
1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2017
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví





Praha červen 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2017
Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta financí a účetnictví



4

OBSAH



5

1 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA ...................................................................................................................................................... 6

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ ............................................................................................................................................... 8
 2.1 Organizační schéma fakulty ................................................................................................................................................................................. 9
 2.2 Vedení fakulty .......................................................................................................................................................................................................... 9
 2.3 Složení akademického senátu, vědecké rady a dalších orgánů fakulty .................................................................................................10
    2.3.1 Akademický senát fakulty ...........................................................................................................................................................................10
    2.3.2 Vědecká rada .................................................................................................................................................................................................11
    2.3.3 Disciplinární komise ....................................................................................................................................................................................13
    2.3.4 Akreditační (pedagogická) rada  ...............................................................................................................................................................14
    2.3.5 Stipendijní komise ........................................................................................................................................................................................15
 2.4 Změny v oblasti vnitřních předpisů .................................................................................................................................................................15
 2.5 Důležité události v oblasti vědy a výzkumu ..................................................................................................................................................15

3 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST .......................................................................... 16
 3.1 Akreditované studijní programy a obory .......................................................................................................................................................17
 3.2 Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce  .......................................................................................................................................18
 3.3 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR ..............................................18
 3.4 Systém studia .........................................................................................................................................................................................................18
 3.5 Další vzdělávací aktivity fakulty ........................................................................................................................................................................19

4 UCHAZEČI O STUDIUM, STUDENTI FAKULTY, ABSOLVENTI FAKULTY .............................................................................. 20
 4.1 Celková statistika studia dle jednotlivých studijních oborů  ....................................................................................................................21
 4.2 Zájem o studium a přijímací řízení ...................................................................................................................................................................23
 4.3 Spolupráce se středními školami – propagace studia na fakultě ............................................................................................................24
 4.4 Absolventi studijních programů .......................................................................................................................................................................24
    4.4.1 Obhájené disertační práce .........................................................................................................................................................................24
    4.4.2 Kontakt s absolventy a podpora uplatnění absolventů .......................................................................................................................25

5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ FAKULTY ...................................................................................................................................... 26
 5.1 Věková struktura pracovníků fakulty ...............................................................................................................................................................27
 5.2 Počty pracovníků fakulty podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace ........................................................27
 5.3 Udělení pamětní medaile fakulty a čestného titulu Emeritní profesorka .............................................................................................27

6 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ..................................................................................................... 30
 6.1 Stipendia studentů ...............................................................................................................................................................................................30
 6.2 Přístup ke studentům se specifickými potřebami ........................................................................................................................................31
 6.3 Práce s mimořádně nadanými studenty .........................................................................................................................................................31

7 INTERNACIONALIZACE ........................................................................................................................................................ 32
 7.1 Rozvoj mezinárodních vztahů a internacionalizace prostředí .................................................................................................................33
 7.2 Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů ........................................................................................................33
 7.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků ...........................................................................................................................................33

8 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST ........................................................................................................................................ 35
 8.1 Excelentní publikační činnost ............................................................................................................................................................................36
 8.2 Konference ..............................................................................................................................................................................................................37
 8.3 Granty a projekty ...................................................................................................................................................................................................37
 8.4 Publikace .................................................................................................................................................................................................................39
 8.5 Soutěže ....................................................................................................................................................................................................................39
 8.6 Kvalifikační rozvoj zaměstnanců fakulty a činnost vědecké rady v oblasti kvalifikačního růstu ....................................................40

