty
a dále též odborníci z praxe, z pojišťoven, penzijních společností a dalších finančních institucí.
Katedra didaktiky ekonomických předmětů v roce 2016 zorganizovala kurz celoživotního vzdělávání pro pedagogické
pracovníky – „Doplňující pedagogické studium pro absolventy magisterského či inženýrského stupně VŠ ekonomického
zaměření k získání pedagogické kvalifikace k výuce ekonomických předmětů pro střední a vyšší odborné školy“ a kurz pro
studenty doktorského studia „Komplexní pedagogicko-psychologická a didaktická příprava pro začínající vysokoškolské
učitele a doktorandy“. Katedra didaktiky ekonomických předmětů uspořádala pro učitele ekonomických předmětů 1. ročník
mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis? 2016, Praha“, jejíž součástí byl workshop „Využití aktivizujících
metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“. Pro učitele ekonomických předmětů připravila katedra
v prostředí Moodle metodickou podporu ucitelstvi.vse.cz.
Katedra financí a oceňování podniku realizuje své mimovýukové 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. Institut
oceňování majetku pořádal čtyřsemestrální kurzy věnované: oceňování podniku, oceňování nemovitostí a oceňování
nehmotného majetku a dále pak v průběhu roku krátkodobé kurzy s názvem Znalecké minimum.
Katedra finančního účetnictví a auditingu pořádala 17. ročník Pedagogické konference akreditované Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy jako DVPP a školení pro Komoru daňových poradců (cyklus 3 celodenních přednášek).
Katedra manažerského účetnictví v akademickém roce 2015/2016 i 2016/2017 pořádala dvousemestrální kurz celoživotního
vzdělávání Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku. V červnu 2016 také uspořádala každoroční jednodenní
workshop „Jak učit manažerské účetnictví“ pro vysokoškolské učitele manažerského účetnictví a controllingu.
Katedra veřejných financí uspořádala seminář na téma „Zdanění firem a daňové úniky: mezinárodní prvky“ pro pracovníky
Finanční správy ČR a akademickou odbornou veřejnost, na kterém vystoupili experti z Ministerstva financí ČR. Oblasti
mezinárodního zdanění korporací byla věnována i přednáška Dr. Gregory Morrise z University of Exeter Business School.
V rámci celoškolského projektu – „Projekt podpory e-learningu statistických metod“ – katedra zabezpečovala pro zájemce
z řad akademické obce semináře „Statistické dýchánky“.

Kurzy celoživotního vzdělávání Fakulty financí a účetnictví

Kurzy orientované na výkon povolání
Skupiny akreditovaných studijních programů
do 15 hod

od 16 do 100 hod

více než 100 hod

Skupiny akreditovaných studijních programů

KKOV

ekonomie

62,65

4 / 154

1 / 70

5 / 146

pedagogika, učitelství a sociál. péče

74,75

3 / 70

0

1 / 60

7 / 224

1 / 70

6 / 206

CELKEM
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Počet kurzů / celkový počet účastníků

4
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 2016 a celkový počet studentů v rámci jednotlivých oborů (ve všech ročnících studia).
Tento údaj je zpracován k 31. 10. 2016, konzistentně s výročními zprávami, které předkládala fakulta v minulých letech.
Počty uchazečů o studium, studentů a absolventů za jednotlivé programy a obory studia

Název oboru

Přijatí studenti zapsaní
ke studiu

Uchazeči
studium

Celkový
počet
studentů

Absolventi

KKOV

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

289

72

219

66

6202R003

Finance

545

152

476

168

6202R15010

Účetnictví a finanční řízení podniku

604

188

448

132

6202R052

Vzdělávání v ekonomických předmětech

  12

  22

  48

  8

6202R088

Zdanění a daňová politika

  94

55

154

47

6202R064

Celkem

1544

489

1345

421

1)

Navazující magisterské studium v rámci studijního programu Finance a účetnictví (N6217)
Bankovnictví a pojišťovnictví

118

80

211

67

6202T003

Finance

220

128

279

62

6202T010

Finance a oceňování podniku

  98

64

123

30

6202T080

Finanční inženýrství

  80

42

  96

23

6202T101

Účetnictví a finanční řízení podniku

260

159

379

112

6202T052

Učitelství ekonomických předmětů
pro střední školy

  22

12

  28

18

7504T167

Zdanění a daňová politika

  92

63

187

60

6202T064

890

548

1303

372

Celkem

Navazující magisterské studium studijní program Finance and Accounting (MIFA) (N6236)
Pozn.: program není rozčleněn na studijní obory

  52

22

  43

  0

6236T000

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

  14

11

  62

  5

6202V010

Finance (studium v anglickém jazyce)

   0

  0

   2

  0

6202V010

Teorie vyučování ekonomických předmětů

   0

  0

   2

  2

7501V015

Účetnictví a finanční řízení podniku

  16

15

  52

  3

6202V052

Accountancy and Financial Management (studium v anglickém jazyce)

   0

  0

   0

  0

6202V052

Celkem

  30

26

118

10

0

   3

  0

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)
Výpočtová ekonomie a finance

   0

6207V022

1) Počet přijatých studentů je vyšší než počet uchazečů, protože na obor byli přijati i studenti, kteří neuspěli v přijímacím řízení na jiné obory a uvedli v přihlášce jako
alternativní obor Vzdělávání v ekonomických předmětech.
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Doplňující statistické údaje

Z celkového počtu studentů na fakultě bylo v letním semestru 2015/2016 23 samoplátců (studenti, kteří si hradí studium
sami) z toho 20 v rámci navazujícího magisterského studia a 3 studenti 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 6 v rámci bakalářského studia, 10 v rámci navazujícího magisterského studia a 48 v rámci
doktorského studia (zde tvoří 41 % z celkového počtu studentů).
V roce 2016 neúspěšně ukončilo bakalářské a navazující magisterské studium celkem 392 studentů, z toho 251 studentů
v rámci bakalářského studia a 141 studentů v rámci navazujícího magisterského studia. V porovnání s rokem 2015 se počet
vyloučených studentů téměř nezměnil a také proporce mezi vyloučenými studenty na bakalářském studiu a navazujícím
magisterském studiu zůstaly shodné. V rámci doktorského studia ukončilo neúspěšně studium 15 studentů (12 studentů
zanechalo studia a 3 byli vyloučeni pro nesplnění studijních podmínek).
Fakulta v roce 2016 vypracovala podrobnější analýzu, ze které vyplynuly nejčastější důvody ukončení bakalářského
a navazujícího magisterského studia. Z následující tabulky je patrné, že k ukončení studia v důsledku neúspěšného studia
(nedostatku kreditů k dalšímu studiu) došlo celkem u 296 studentů, což je 75 % z celkového počtu vyloučených studentů.
Mírný 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.

Evidence důvodů neúspěšného ukončení bakalářského
a navazujícího magisterského studia

Důvod

Celkem
2015

Nedostatek kreditů – vyřazen

175

Zanechání studia – evidentní nedostatek kreditů

121

Nepovoleno přerušení studia

29

Jiné důvody a důvody nezjištěné

23

Studium na jiné vysoké škole

22

5%
6%

Studium na jiné fakultě VŠE

  3

Výjezd do zahraničí nevyhovující požadavku na přerušení studia

  5

Dlouhodobá nemoc

  2

Rodinné důvody

  3

Narození dítěte

  9

CELKEM 2016

392

7%

6%

31 %
45 %

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 rovněž
poměrně vysoké nároky kladené na studenty v rámci celoškolských povinných předmětů. 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.
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4.2

Zájem o studium a přijímací řízení

Bakalářské studium

Zájem uchazečů o bakalářské studium na fakultě se meziročně snížil o 13 % (v roce 2015 oproti roku 2014 o 17 %). 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 v rámci fakulty až tři
obory bakalářského studia, v pořadí podle svých preferencí. Podle výsledků dosažených v testech jsou přijati na první zvolený
obor, pokud tam jimi dosažené výsledky nedosahují požadované hranice, mohou být přijati na druhý či třetí zvolený obor.
Počet přijatých studentů do bakalářského studia se meziročně snížil o 7 %. Pokles počtu přijatých studentů koresponduje se
záměrem fakulty přijímat pouze kvalitní uchazeče s dobrými výsledky přijímacích testů.

Navazující magisterské studium

Meziroční pokles uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia činil 5 %. Více než 31 % uchazečů o navazující
magisterské studium absolvovalo bakalářské studium na jiných vysokých školách, v roce 2015 tvořili tito uchazeči 73 %
z celkového počtu uchazečů, jedná se tedy o meziroční pokles, zájem uchazečů z jiných škol ovšem meziročně silně kolísá
(v roce 2014 byla z jiných škol polovina 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 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, 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 2016 bylo na základě splnění limitu studijního průměru přijato a zapsáno 277 studentů, na základě výsledků přijímacích
zkoušek 271 studentů (celkem 548 studentů). Počet přijatých studentů do navazujícího magisterského studia se meziročně
zvýšil o 11 % v důsledku rozhodnutí o zvýšení kvóty pro přijímané uchazeče do navazujícího magisterského studia, které bylo
vykompenzováno snížením kvóty pro přijímané uchazeče k bakalářskému studiu.

Přijímací řízení do doktorského studia

Přijímací řízení je založeno na výsledcích přijímací zkoušky, která se skládá z pohovoru 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 2016 byli přijati všichni uchazeči, kteří složili přijímací zkoušku, celkem 26 studentů, což je o 8 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 2016 k doktorskému studiu je 6 studentů, kteří absolvovali předchozí
studium na jiné vysoké škole, v předchozím roce se jednalo o 15 studentů. Počet zájemců a přijatých studentů mírně kolísá
a ukazuje ho následující tabulka.

Počet zájemců a přijatých na doktorských stupeň studia
2016
Obor

Finance

Účetnictví a finanční řízení podniku
Teorie vyučování ekonomických
předmětů

2015

Forma
Přihlášených

Přijatých

Přihlášených

Přijatých

13

9

13

10

1

2

10

8

12

9

5

4

Kombinovaná

4

6

6

6

Prezenční

0

0

0

0

Kombinovaná

0

0

0

0

30

26

39

31

Prezenční
Kombinovaná
Prezenční

Celkem FFÚ

Pozn: Počet přijatých studentů na určitý obor a formu studia může být větší, než počet přihlášených z důvodu přesunů mezi obory a formami studia.
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4.3

Spolupráce se středními školami – propagace studia
na fakultě

Fakulta spolupracuje se středními školami v několika rovinách. Vedení fakulty se v prosinci 2016 zúčastnilo setkání s učiteli
středních škol organizovaného na celoškolské úrovni v rámci Dne otevřených dveří VŠE v Praze a využilo této příležitosti
k prezentaci fakulty i k navázání dalších kontaktů se středními školami. Fakulta byla v tomto roce prezentována na středních
školách formou besed a odborných přednášek pro středoškoláky. Do propagace fakulty touto formou se zapojili jak učitelé
fakulty, tak zejména její stávající studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia, kteří představovali
fakultu na středních školách, které sami absolvovali. Celkem bylo touto formou v roce 2016 osloveno více než 1400 studentů na
25 středních školách, pražských i mimopražských. Vzhledem k příznivému ohlasu fakulta plánuje organizovat tyto prezentace
i v následujících letech. Fakulta v roce 2016 opět připravila propagační brožuru pro zájemce o studium (náklad 1000 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 každoročně 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 2016 celkem 421 absolventů, navazující magisterské studiu 372 absolventů.
Jmenovitý seznam absolventů NMS podle jednotlivých studijních programů je uveden v závěru této výroční zprávy.
V roce 2016 bylo v rámci doktorského stupně obhájeno celkem 10 disertačních prací, z toho 5 na oboru Finance, 2 na oboru
Teorie vyučování ekonomických předmětů a 3 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

4.4.1 Obhájené disertační práce
Obhájené disertační práce na oboru Finance

Téma

Autor

Školitel

Oceňování derivátů v postkrizovém období / Post crisis valuation
of derivatives

Mgr. Jaroslav Baran

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Analysis of Relationship between Military Expenditures
and Economic Growth

Ing. Tomáš Daněk

doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.

Hedgeové fondy a jejich vliv na stabilitu finančních trhů

Ing. Tomáš Jeřábek

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady
na chování bank

Ing. Jan Šedivý

doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.

Daňové systémy v kontextu evropského vnitřního trhu

Ing. Monika Švec Bušovská

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Téma

Autor

Školitel

Vnitřní kontrolní systém

Ing. Lenka Nováková, MBA

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Vliv a dopad přeshraničních fúzí a akvizic na kapitálové trhy – rozvojové ekonomiky

Ing. Pham Hoang Long

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Přeshraniční fúze v Evropské unii – právní a účetní aspekty se zaměřením na ČR a Kypr

Ing. Roman Sklenár

prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
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Obhájené disertační práce na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů

Téma

Autor

Školitel

Kurikulum odborné němčiny na vysoké škole ekonomického zaměření
– teorie a praxe

Mgr. Jeřábková Petra

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

Metafory a analogie v ekonomické vědě a vzdělávání

Ing. Tomáš Langer

doc. Ing. Pavel Krpálek, 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 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).

Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty osob)

Osoby mající pracovně právní vztah s vysokou školou
nebo její součástí

Počet osob
podílejících se
na výuce
57

Počet osob podílejících
se na vedení
závěrečné práce
12

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou
školou nebo její součástí

Počet osob
podílejících se
na praxi
10

Imatrikulace studentů anglického programu MIFA

25

Počet osob
podílejících
se na výuce
12
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Personální zajištění Fakulty financí
a účetnictví

Informace o personálním zajištění akademických, vědeckých a administrativních činností fakulty jsou přehledně uvedeny
v následujících tabulkách k 31.12.2016.

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

THP
Celkem

2016
muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

ženy

do 29 let

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

  1

30–39 let

1

0

5

0

11

7

2

2

7

1

8

44

40–49 let

0

0

4

2

2

7

1

0

1

0

1

18

50–59 let

6

2

7

6

3

4

0

2

3

0

4

37

60–69 let

4

2

2

5

0

1

1

0

2

2

1

20

nad 70 let

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

  6

13

6

20

13

16

19

4

4

13

3

15

126

Celkem

5.2

Počty pracovníků fakulty podle rozsahu pracovních
úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace

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

2016

Profesoři

Docenti

Odborní
asistenti

Asistenti

Vědeckovýzkumní
pracovníci

THP

Celkem

do 0,3

1

2

5

2

12

0

22

do 0,5

1

7

7

2

4

1

22

do 0,7

1

0

1

0

0

1

  3

do 1,0

16

24

22

4

0

13

79

Celkem

19

33

35

8

16

15

126

5.3

Udělení pamětních medailí fakulty

Při příležitosti 25. výročí založení Fakulty financí a účetnictví schválil Akademický senát FFÚ na návrh děkan na svém zasedání
25. 11. 2016 udělení pamětních medailí devíti osobnosti, které se významně podílely na rozvoji fakulty. Slavnostní předání
medailí proběhlo 7. 11. 2017 v divadle Bez zábradlí.
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prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Za přínos k rozvoji fakulty při výkonu funkce děkanky fakulty a vedoucí katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví
VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Za významný přínos k rozvoji oblasti pojišťovnictví na katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE
v Praze.

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Za významný přínos k rozvoji didaktiky ekonomických předmětů při vedení katedry didaktiky ekonomických předmětů a za
výkon funkce proděkana pro vědeckou práci Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc.

Za dlouholetý a zásadní přínos k rozvoji výuky a vědecké práce v oblasti účetnictví na katedře finančního účetnictví a auditingu
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc

Za dlouholetý přínos k rozvoji fakulty ve funkci vedoucí katedry měnové teorie a politiky a proděkanky pro zahraniční vztahy
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a podporu fakulty z funkce prorektorky a rektorky VŠE v Praze.

prof. Ing. Vratislav Izák, CSc

Za významný přínos k rozvoji výuky a vědecké práce v oblasti veřejných financí na katedře veřejných financí Fakulty financí
a účetnictví VŠE v Praze.

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Za významný přínos k rozvoji výuky a vědecké práce v oblasti veřejných financí na katedře veřejných financí Fakulty financí
a účetnictví VŠE v Praze.

doc. Ing. Marie Míková, CSc.

Za dlouholetý přínos k rozvoji fakulty při výkonu funkce proděkanky pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty financí
a účetnictví VŠE v Praze.

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

Za dlouholetý přínos k rozvoji fakulty při výkonu funkce proděkanky pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví VŠE
v Praze.

Udílení pamětních medailí fakulty při příležitosti 25. let od jejího založení
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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 2016 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 2015/2016 (leden–únor)
● za letní semestr akademického roku 2015/2016 (březen–červen)
● za zimní semestr akademického roku 2016/2017 (září–prosinec)

Počty studentů

17
10
74
73
79

Motivační stipendium studentům bakalářského studia za dosažení prestižních jazykových certifikátů

38

Stipendia vyplácená pomocným vědeckým silám
● za letní semestr akademického roku 2015/2016 (červen 2015)
● za zimní semestr akademického roku 2016/2017 (prosinec 2015)

44
41

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

71

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)
● podpora „freemovers“ (semestrální studium)
● letní školy

69
34
3
5
1

Podpora významných sportovních aktivit studentů (volejbalová liga, šachový turnaj)

41

Stipendia studentům doktorských studijních programů
● za zimní semestr akademického roku 2015/2016
● za letní semestr akademického roku 2015/2016
● za zimní semestr akademického roku 2016/2017

52
52
52

Stipendia vyplácená studentům doktorského studia za pedagogickou činnost

39

30

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
0
11
0
20
6

Stipendia na zahraniční výjezdy studentů
Typ

počet

částka

celkem

Erasmus+

69

8 000,00

552 000

Jiná forma krátkodobého studijního pobytu

34

8 000,00

272 000

Jiné programy

3

8 000,00

24 000

Freemovers

5

8 000,00

40 000

Summer school

1

2 000,00

  2 000

CELKEM

6.2

960 000,– Kč

Přístup ke studentům se specifickými potřebami

Potřeby studentů se specifickými studijními potřebami zajišťuje fakulta 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 finanční
odměna.
Fakultní aktivity podporující nadané studenty:
● Děkan fakulty pravidelně odměňuje nejlepší diplomové práce absolventů.
● Fakulta pořádá pravidelně studentskou odbornou soutěž na finančně-účetní téma, která je spojena s finanční odměnou
(S.O.S.).
● Ve spolupráci se společností EY je organizována soutěž o nejlepší bakalářskou práci.
● V rámci pravidelně konané konference FFÚ – ACFA je organizována soutěž o nejlepší příspěvek studentů doktorského
studia.
● 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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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 roce 2016 Fakulta otevřela již druhý ročník navazujícího magisterského programu „Finance and Accounting“, který se vyučuje
v anglickém jazyce. V roce 2016 studovalo ve dvou ročnících celkem 43 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.