9 ZPRÁVY O ČINNOSTI KATEDER, INSTITUTŮ A STUDENTSKÝCH SPOLKŮ ......................................................................... 41
 9.1 Zprávy o činnosti kateder ...................................................................................................................................................................................42
    9.1.1 Katedra bankovnictví a pojišťovnictví ......................................................................................................................................................42
    9.1.2 Katedra didaktiky ekonomických předmětů ...........................................................................................................................................43
    9.1.3 Katedra financí a oceňování podniku ......................................................................................................................................................44
    9.1.4 Katedra finančního účetnictví a auditingu .............................................................................................................................................45
    9.1.5 Katedra měnové teorie a politiky ..............................................................................................................................................................46
    9.1.6 Katedra manažerského účetnictví.............................................................................................................................................................47
    9.1.7 Katedra veřejných financí ...........................................................................................................................................................................48
 9.2 Zpráva o činnosti institutu a studentských spolků ......................................................................................................................................49
    9.2.1 Institut energetické ekonomie ....................................................................................................................................................................49
    9.2.2 Institut strategického investování .............................................................................................................................................................49
    9.2.3 Klub daňařů ...................................................................................................................................................................................................50
    9.2.4 Klub přátel účetnictví ...................................................................................................................................................................................50
    9.2.5 Bankéřský klub ..............................................................................................................................................................................................50

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ................................................................................................................................... 51
 10.1 Hlavní činnost a Fondy ......................................................................................................................................................................................52
 10.2 Věda a výzkum .....................................................................................................................................................................................................53
 10.3 Projekt OPVVV .....................................................................................................................................................................................................54
 10.4 Dary ........................................................................................................................................................................................................................54
 10.5 Doplňková činnost .............................................................................................................................................................................................54

11 ABSOLVENTI NMS ZA ROK 2017 PO JEDNOTLIVÝCH OBORECH ....................................................................................... 55



6

ÚVODNÍ SLOVO 
DĚKANA

1



7

Vážení,
mezi nejdůležitější činnosti fakulty v roce 2017 
patřila bezesporu aktualizace statutu fakulty 
a všech navazujících vnitřních předpisů, která 
byla odstartována účinností nového vysoko-
školského zákona v roce 2016. Úpravě našich 
fakultních předpisů předcházely úpravy celo-
školských předpisů VŠE, přičemž se této práci 
věnovala se značným úsilím řada pracovníků 
a orgánů fakulty. Celý proces byl úspěšně 
zakončen schválením všech našich aktualizo-
vaných předpisů Akademickým senátem VŠE 
v Praze bez připomínek, a proto všem kolegům 
a kolegyním za jejich přínos k tomuto úspěchu 
ještě jednou touto cestou děkuji.

Fakulta se však v průběhu roku 2017 nezabývala jen aktualizací 
svých vnitřních předpisů. K důležitým činnostem patřily beze-
sporu také práce na formalizaci procesů vnitřního hodnocení, 
které byly součástí příprav na podání žádosti o institucionální 
akreditaci na Národní akreditační úřad podle pravidel nove-
lizovaného vysokoškolského zákona. Souběžně tyto činnosti 
sloužily k přípravě sebehodnotící zprávy pro potřeby procesu 
mezinárodní akreditace AACSB, do kterého byla VŠE přijata kon-
cem roku 2016. V neposlední řadě bych mezi důležité činnosti 
a události na fakultě v roce 2017 zařadil také přípravu a získání 
celoškolského projektu OP VVVV, na kterém se naše fakulta vý-
znamnou částí podílí a který v průběhu více než pěti let umožní 
financovat důležité činnosti zaměřené na inovace a zvýšení kva-
lity činností realizovaných na fakultě.

V řadě činností a v 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), který zahájil v roce 
2017 již svůj třetí ročník a v rámci kterého byly slavnostně pro-
mováni jeho první absolventi. Zásadním milníkem v rozvoji 
tohoto studijního programu je, podle mého názoru, podpis 
smlouvy s ekonomickou fakultou Katolické univerzity v Lovani 
(Faculty of Economics and Business, University of Leuven) umož-
ňující vybraným studentům anglických programů obou univer-
zit získat během jednoho navazujícího magisterského studia di-
plomy z obou našich fakult (tzv. „double degree“ program). Tuto 
formu spolupráce s jinými univerzitami považujeme za zásadní 
pro další pokrok fakulty v oblasti internacionalizace a budeme 
se ji snažit rozšířit o další prestižní univerzity.