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 2016.
● Vybrané magisterské obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a Finanční inženýrství byly přezkoumány 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 2016 již poosmé vyučovali účetní kurz
v angličtině pro letní školu organizovanou „McCombs School of Business, University of Texas at Austin“.
Učitelé fakulty jsou také zapojeni do výuky programu typu MBA pro oblast finančního a manažerského účetnictví „International
School of Business and Management“ (ISBM), který organizuje Fakulta podnikohospodářská a MBA Master Management et
Administration des Entreprises (IFTG) pořádaného Francouzsko-českým institutem řízení.

7.3

Mobilita studentů a akademických pracovníků

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 88 pracovních cest akademických pracovníků a doktorandů fakulty do zahraničí. V roce
2016 převažovaly krátkodobé cesty akademických pracovníků do jednoho týdne v Evropě.

Mobilita akademických pracovníků
Teritorium
Evropa
Mimo Evropu
Celkem

do 1 týdne

do 1 měsíce

nad 1měsíc

Celkem

40

3

1

44

5

3

5

13

45

6

6

57

33

Mobilita PhD studentů
Teritorium

do 1 týdne

do 1 měsíce

nad 1měsíc

Celkem

Evropa

9

0

0

9

Mimo Evropu

0

20

0

20

Celkem

9

20

0
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Mobilita studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia

V zahraničí studovalo jeden semestr v programu Erasmus + a na mimoevropských univerzitách celkem 103 studentů. Další 3
studenti studovali v rámci mezivládních programů, 5 studentů v programu „freemovers“ a 1 studentka studovala letní školu.
Fakulta zároveň všechny studenty studující v zahraničí odměňuje jednorázovým mimořádným stipendiem.

Zahraniční pobyty a stáže studentů doktorského studia

V roce 2016 se zahraničních studijních pobytů, nebo zahraničních stáží souvisejících
se studiem, nebo se zpracováním disertační práce, zúčastnili tři studenti doktorského studia:
● Jiří Kostohryz (obor Finance) – Belgie (Brusel),
● Michal Šindelář (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) – Rakousko (Vídeň),
● Jiří Pospíšil (obor Účetnictví a finanční řízení podniku) – Polsko (Katovice).

Hostující profesoři a přijatí PhD studenti ze zahraničí na Fakultě financí a účetnictví

V roce 2016 se uskutečnil 1 blokový kurz pro studenty magisterských studijních programů VŠE v Praze. K financování
hostujícího profesora využila fakulta finančního projektu na podporu internacionalizace VŠE v Praze. Druhý pobyt akademika
ze Zhytomyrské státní technologické univerzity byl studijního charakteru. Třetí pobyt akademického pracovníka z EUBA
Bratislava byl výzkumného charakteru. Dalším pobytem byl výzkumný a výukový pobyt prof. B. S. Sergiho z Harvard University
and Messina University.
Katedra finančního účetnictví a auditingu přijala v roce 2016 dva doktorské studenty z Ukrajiny z Oděsské národní ekonomické
univerzity a ze Zhytomyrské státní technologické univerzity, Katedra bankovnictví jednoho doktorského studenta z EUBA
Bratislavy.
Intenzivní kurzy hostujících profesorů na fakultě

●

Bruno Sergio Sergi, Harvard University and Messina University; 27. 2. – 26. 3. 2016

Zahájení konference Teoretické a praktické aspekty
veřejných financí 2016
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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 jednak v rámci řešení konkrétních výzkumných
projektů (projekty Grantové agentury ČR, Interní grantové agentury VŠE apod.) a jednak jako individuální výzkum jednotlivců,
který byl koordinován zejména na úrovni jednotlivých kateder. S finanční pomocí institucionální podpory dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumu, vývoje a inovací se stejně jako v předchozích letech realizovaly tyto nejdůležitější aktivity:
● Podpora 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.

8.1

Excelentní publikační činnost

V rámci vědecko-výzkumné činnosti byly v tomto roce publikovány v časopisech z databáze Thompson Reuters WoS a Scopus
tyto publikace:

Časopisy z databáze Thompson Reuters WoS

Časopisy z databáze Scopus

Zahraniční

Tuzemské a Slovensko

Zahraniční

Tuzemské a Slovensko

3

18

9

6

Z hlediska mezinárodního dopadu, kvality časopisů a hodnocení v rámci celoškolských soutěží lze za důležité publikace roku
2016 považovat např.:
● KRIŠTOUFEK, Ladislav, JANDA, Karel, ZILBERMAN, David. Comovements of ethanol-related prices: evidence from Brazil and
the USA. Global change biology – Bioenergy [online]. 2016, roč. 8, č. 2, s. 346–356.
● STÁDNÍK, Bohumil, RAUDELIUNIENE, Jurgita, DAVIDAVIČIENE, Vida. Fourier Analysis for Stock Price Forecasting: Assumption
and Evidence. Journal of Business Economics and Management [online]. 2016, roč. 17, č. 3, s. 365–380.
● BRŮNA, Karel, BLAHOVÁ, Naděžda. Systemic Liquidity Shocks and Banking Sector Liquidity Characteristics on the Eve of
Liquidity Coverage Ratio Application – The Case of the Czech Republic. Journal of Central Banking Theory and Practice
[online]. 2016, roč. 5, č. 1, s. 159–184.
● PROCHÁZKA, David, MOLÍN, Jan. Book-tax conformity: The review of recent research and its implication for the IFRS
adoption in Europe. eJournal of Tax Research. 2016, roč. 14, č. 1, s. 96–118.
● TEPPEROVÁ, Jana, ZOUHAR, Jan, WILKSCH, Florian. Intra-EU Migration: Legal and Economic View on Jobseekers‘ Welfare
Rights. Journal of International Migration and Integration [online]. 2016, roč. 17, s. 1–20.
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Fakulta rovněž uspěla v hodnocení excelence publikací ze strany RVVI v roce 2016: článek prof. Karla Jandy a jeho spoluautorů
v časopise Energy Ecenomics 34(5), 1380–1391 „Correlations between biofuels and related commodities before and during
the food crisis: A taxonomy perspective“ byl pozitivně posouzen v rámci hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok
2015 (pilíř II).
Cenu Josefa Hlávky mimořádně nadaným studentům doktorského studia obdržel v roce 2016 za excelenci ve studiu a vědě
student fakulty Ing. Pavel Zetek, Ph.D.

8.2

Konference

V roce 2016 byly organizovány čtyři na fakultě dlouhodobě fungující konference, zároveň byly uspořádány tři další akce:
●●
●●
●●
●●
●●

10. 2. 2016: Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Změna modelu fungování finančního (RIFP 2016)
15. – 16. 4. 2016: XXI. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2016)
2. 5. 2016: konference Budoucnost alternativních paliv v osobní dopravě
27. 5. 2016: The 17th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2016)
3. – 4. 11. 2016: 18. ročník mezinárodní konference Environmental Economics, Policy and International Relations: Energy and
Climate Economic Modelling
●● 7. 11. 2016: mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
●● 3. 12. 2016: 17. ročník Pedagogické konference (Téma: Vztah účetnictví a daní)

8.3

Granty a projekty

Na fakultě byly v roce 2016 souběžně s výzkumnými aktivitami zahrnutými do projektu institucionální podpory realizovány
tyto projekty vědy a výzkumu:

Názvy řešených grantů a projektů

Řešitel

Období

Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv (GA ČR)

prof. Karel Janda

2015–2017

Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách (GA ČR)

doc. David Procházka

2015–2017

Rok 2016 byl úspěšný v žádostech o nové granty financované z prostředků Grantové agentury ČR. Nové granty se podařilo
získat Katedře bankovnictví a pojišťovnictví, Katedře financí a oceňování podniku, Katedře manažerského účetnictví a Katedře
veřejných financí.

Nově získané externí granty a projekty

Řešitel

Období

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

2016–2018

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích (spoluřešitel)

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

2016–2018

Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy
a nejlepší praxe (spoluřešitel)

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

2016–2018

Open Budget Survey 2016–2018 (Center on Budget and Policy Priorities,
USA)

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

2016–2018

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny
za inovace vytvořené zaměstnanci

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.
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Ukončené projekty IGA

Řešitel

Finanční a hospodářský cyklus

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle
regionů v ČR
Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby

Ing. Monika Randáková, Ph.D.
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů
Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru
Studentské části a aktivity konference TPAVF

Ing. Milan Fičura
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Ing. Savina Finardi, Ph.D.

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

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

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

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

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

Pokračující projekty IGA

prof. Ing. Marek Petr, CSc.

Řešitel

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

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

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. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Veřejné finance v ČR a v EU

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Oceňování zdravotnických přístrojů

Ing. Silvie Jeřábková, MSc

Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy a nejlepší praxe

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury

doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

Nové projekty IGA

Řešitel

18. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR

Ing. Martin Červený, MBA

Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Pokročilé metody risk managementu s použitím umělé inteligence

Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem
Studentské části a aktivity konference TPAVF

Ing. Petr Petera, Ph.D.
Ing. Lucie Kábelová

Analýza dopadů změn na kvalitu vykazování leasingů v účetních závěrkách podle nových pravidel IFRS
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Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D.

8.4

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 2016 jsou podle databáze
publikační činnosti VŠE (PC VSE, nepřepočtené podíly) následující:
● monografie, příspěvky v monografiích: 6,
● články v časopisech s impakt faktorem z databáze Web of Science a v časopisech z databáze Scopus: 36,
● ostatní recenzované články: 87,
● příspěvky z konferencí: 90.
Cílem fakulty není v dlouhodobém horizontu maximalizovat celkový počet výsledků
(v r. 2016 celkem 312), 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 2016 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 je od r. 2015 zařazen do databáze ERIH+.
V roce 2016 vyšla čtyři čísla Českého finančního a účetního časopisu, v nichž bylo zveřejněno 24 příspěvků. Byla rovněž vydána
4 čísla European Financial and Accounting Journal s celkem 24 články.

8.5

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.
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:

● STÁDNÍK, Bohumil, RAUDELIUNIENE, Jurgita, DAVIDAVIČIENE, Vida. Fourier Analysis for Stock Price Forecasting:
Assumption and Evidence. Journal of Business Economics and Management [online]. 2016, roč. 17, č. 3, s. 365–380.

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie:

●● PROCHÁZKA, David. Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě. 1. vyd. Praha, Vysoká škola ekonomická –
Oeconomica, 2015. 154 s.
●● SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 180 s.

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice:

● VANČUROVÁ, Alena, LÁCHOVÁ, Lenka. Daňový systém 2016. 13. vyd. Praha: 1. VOX, 2016. 393 s.

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia:

● ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad
eurozóny). Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 3, s. 319–337.

V celoškolské soutěži o nejlepší publikace se z naší fakulty umístili:
2. místo prestižní publikace – knižní monografie
● SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015

Ve studentské odborné soutěži (S.O.S. 2016) organizované fakultou (červen 2016) 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 Veronika Benešová: Hodnocení návratnosti investic do ekonomického vysokoškolského vzdělání
● 2. místo Lenka Hatyláková: IFRS 8 – Provozní segmenty
● 3. místo Jan Helcl: Prostorové šetření rentability evropských společností za rok 2013
Cenu rektora za diplomovou práci získalo 8 studentů, za bakalářskou práci 3 studentia za seminární práci 3 studenti.
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Cena rektora za excelentní diplomovou práci:
Autor: Ján Jan
Název práce: The Comparison of ARMA Estimations in
Statistical and Econometric Packages with End-User
Implications – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D.
Autor: Mičian Jakub
Název práce: Spin-off a jeho vplyvy na materské spoločnosti
operujúce v ropnom sektore
Vedoucí práce: Ing. Tatiana Škerlíková
Autor: Petružálková Mona
Název práce: Dopad daňové reformy v roce 2008 na firmy
a domácnosti
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
Cena rektora za diplomovou práci:
Autor: Matej Čamaj
Název práce: Market Making Trading Strategy
Vedoucí práce: Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Autor: Karolína Hrušková
Název práce: Financování rozpočtových deficitů v eurozóně
Vedoucí práce: prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Autor: Lucie Lacková
Název práce: Hodnocení výkonnosti systému DPH v zemích EU
Vedoucí práce: Ing. Hana Zídková, Ph.D.

Autor: Nikola Hemrová
Název práce: Ekonomické faktory ovlivňující popularitu vlády
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Pavel. Ph.D.
Autor: Karolína Puchernová
Název práce: Komparace korporátní daně v České republice,
Slovenské republice a ve Velké Británii v návaznosti na
účetnictví
Vedoucí práce: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Autor: Petr Sedláček
Název práce: Analýza dopadů nových pravidel IFRS / US
GAAP pro leasingy
Vedoucí práce: Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Autor: David Hlinšťák
Název práce: Construction of a Market-Neutral ETF Portfolio:
A Relative-Value Based Approach
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Autor: Vojtěch Fučík
Název práce: Principal component analysis in Finance
Vedoucí práce: Ing. Marek Kolman
Název práce: Řízení fondu alternativních aktiv
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

V rámci konference doktorských studentů ACFA2016 proběhla ve spolupráci s firmou
Grant Thornton soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. V soutěži zvítězily tyto
příspěvky:
Sekce Účetnictví:

● Michal ŠINDELÁŘ: “Audit Market Concentration Analysis Focusing on Auditors of Public Interest Entities”
● Sarayut RUEANGSUWAN: “A String of Earnings Increases, Future Earnings Uncertainty, and Firm Fundamentals”

Sekce Finance:

● Octavian MOLDOVAN: “Local Revenue Mobilization in Romania”
● Michael PRINC: “Structural Distress Index: Structural Break Analysis of the Czech and Polish Stock Markets”

8.6

Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty a činnost
vědecké rady v oblasti kvalifikačního růstu

V rámci doktorského studia úspěšně dokončilo tento stupeň vzdělávání 10 studentů, z toho někteří spolupracují i nadále
s fakultou v rámci výuky nebo výzkumu. Byla úspěšně dokončena dvě habilitační řízení pro obor Finance (Ing. Lucie
Sedmihradská, FFÚ VŠE a JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, VŠFS a FFÚ VŠE). Na Vědecké radě FFÚ a Vědecké radě VŠE bylo
úspěšně ukončeno řízení ke jmenování profesorkou doc. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. (Mendelova univerzita). V rámci
kvalifikačního rozvoje byl pro akademické pracovníky a doktorandy fakulty uspořádán v lednu 2016 speciální semináře:
„Regrese v R“ (přednášející Ing. Milan Bašta, Ph.D.).

Ze semináře k akreditaci AACSB v Bilbau.
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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:

5
5
1
0
12
9

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 2016 se posunula, neboť kolega Jiří Witzany byl na sklonku roku jmenován profesorem. Na podzimním jednání vědecké rady bylo
zahájeno habilitační řízení Bohumila Stádníka.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra v roce 2016 uspořádala již počtvrté konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů zaměřenou tentokrát na Hledání výnosu
a hledání klienta určenou jak pro odbornou veřejnost,
tak pro zástupce akademické sféry. Účastníci byli z bank, podílových a investičních fondů, regulatorních orgánů jako je Česká národní
banka či Ministerstvo financí ČR. Konference se konala pod záštitou víceguvernéra České národní banky prof. Tomšíka. Pro velký úspěch,
byly na podzim zahájeny přípravy dalšího ročníku konference.
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 2016 prof. Karel Janda uskutečnil díky kontaktům s McGill University v Montrealu plánovaný vědecko-výzkumný pobyt, který se
prodloužil až do roku 2017. V rámci působení na McGill University publikoval řadu významných článků a working paperů.
Ing. Bohumil Stádník ve spolupráci s CFA asociací zorganizoval několik akcí, z nichž většina byla streemována do celé Evropy.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry v roce 2016 publikovali sami nebo ve spoluautorství řadu významných vědeckých a odborných publikací, článků a příspěvků, z toho je několik v časopisech s nenulových impakt faktorem. Dále bylo publikováno 8 článků, které jsou registrovány v databázi
RVVI. Členové katedry řeší dva granty GAČR, jeden z nich ve spolupráci s VŠFS.

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. Eva Ducháčková je členkou dozorčí rady pojišťovny Kooperativa, je členkou správní rady Nadačního
fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Doc. Jarmila Radová je v kontrolní komisi společnosti CITFIN, s.d. Doc. Petr 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 2016 proběhl již 24. ročník.
Katedra též na objednávku zpracovává expertní stanoviska pro žadatele z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a řízení rizik. V roce 2016 se
týkala analýzy chování generace Y. Tuto studii zpracoval kolektiv autorů pod vedením doc. Teplého pro Českou bankovní asociaci.
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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
2

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra jako jediné pracoviště v České republice zabezpečila komplexní přípravu učitelů ekonomických předmětů pro oblast středního
a vyššího odborného školství v bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Zajistila výchovu učitelů též v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Na katedře působilo v roce 2016 devět interních pracovníků a tři externí.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra rozšířila spolupráci pedagogické činnosti se slovenskou Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě při přípravě učitelů ekonomických
předmětů. Pokračovala ve spolupráci s Institutem für Wirtshaftspädagogik Vídeň při přípravě učitelů a rozvoji výchovy k podnikavosti.
Katedra byla organizátorem 1. ročníku mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis? 2016, Praha“, jejíž součástí byl workshop
„Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“. Byla též spolupořadatelem 10. ročníku mezinárodní
vědecké elektronické konference „Média a vzdělávání 2016“, účastnila se workshopů CACTLE v rámci projektu Erasmus+ (Central Asian
Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Taškentu, v Biškeku a ve Vídni.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Výzkumná a tvůrčí činnost pracoviště byla zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání budoucích učitelů ekonomických předmětů,
na rozvoj výchovy k podnikavosti na středních, vyšších i vysokých školách. Ve spolupráci s Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě vydala
monografii „Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní“, metodický materiál pro učitele ekonomických předmětů vztahující se k výuce
aktivizujících metod i další didaktické materiály, článek v časopise s IF faktorem, ve Scopusu, několik článků v odborných periodikách.
Připravila metodickou podporu ucitelstvi.vse.cz.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra spolupracovala s pražskými fakultními cvičnými školami, jež umožňují pedagogickou praxi pro studenty oboru učitelství bakalářského i magisterského studia, s pilotními středními školami, které participovaly na projektu IGA. 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. Zajistila zvyšování kvalifikace učitelů
středních a vyšších odborných škol prostřednictvím celoživotního vzdělávání formou Doplňujícího pedagogického studia.
V roce 2016 katedra řešila a hodnotila následující projekty: GA „Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ
pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, IGA „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti
s terciárním vzděláváním“ a rozvojovém projektu IRS „Učebnice pro vybrané předměty FFÚ vyučované v angličtině“.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Katedra se chce zapojit do mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu s dalšími pracovišti v Evropě i mimo ni. Plánuje zapojit se do
projektu Erasmus+ “ Developing the Employability and Research Orientation through student-centered teaching and learning methods
in Georgia, Ukraine and Kazakhstan“, organizovat další mezinárodní vědecké konference, vydat metodické materiály, které přispějí ke
zkvalitnění výuky v oblasti ekonomického vzdělávání. Jejím cílem je též rozšířit přípravu doktorandů pro jejich pedagogické působení ve
vyučovacích hodinách na VŠE.
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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:

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Zorka Kocourková
http://kfop.vse.cz

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

2
4
10
2
8
19

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,
vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku.

K přednostem výuky na katedře patří důraz na co největší podíl aktivních forem výuky, k čemuž slouží velký podíl cvičení a seminářů, ve
značném rozsahu realizovaných v počítačových učebnách. Zázemí katedry tvoří i Institut oceňování majetku, jehož pracovníci zajišťují pro
katedru výuku oceňování nemovitostí. Učitelé katedry pak tvoří jádro odborného zázemí Institutu oceňování majetku.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
V roce 2016 se kvalifikační struktura katedry podstatněji nezměnila. Mezi pracovníky katedry přibyl po úspěšné obhajobě jeden absolvent
doktorského studia. V procesu je kvalifikační postup čtyř vyučujících. 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 zaměřených na oceňování. Dále se rozvíjely nedávno nově vytvořené volitelné
předměty „Oceňování finančních institucí“ a „Znalectví v ekonomických předmětech“. Nově byla navázána spolupráce se společností PricewaterhouseCoopers, jejíž pracovníci nyní zajišťují celosemestrální výuku ve speciálním semináři katedry se zaměřením na strategické
poradenství v praxi.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Vědecká práce byla realizována především prostřednictvím projektu Institucionální podpory a projektů IGA. Dále byl zahájen tříletý projekt GAČR s názvem „Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci“. Výsledky vědecké práce jsou součástí 4,5 nově podaných článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem, 1 vyšlého a 1 podaného článku
v databázi Scopus, 1 vyšlého článku v databázi ERIH, 22 článků v časopisech ze seznamu RVVI, 13 příspěvků na konferencích sledovaných
v Conference Proceedings Citation Index (část příspěvků vytvořených v roce 2016 byla publikována až začátkem roku 2017). Řada dalších
příspěvků byla publikována v rámci jiných mezinárodních konferencí. Katedra za finanční podpory fakulty pokračovala ve vydávání odborného recenzovaného časopisu Oceňování, který byl i v roce 2016 v seznamu RVVI.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty...
Vedoucí katedry a další pracovníci katedry se i v roce 2016 podíleli na pokračující 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
katedry a Institutu oceňování majetku.

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
8
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16

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 9 předmětů vyučovaných v cizích jazycích).

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Během roku 2016 ukončila svůj pracovní poměr na katedře doc. Marie Míková.

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 2016 byla katedra
spoluorganizátorem mezinárodní konference „Účetnictví a auditing v procese světové harmonizace“. Na podzim proběhl 6. ročník Účetní
olympiády pro střední odborné školy. Vyhlášení jejích výsledků se konalo v rámci 17. ročníku Pedagogické konference, taktéž organizované katedrou. V průběhu roku 2016 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. Za nejvýznamnějších publikační počin lze považovat vydání vysokoškolské učebnice „Finanční účetnictví: Obecné otázky“ autorského kolektivu katedry.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Během roku 2016 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. K nejdůležitějším patřil druhý 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. V průběhu roku 2016 byly obhájeny dvě doktorské
dizertační práce.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
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.).

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
Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:

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

www stránky:

Prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Jitka Vodičková (do 31.8.2016)
Daniela Holá (od 1.9.2016)
http://kmtp.vse.cz

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

3
4
4
4
11

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
a finanční 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 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 rozšiřuje svoje řady o mladé perspektivní odborníky. Byl přijat pracovník na pozici odborného asistenta se zaměřením na monetární modelování a dále byly zahájeny přípravy na výběrového řízení na pozici asistenta
se zaměřením na mezinárodní finance.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí)
Katedra připravila nové předměty pro bakalářské studium („Finanční regulace a risk management“, „Řízení rizik finančního systému“, „Makroekonomická analýza pro finanční trhy“) a magisterské studium („Aktuální problémy centrálního bankovnictví na příkladech z praxe“).
Katedra zahájila spolu s katedrou mezinárodního obchodu výuku vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys. Katedra dále navázala spolupráci s Federální rezervní bankou v Richmondu a realizuje v rámci této instituce první výzkumný pobyt studentky doktorského
studia.

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. Byl předložen a přijat k financování projekt „Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí“ v rámci Interní grantové agentury VŠE s řešením v letech 2017–2019. Úspěšně byl
řešen katedrální projekt jako součást Institucionální podpory výzkumu na VŠE. Celkově členové katedry publikovali 31 publikací, z toho
1 příspěvek v odborné monografii, 6 článků v časopisech indexovaných v databázi Thomson Reuters (Web of Science), 1 článek v databázi
Scopus, 3 články v databázi ERIH+, 5 článků v odborných recenzovaných časopisech a 4 příspěvky ve sbornících.

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 České národní banky, EGAP a komerčních
bank. Katedra je zapojena do výuky na Univerzitě 3. věku, kde garantuje a zabezpečuje výuku předmětu Finance. Pracovníci katedry současně působí jako odborní a soudní znalci v oblasti ekonomiky.

Ostatní (plány do budoucnosti)
Katedra se bude soustředit na rozvoj spolupráce se zahraničními a domácí partnery v oblasti vědecké spolupráce a odborných stáží a praxí. V oblasti vědecké činnosti katedra dále připraví výzkumný projekt pro Grantovou agenturu ČR. Katedra se bude soustředit na vyhledávání adeptů pro doktorské studium a nových členů katedry.
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9.1.6 Katedra manažerského účetnictví
Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry:

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

www stránky:

Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Dagmar Tvrzová (do 31.8.2016)
Daniela Holá (od 1.9.2016)
http://kmu.vse.cz

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

2
2
5
0
4
4

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra se zabývá teorií i praxí manažerského účetnictví, controllingu a měření a řízení výkonnosti organizací. V rámci fakulty se podílí
na výuce povinných i volitelných předmětů zejména pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Katedra také vyučuje předmět Performance Management pro anglický magisterský studijní program Master In Finance and Accounting. Katedra garantuje na magisterském stupni studia vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku a Controllingu. Ve vědecko-výzkumné práci se v roce 2016 členové katedry zaměřili na nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby,
na požadavky na profesní kompetenci controllerů a manžerských účetních a na vliv principu udržitelného rozvoje na řízení a vykazování
podniků. Katedra také dlouhodobě rozvíjí své kontakty s praxí, a to zapojením členů katedry do práce odborných institucí a lektorské
a poradenské činnosti i zapojením externistů do výuky kurzů katedry

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí)
Protože katedra je jediným vysokoškolským pracovištěm, které se specializuje na oblast manažerského účetnictví, controllingu a měření
a řízení výkonnosti, je jejím posláním podporovat rozvoj kvality výuky těchto disciplín na českých vysokých školách. I v roce 2016 proto
katedra zorganizovala každoroční workshop „Jak učit manažerské účetnictví“ pro učitele VŠ z celé ČR. Blízká vazba mezi problematikou
manažerského účetnictví a informačního managementu je důvodem, proč se katedra i v roce 2016 podílela na zajištění sekce ICT and
Corporate Performance Management konference IDIMT 2016, na které jako klíčový řečník vystoupil člen katedry, Ing. Petr Petera, Ph.D.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Stěžejní výsledky vědecko-výzkumné práce členové katedry publikovali v roce 2016 ve třech článcích v časopisech zařazených do databáze Scopus a v jedné kapitole v zahraniční monografii.Dílčí výsledky byly prezentovány i na řadě mezinárodních konferencí a v recenzovaných časopisech.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra je dlouhodobě činná v oblasti celoživotního vzdělávání. V roce 2015/2016 i 2016/2017 otevřela dvousemestrální kurz „Controlling
jako nástroj efektivního řízení podniku“.

Ostatní (plány do budoucnosti)
Ve spolupráci s UTB ve Zlíně byl Grantovou agenturou ČR přijat k řešení v letech 2017–2019 projekt „Determinanty struktury systémů
rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace, „na kterém se katedra podílí jako spoluřešitel.
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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
3
0
18
8

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra sleduje rozsáhlý okruh odborných disciplín a to jak v oblasti pedagogické tak i výzkumné. Zaměření katedry odpovídá šíři problémů veřejného sektoru a veřejných financí. Katedra zkoumá problematiku veřejných výdajů a výdajových programů, zdanění a daňovou
teorií a politikou, financování neziskových odvětví a fiskální teorii a politiku.
Katedra garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Zdanění a daňová politika a zajišťuje výuku ve specializovaných předmětech těchto oborů. Členové katedry se podílí 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 2016 úspěšně vedeno a obhájeno celkem 71 bakalářských prací, 84 diplomových prací a jedna
disertační práce doktoranda. Členové katedry se zaměřují na kvalitu zpracovávaných prací, což se projevilo v tom, že v soutěži studentská
odborná soutěž 2016 na finančně účetní téma vyhrála práce Veroniky Benešové na téma Hodnocení návratnosti investic do ekonomického vysokoškolského vzdělání zpracovávaná na Katedře veřejných financí

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Kvalifikační struktura na Katedře veřejných financí je dlouhodobě ustálená. Do budoucnosti lze ale očekávat určité změny.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí)
V roce 2016 Katedra veřejných financí uspořádala jubilejní 21. ročník mezinárodní vědecké konference „Teoretické a praktické aspekty
veřejných financí“. Konference je od roku 2012 zařazena do prestižní databáze Web of Science – CPCI-SSH.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Výsledky vědeckovýzkumné práce prezentovali členové a studenti doktorského studia katedry v odborných článcích v recenzovaných
časopisech a na konferencích s mezinárodní účastí. Na základě výsledků Publikační soutěže děkana FFÚ 2016 o nejlepší odbornou knižní
publikaci zvítězila učebnice prof. Aleny Vančurové a doc. Lenky Láchové „Daňový systém 2016“. Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci v části odborná monografie byla vyhodnocena učebnice doc. Lucie Sedmihradské „Rozpočtový proces obcí“. Na katedře byl v roce
2016 zpracováván projekt „Veřejné finance v ČR a EU“, do kterého byli zapojeni doktorandi katedry.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Pro pedagogy Katedry veřejných financí je na prvním místě příprava absolventů bakalářského i magisterského studijní oboru na budoucí
povolání. Z tohoto důvodu jim katedra umožňuje již v průběhu studia setkání s budoucími zaměstnavateli a nahlédnutí do aktuálních
problémů praxe, a to nejen v rámci studovaných oborů. Katedra proto zapojuje do přímé i nepřímé výuky nejenom špičkové manažery
velkých poradenských firem, ale i představitele veřejné správy. Katedra rovněž nabízí absolvování předmětu „Odborná praxe“, který je
realizován na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Významní odborníci z praxe jsou pravidelně členy státnicových komisí.

Ostatní (plány do budoucnosti)
Katedra veřejných financí se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu poskytovaného vzdělání v rámci všech studijních programů – bakalářských,
navazujících magisterských i doktorských. Jedním z hlavních cílů je ještě více propojit výuku s praxí prostřednictvím zapojení odborníků
z praxe do přímé i nepřímé výuky. Jedním z dalších cílů je organizace mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných
financí (od roku 2012 v databázi Web of Science CPCI-SSH), která má kladnou odezvu ze strany účastníků.
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9.2

Zpráva o činnosti institutu a studentských spolků
9.2.1

Institut energetické ekonomie

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 je zprostředkovat studentům (především z VŠE) 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. Ambicí Institutu je též cílená podpora
výzkumu v oblasti energetické ekonomie pořádáním seminářů, odborných konferencí a zvyšováním povědomí studentů
o této oblasti. IEE je rovněž organizátorem studentské soutěže vědeckých prací Energy Economics Contest a prostřednictvím
publikační činnosti přibližuje energetickou ekonomii širší veřejnosti. V roce 2016 Institut uspořádal dvě konference na téma
„Decentrální vs. velká energetika“ a „Budoucnost alternativních paliv v osobní dopravě“, které se těšily zastoupení vrcholných
českých expertů na danou problematiku. Současně uspořádal 8 přednášek a workshopů, soutěž odborných prací, kariérní
večer a diskusní setkání v burzovním paláci. Nesporným úspěchem se stalo i spuštění celoročního programu Energy
Academy, díky němuž má aktuálně 23 studentů možnost se do hloubky vzdělávat v energetické problematice a aspirovat na
uplatnění v kterékoli z partnerských firem IEE. Dalším projektem je certifikát IEE. Každý student, který absolvuje 8 přednášek
organizovaných Institutem, získává automaticky certifikát, který poukazuje na jeho zájem o danou problematiku. IEE staví na
dlouhodobé spolupráci s firemními partnery. Současná partnerská síť čítá společnosti Amper Market, a.s., ČEZ, a.s., ČEPS, a.s.,
Ernst & Young, s.r.o. a Power Exchange Central Europe, a.s., ExxonMobil Business Support Center Czechia, s.r.o.. Do roku 2017
bylo mimo jiné nově nastartováno partnerství s firmou MOL Česká republika, s.r.o..

FFÚrun – běh studentů a pracovníků
fakulty o rektorském dni VŠE

Institute of
Strategic
Investments

9.2.2

Institut strategického investování

IInstitut Strategického Investování byl na fakultě Financí a účetnictví založen v dubnu roku 2016,
od té doby úspěšně rozvíjí svou činnost. Odborné zaměření institutu je na oblast strategického
investování, private equity a real estate propojováním odborností z financí, bankovnictví
a oceňování. Významná část činnosti institutu je také výuka pro studenty v těchto oblastech, kterou
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická
zajišťuje
spoluzakladatel Institutu Michal Kaszás výukou semináře „Advanced Corporate Finance and Strategic Investments“,
který byl vytvořen na Harvard Business School. Spolu ředitelem institutu Davidem Mazáčkem plánují od podzimu roku 2017
přidání dalšího předmětu z oblasti investic do nemovitostí. Institut má bohaté vztahy se zahraničními organizacemi a partnery
jako je například Bloomberg, je zpracovatelem odborných studií pro svoje partnery z širokého spektra oblastí. Některé analýzy
vycházejí i ve sdělovacích prostředcích u mediálních partnerů Institutu. Institut se rovněž skrze svoje členy zapojil do grantové
přihlášky IGA v tomto semestru.
Populární jsou přednášky, konference a pracovní nabídky pro studenty, které Institut organizuje. V roce 2016 se jednalo
například o akce s McKinsey & Co, se CEO Microsoftu, s Eliškou Haškovou Coolidge a hlavně mezinárodní konferenci Free
Market Road Show společně s CERGE-Foundation. Na rok 2017 má Institut již připravené další 2 konference a 4 přednášky.

isti.vse.cz
Institute of Strategic Investments

Z akcí Institutu strategického investování založeného na fakultě v roce 2016
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9.2.3

Klub daňařů

Klub daňařů působí na Fakultě financí a účetnictví již více než tři roky a od té doby se mu podařilo
uspořádat několik akcí, jak s odborníky z praxe, tak z akademické půdy. V roce 2016 se jednalo
zejména o neformální setkání a organizaci akcí ve spolupráci s Katedrou veřejných financí. Za zmínku
stojí přednáška prezidentky Komory daňových poradců Ing. Petry Pospíšilové, která se uskutečnila
ve spolupráci s Bankéřským klubem. Cílem Klubu daňařů je sdružit studenty, kteří se zajímají o daně
a daňové poradenství. Na příští akademický rok klub plánuje opět odborné přednášky a další
neformální akce.

Účastníci šachového
turnaje FFÚ

9.2.4

Klub přátel účetnictví

Studentský spolek Klub přátel účetnictví, jehož cílem je stmelení studentů Fakulty financí a účetnictví.
Na první událost roku byla pozvána Ing. Martina Urbanová, která přednášela o znehodnocení
dlouhodobých aktiv a jeho dopadech v praxi. Následně, jenom o týden později, vystoupila Ing.
Alice Machová, která posluchače seznámila s nově vydaným mezinárodním účetním standardem
IFRS 15, který nahradí současné předpisy a změní vykazování výnosů. V neposlední řadě paní Kateřina Šipková představila
studentům certifikát ACCA a vysvětlila, proč je užitečné ho mít. V návaznosti na to se v listopadu konal workshop ACCA, kde
si mohli studenti vyzkoušet testy „nanečisto“ a dozvědět se více o speciálním programu Accelerate. Po vydařeném prvním
ročníku členové klubu opět věnovali své úsilí a volný čas organizaci konference s názvem „Proč je důležité míti účetnictví“.
Konala se 20. dubna 2016 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, a tak jako loni, i letos ji podpořila Fakulta financí
a účetnictví. Klub pořádá dvakrát do roka i neformální akce, které si studenti velmi oblíbili. Klub přátel účetnictví ve spolupráci
s Bankéřským klubem uspořádal u příležitosti ukončení Letního semestru společné venkovní grilování a historicky první
bowling pro studenty Fakulty financí a účetnictví, kterým zahájili zimní semestr.

Studentské kluby FFÚ

9.2.5

Bankéřský klub

Bankéřský klub byl založen v roce 2014 a momentálně jej tvoří 8 aktivních členů, kteří se podílejí
na jeho chodu. Prioritou spolku je sdružování studentů z fakulty, čemuž významně pomáhá
i spolupráce s ostatními fakultními kluby a fakultou samotnou. Dalším předmětem činnosti je
pořádání odborných exkurzí, přednášek s pozvanými odborníky na vybraná témata a propojování
tak teorie s praxí. Tyto akce jsou určeny primárně pro členy klubu, ale pokud není naplněna kapacita, tak účast ostatních
studentů i veřejnosti je zejména na přednáškách vítána. Významnou složkou aktivit je také organizace neformálních akcí, jako
je Bankéřský kvíz, posezení s grilováním či Vánoční večírek. Mezi nejdůležitější události klubu roku 2016 patří: bankéřský kvíz,
společná přednáška s Klubem daňařů a nultá exkurze do České národní banky, která se těšila velkému zájmu, takže se dá
předpokládat její pravidelné konání. V roce 2016 došlo k významné obměně členů klubu, jelikož zakladatelé spolku úspěšně
ukončili studium a postupně předávali vedení klubu nastupující generaci. Pro rok 2017 je cílem přidat k zavedeným akcím také
některé nové a pokračovat v zaběhnuté spolupráci s fakultními i jinými studentskými spolky.
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10
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
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10 Výroční zpráva o hospodaření
Rozpočet Fakulty financí a účetnictví byl pro rok 2016 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 2016, 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 2016, tvořil z největší části příspěvek
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 52 305 tis. Kč, příděl v rámci doktorského studia, který byl očištěn
o platby za kooperaci v rámci tohoto doktorského studia, ve výši 1 417 tis. Kč a Fond provozních prostředků ve výši 4 806 tis. Kč.
Vláda České republiky svým usnesením č. 672 ze dne 27. července 2016 rozhodla o zvýšení rozpočtu kapitoly MŠMT ve specifickém
ukazateli „Vysoké školy“ o částku 260 mil. Kč. Ministerstvo tuto částku rozdělilo veřejným vysokým školám dle jejich podílů na
rozpočtu příspěvku A+K, na VŠE tak připadlo 9 429 tis. Kč. Na základě schváleného „Návrhu změn rozpočtu VŠE v Praze na rok 2016“
čj. 273/9011/2016b, který byl projednán Akademickým senátem VŠE dne 24. 10. 2016, bylo odhlasováno, že výše uvedené zvýšení
příspěvku bude použito k výplatě „Další mzdy“ zaměstnancům VŠE a to ve výši 20 % ze součtu částek mzdového tarifu, příplatku
za vedení a výkon funkce a osobního příplatku a to společně se mzdou za měsíc listopad 2016. Fakultě financí a účetnictví byla
přidělena částka 1 026 tis. Kč. Všem zaměstnancům fakulty, kteří měli na výplatu „Další mzdy“ nárok, byla vyplacena v listopadových
mzdách v celkové výši 753 tis. Kč (včetně sociálního a zdravotního pojištění). Zbylá částka 273 tis. Kč byla převedena do Fondu
provozních prostředků. Jednotlivé zůstatky z dodatečného přídělu byly připsány katedrám do jejich Fondu provozních prostředků
v rozpočtu na rok 2017. Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti fakulty probíhalo v roce 2016 v souladu se schváleným
rozpočtem.

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti Fakulty financí a účetnictví
2016
Rozpočet pro rok 2016

Fakulta celkem v tis. Kč

1%

1,5 %

58 528
1 026

Dodatečný příděl – Další mzda
Spotřebované nákupy celkem

666

Služby celkem

992

Osobní náklady celkem

37 892

Sociální a zdravotní pojištění

12 883

Celkem čerpáno

52 433

Tvorba fondu provozních prostředků

22 %

12 %
65 %

7 121

Stipendijní fond

Finanční prostředky Stipendijního fondu byly v roce 2016 rozdělovány v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy
ekonomické a Vyhláškou děkana FFÚ. Celkový objem prostředků, které měla fakulta k dispozici pro rozdělení prospěchových
a mimořádných stipendií v roce 2016, byl ve výši 8 514 tis. Kč. Příděl prostředků stipendijního fondu na Fakultu financí
a účetnictví, vytvořeného z poplatků za studium, činil 4 828 tis. Kč pro rok 2016 a zbylá částka 3 686 tis. Kč představovala
uspořené prostředky z roku 2015. Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla ve sledovaném období plně vyčerpána, byl
zůstatek Stipendijního fondu ve výši 3 812 tis. Kč převeden do roku 2017. Kromě Stipendijního fondu má fakulta k dispozici ještě
účelově určené prostředky přidělené MŠMT na výplatu stipendií studentů doktorského studia. Pro rok 2016 bylo rozpočtováno
4 680 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo odvozeno od počtu studentů doktorského studia a činilo 5 545 tis. Kč. Rozpočtovaná
dotace související se studiem zahraničních studentů na fakultě byla ve výši 2 303 tis. Kč, skutečně bylo vyplaceno 2 165 tis. Kč
dle počtu zahraničních studentů.

Fond reprodukce investičního majetku

V roce 2016 fakulta disponovala přídělem investičních zdrojů ve výši 174 tis. Kč. Tyto investiční prostředky byly využity zejména
na nákup multifunkční kopírky, menších kopírovacích strojů a na nákup PC na studijní oddělení. Fond reprodukce investičního
majetku byl plně vyčerpán.
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Fondy Fakulty Financí a účetnictví
Zůstatek
k 31.12. 2015

Příděl do fondu
2016

Čerpání 2016

Zůstatek
k 31.12.2016

Stipendijní fond

3 685 880

4 828 406

4 702 145

3 812 141

Fond reprodukce investičního majetku

       0

174 000

174 000

      0

235 955

   48 942

      0

284 897

4 806 000

2 315 300

      0

7 121 300

2016

Fond účelových prostředků
Fond provozních prostředků

10.2 Věda a výzkum
Interní grantová agentura

V rámci financování vědy a výzkumu hospodařila fakulta, resp. katedry s přidělenými prostředky od Interní grantové agentury
(IGA) VŠE v Praze a s prostředky, které jí byly přiděleny na podporu institucionální vědy. Na fakultu bylo přiděleno celkem
3 504 tis. Kč na 14 projektů v rámci Interní grantové agentury VŠE v Praze. Na administrativu bylo v rámci projektu IGA
přiděleno 73 tis. Kč. U jednoho projektu řešitel čerpal peněžní prostředky, které mu byly převedeny na konci roku 2015 do
Fondu účelových prostředků. Celkový objem takto využitých prostředků činil 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 2016 v rámci institucionální podpory činil 10 580 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 externích a mezinárodních výzkumných grantů a řízení či kontrola
publikačních projektů. Zbylých 80 % prostředků bylo rozděleno jednotlivým katedrám dle jejich publikačních výkonů. Na konci roku
2015 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, účelně 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 1 587 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků z Institucionální podpory
Položka

   245 652

Cestovní náklady

   187 543

Náklady na ost. služby a nemat. nákl,

   223 263

Doplňkové (režijní) náklady

1 587 000

Mzdy a odměny

5 790 369

Sociální a zdravotní pojištění a SF
Celkem

2%

2%

Celkem

Materiální náklady

Ostatní osobní náklady

2%

19 %
15 %
5%

   583 440
1 963 248
10 580 515

Granty a jiné účelové prostředky

55 %

V roce 2016 probíhaly na fakultě čtyři externí grantové projekty. Na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví se jednalo o již
řešený projekt „Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv“ a nový projekt „Poskytnutí dotace
na podporu GP – Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích“, ve kterém Katedra bankovnictví
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a pojišťovnictví vystupuje jako spolupříjemce. Příjemcem dotace je Institut VŠFS, z.ú. Na Katedře financí a oceňování
podniku se jedná o projekt „Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené
zaměstnanci“ a na Katedře finančního účetnictví a auditingu se jednalo o projekt „IFRS jako alternativní účetní standardy pro
zjištění daňového základu“. Grantové projekty byly financovány z prostředků dotace, které poskytla Grantová agentura České
republiky, a to v celkovém objemu podpory 2 914 tis. Kč.
Na Katedře veřejných financí byla v roce 2016 uzavřena smlouva na zahraniční grant Open Budget Survey („OBS“) 2017 project,
jehož poskytovatel je International Budget Partnership, Inc. (Washington, DC). Realizace projektu bude zahájena v roce 2017.
Na Fakultě v roce 2016 byly řešeny čtyři Rozvojové programy, a to dva na Katedře finančního účetnictví a auditingu a dva na
Katedře veřejných financí. V roce 2016 činil celkový objem zdrojů 920 tis. Kč.

Granty a jiné účelové prostředky Fakulty financí a účetnictví
2016

Fakulta celkem

2016

Fakulta celkem

Zahraniční granty*

Interní grantová agentura
Počet projektů na fakultě

      14

Počet projektů na fakultě

Rozpočet

3 576 429

Rozpočet

Čerpání

3 588 429

Čerpání

Čerpání Fondu účelových prostředků

   12 000

Převod do Fondu účelových prostředků

Tvorba Fondu účelových prostředků

–

      0

Rozvojové programy

Grantová agentura ČR

Počet projektů na fakultě

      4

Počet projektů na fakultě

       4

Rozpočet

920 206

Rozpočet

2 914 000

Čerpání

920 206

Čerpání

2 815 360

Převod do Fondu účelových prostředků

Čerpání Fondu účelových prostředků

–

Tvorba Fondu účelových prostředků

   98 640

* V roce 2016 byla uzavřena pouze smlouva.

10.3 Dary
Dalšími účelovými prostředky, se kterými fakulta, resp. katedry hospodařily v roce 2016, byly finanční prostředky získané formou
darů, jejichž celkový objem činil 579 tis. Kč, z toho 355 tis. Kč představovaly dary přijaté v roce 2016 a zbytek představoval
zůstatek převedený z roku 2015. V roce 2016 fakulta, resp. katedry použily pouze 393 tis. Kč a zbytek prostředků ve výši 186 tis.
Kč byl převeden do roku 2017 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 2016, včetně prostředků, které byly převedeny z roku 2015,
činily celkem 6 716 tis. Kč. Celkové náklady vynaložené v rámci těchto činností činily 3 562 tis. Kč. Časové rozlišení roku 2016
činilo 3 154 tis. Kč. V rámci nevýdělečné doplňkové činnosti byla organizována Pedagogická odborná konference (PEKO 2016)
a Doplňkové pedagogické studium. V rámci této činnosti probíhá také magisterský program v angličtině Master
in Finance and Accounting (MIFA).
Doplňková činnost ekonomická představuje významný zdroj příjmů jednotlivých kateder. V roce 2016 probíhalo celkem
16 zakázek. V roce 2016 hospodařila fakulta, resp. katedry s celkovými prostředky 4 400 tis. Kč, z nichž 1 392 tis. Kč představovalo
příjmy roku 2015. V roce 2016 činily náklady v rámci této činnosti 2 458 tis. Kč. Neprofinancovaná částka ve výši 1 942 tis. Kč
byla časově rozlišena.
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11
ABSOLVENTI
NAVAZUJÍCÍHO
MAGISTERSKÉHO
STUDIA FFÚ ZA ROK
2016 PO JEDNOTLIVÝCH
OBORECH
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11 Absolventi navazujícího magisterského studia
FFÚ za rok 2016 po jednotlivých oborech
Duben

Červenec

Listopad

Celkem
absolventi
v roce 2016

Červený
diplom

Bankovnictví a pojišťovnictví (18 %)

19

15

33

67

2

Zdanění a daňová politika (16 %)

21

11

28

60

1

Finance (17 %)

16

10

36

62

1

Finanční inženýrství (6 %)

2

  6

15

23

1

Finance a oceňování podniku (8%)

6

14

10

30

–

34

37

41

112

1

1

10

  7

18

2

99

103

169

372

8

Obor

Účetnictví a finanční řízení podniku (30 %)
Učitelství ekonomických předmětu pro střední školy (5%)
CELKEM

17 %

18 %

5%
8%

16 %

6%

Bankovnictví
a pojišťovnictví
Anna Alopina
Anna Andrianova
Zhana Antonenko
Marek Bergauer
Diana Binovská
Michaela Červená
Libuše Čiháková
Jan Čuraj
Tomáš Daňhel
Tereza Freibergová
Yaroslav Gorobchenko
Jan Halfar
Iva Hebká
Tomáš Helcl

30 %

Pavla Henzlová
Alžběta Hesová
Michaela Hlaváčová
Jana Horáková
Aneta Houžvicová
Miroslav Hrouzek
Barbora Hubinková
Ondřej Hübner
Kateřina Jastremská
Tereza Kadlečková
Jan Kamenský
Karolína Kardaczová
Eduard Kohout
Petr Kolář
Daniela Komárová
Pavel Koráb
Lucia Krajčíková
Ladislav Krondiak
Pavel Krtička

Salome Lekishvili
Tereza Lhotská
Filip Lukeš
Marek Matiáš
Anna Michálková
Martin Mikoláš
Michaela Močarková
Petr Mucha
David Náhlovský
Lucie Neubauerová
Viet Nguyen Ngoc
František Obešlo
Denis Ognev
Ondřej Papp
Lucie Pawlasová
Petr Pejpal
Kamila Petrášová
Martina Pohanková
Tereza Pražanová

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Lucie Prosserová
Jan Růžička
Milan Sekerák
Michaela Strašková
Magdalena Šleglová
Jaroslav Štegner
Lenka Štorkánová
Otakar Šuffner
Romana Švantnerová
Jiří Trulik
Ádám Vágó
Olesea Vlas
Pavla Vondrušková
Tereza Wzientková
Dominik Zehringer

Zdanění a daňová
politika
Hana Balátová
Eva Benková
Petra Bílková
Ivana Bošanská
Jan Buček
Blanka Caro
Eliška Čejková
Kateřina Černá
Erik Dragomirecký
Karin Fikoczková
Pavel Flajšhans
Monika Fouknerová
Magdalena Fröhlichová
Karolína Gluzová
Adéla Hrubanová
Karolína Hrušková
Alžběta Jakubcová
Lucie Kábelová
Vendula Kahounová
Barbora Kalová
Juliána Kocúreková
Magda Kopecká
Lucie Kořínková
Eliška Košťáková
Nikola Krbcová
Simona Krčmářová
Jana Křivanová
Markéta Kulmová
Lucie Lacková
Veronika Lapková
Markéta Lichterová
Tomáš Liška
Tomáš Livora
Monika Lodrová
Lucie Matějková
Eva Melicharová
Kateřina Nekvasilová
Matěj Nešleha
Marcela Paclíková
Ondřej Pavlíček
Jan Pelouch
Veronika Polzerová

Mgr. Tereza Pyciaková
Eva Rejzková
Kateřina Rudolfová
Veronika Schinerová
Otakar Sladkovský
Ivana Slámová
Simona Stanislavová
Martina Stome
Pavla Střílková
Petr Šantrůček
Barbora Škorpilová
Jiří Štáhl
Lucie Štěrbáčková
Klára Švecová
Michal Tomáš
Stanislav Trifončovski
Barbora Vitíková
Radka Zatloukalová

Finance
Arsen Arutyunyan
Martina Babičová
Dominika Bačová
Petra Bartoníčková
Nikola Blašková
Matej Broniš
Jan Dohnálek
Josef Dragoun
Martin Foglar
Kamila Hejnová
Nikola Hemrová
David Hlinšták
Marek Husarčík
David Chrobok
Valeriia Ianchenko
Jan Janhuba
Pavla Jánišová
Roman Jiránek
Adéla Kelnerová
Marek Kopejtko
Kateřina Krupicová
Jana Kušnírová
Kateřina Kvízová
Vladimír Lang
Michaela Lešková
Oliver Ličko
Jan Navrátil
Zuzana Pačnárová
Adam Pavlíček
Kateřina Pechová
Kateřina Pelešková
Tereza Pětníková
David Piskač
Aneta Poláková
Stanislav Prada
Barbora Purnochová
Pavel Rácz
Tomáš Samuelis
Jiří Sedlák
Josef Sommer
Filip Staněk

Barbora Stejskalová
Andrea Stillerová
Marek Suchánek
Jan Svozil
Pavel Sychra
Róbert Šašura
Marek Šimko
Martin Škrobák
Vendula Šťastná
Denisa Štrossová
Veronika Šubová
Petr Tunkl
Kateřina Urbánková
Magda Vardanová
Maroš Vavrovič
Ing. Jaroslav Vorlíček
Martina Vošková
Kateřina Votrubová
Hana Zachová
Kateřina Zemanová
Jakub Živanský

Finanční inženýrství
Julie Alexandridisová
Nik Biljakov
Mario Bumbera
Bohumír Bušo
Matej Čamaj
Viktor Foukal
Vojtěch Fučík
Pavel Hašek
Martin Jurík
Vadim Khmelevskiy
Magdalena Kotálová
Eva Kyselá
Ilya Nepomnyashchiy
Matěj Nevrla
Marek Novotný
Jiří Obhlídal
Ondřej Polívka
Ondřej Polívka
Anatoly Stolbov
Kristýna Straková
Anežka Trefná
Valeriya Turussova
Naďa Waldeckerová

Finance a oceňování
podniku
Michal Brož
Rosica Čakarová
Kateřina Černíková
Anna Červenková
Jan Dvořák
Zuzana Chabová
Adéla Jančová
Libor Janek

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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David Klíma
Adéla Körtvelyová
Jakub Mareš
Jakub Matějček
Petra Menzlová
Tereza Michalová
Michal Mitkov
Jakub Novotný
Tomáš Pelc
Michaela Pešková
Šimon Pipek
Marcela Procházková
František Rón
Martin Směták
Marián Sopko
Martina Šípková
Olga Tiutiunic
Filip Václav
Lubomír Vasilišin
Jan Vykoukal
Jiří Wiesner

Účetnictví
a finanční řízení
podniku
Zdeněk Bajer
Lenka Bartušková
Pavla Benýrová
Zuzana Böhmová
Lucie Brabcová
Tomáš Brabec
Ondřej Buben
Michaela Budilová
Martin Bureš
Michaela Canoóvá
Viktória Ceglédyová
Michaela Čechová
Martin Čermák
Jana Červená
Kamila Dobrotková
Kristýna Dubnová
Tereza Dudová
Thanh Dat Duong
Petr Dušek
Kristýna Fábriová
Martina Faiferová
Martina Geršlová
Lenka Hadravová
Zdeněk Halada
Aneta Hanselová
Kristina Henschová
Tereza Hlawiczková
Barbora Holmanová
Lucie Holobradová
Ondřej Holub
Julie Hučíková
Marek Chrášťanský
Veronika Jančí
Michaela Jandová

Vlasta Janušová
Iveta Javůrková
Petra Jurečková
Anna Kapitánová
Martina Kašpárková
Kateřina Kirchnerová
Jakub Kohout
Tereza Kohoutová
Hana Kopecká
Miroslava Kourová
Klára Krutinová
Adéla Kubínová
Tomáš Kubiš
Kristýna Kudláčková
Petr Kymla
Iveta Lichková
Petra Machartová
Kristýna Marková
Martin Medo
Lucie Merunková
Alena Michálková
Matěj Mráz
Tereza Musilová
Klára Muziková
Hana Nádvorníková
Darya Nartova
Ing. Martin Návrat
Michael Nerad
Klára Nesvadbová
Jiří Neumajer
Lucie Nováková
Antonina Pargačová,
Lucie Pätnická
Kristina Pauknerová
Lukáš Pernička
Kateřina Peřinková
Lucie Pivoňková
Kateřina Polachová
Kristýna Popelková
Jana Pospíchalová
Petr Potočiar
Lukáš Poulík
Klára Prchalová
Ondřej Přeček
Aneta Přibáňová
Josef Přibyl
Karolína Puchernová
Aneta Pustková
Markéta Roudnická
Petr Sedláček
Sylvie Sedláčková
Karin Sejkorová
Denisa Siváková
Jana Slabá
Eva Smejkalová
Tereza Smolíková
Martin Smýkal
Veronika Stržínková
Aneta Šejvlová
Jiří Šimůnek
Jan Špringl
Dominika Štěrbáková
David Šticha
Lenka Švejdová

Roman Tichý
Lenka Týcová
Petr Vachek
Kristýna Vaněčková
Adéla Váňová
Veronika Viktorová
Hana Vincíková
Veronika Vinohradská
Kristýna Vinšová
Eliška Vodhánělová
Klára Vondřichová
Michaela Zelená
Markéta Zelenková
Daniela Zelfelová

Učitelství
ekonomických
předmětů pro
střední školy
Barbora Aldorfová
Petra Baranová
Michaela Bromová
Lenka Čejková
Martina Dlouhá
Eliška Herlíková
Michaela Hodžová
Kateřina Homolová
Konstantin Kaparykha
Martina Kenderešová
Tereza Klečková
Josef Konvička
Jana Mikešová
Anna Skořepová
Gabriela Stuchlíková
Gabriela Trefná
Kateřina Urbášková
Alena Vrbská

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Studenti programu MIFA na bowlingu organizovaném fakultou

Účastníci finále Účetní olympiády
pro střední školy z OA Ústí nad Labem

Z konference
Firmy pomáhají školám 2

Seznamovací bowling pro první ročníky fakulty
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