V průběhu roku 2017 fakulta organizovala nebo se podílela na 
přípravě a zajištění řady akcí. Mezi ně patřily jednak samostatné 
vědecké konference s dlouhou tradicí jako je například konfe-
rence katedry veřejných financí s názvem „Teoretické a praktic-
ké aspekty veřejných financí (TPAVF)“ nebo fakultní konferen-
ce s názvem „Annual Conference on Finance and Accounting 
(ACFA)“, ale také prakticky zaměřené akce, jakou je „Pedagogická 
konference“ organizovaná katedrou finančního účetnictví a au-
ditingu nebo konference „Rozvoj a inovace finančních produk-
tů“ katedry bankovnictví a pojišťovnictví. Tyto pravidelně se 
opakující konference pak doplňovaly jednorázové akce zaměře-
né na vybraná témata, které organizovaly naše katedry, instituty 
nebo studentské kluby fakulty. V této oblasti bych se také rád 
zmínil o úspěších kurzů celoživotního vzdělávání, které katedry 
připravují každoročně pro veřejnost a mezi které se v roce 2017 

s velmi pozitivním ohlasem absolventů zařadily také nové kurzy 
připravované na míru pro potřeby pracovníků Specializovaného 
finančního úřadu nebo pro daňové poradce ve spolupráci s Ko-
morou daňových poradců.

Základním úkolem fakulty je samozřejmě plnění pedagogických 
a vědecko-výzkumných úkolů, které jsou tradičně měřeny jed-
nak kvalitou absolventů, zájmem praxe o ně a zájmem uchaze-
čů o studium na fakultě a v oblasti vědy a výzkumu pak zejména 
publikačními výstupy a řešenými vědecko-výzkumnými projek-
ty. Ve všech zmíněných oblastech považuji práci fakulty v roce 
2017 za úspěšnou a budeme se snažit ji zlepšovat i do budouc-
nosti. Za klíčové podmínky takového trendu považuji inovace 
výuky, kvalifikační růst, snížení věkového průměru pracovníků 
a zaměření fakulty na prestižní vědecké publikace a projekty 
s mezinárodním přesahem. 

Velký důraz fakulta trvale klade na spolupráci se středními ško-
lami. Se kterými spolupracuje v několika rovinách. Proděkanka 
pro pedagogiku a studijní činnost se v prosinci 2017 zúčastnila 
setkání s učiteli středních škol organizovaného na celoškolské 
úrovni v rámci Dne otevřených dveří VŠE v Praze a využila této 
příležitosti k navázání dalších kontaktů se středními školami. 
Fakulta byla v tomto roce prezentována na středních školách 
formou besed a odborných přednášek pro středoškoláky, do 
kterých se zapojili zejména její stávající studenti bakalářského, 
navazujícího magisterského i doktorského studia, kteří před-
stavovali fakultu na středních školách, které sami absolvovali. 
Celkem bylo touto formou v roce 2016 osloveno více než 1500 
studentů na 29 středních školách, na které jsme při této příleži-
tosti také distribuovali nově vytvořené propagační a informační 
brožury.

Fakulta si velmi váží dlouholeté práce výrazných osobností, kte-
ré výrazně ovlivnily směřování fakulty a její odbornou pověst na 
veřejnosti. Na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví 
dne 31. května 2017 byla předána pamětní medaile fakulty panu 
prof. Ing. Miloši Maříkovi, CSc., za dlouholetý a zásadní přínos 
k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru financí a oce-
ňování podniku na fakultě a rozvoj znalecké profese v tomto 
oboru v celostátním měřítku Na stejném zasedání Vědecké rady 
Fakulty financí a účetnictví byl schválen také návrh na udělení 
čestného titulu „emeritní profesorka“ paní prof. Ing. Jaroslavě 
Durčákové, CSc., která se od počátku své pedagogické kariéry 
odborně zaměřovala zejména na problematiku mezinárodních 
financí a devizových kurzů a zastávala řadu významných funkcí 
jak na fakultě tak i na celoškolské úrovni včetně funkce prorek-
torky a následně rektorky VŠE v Praze..

Vzhledem k tomu, že úkolem tohoto úvodního slova je stručně 
uvést celý text výroční zprávy, která detailně popisuje činnost 
fakulty v roce 2017, nechci a nemohu zde vyjmenovat všechny 
činnosti, které fakulta v roce 2017 prováděla a akce, které se na 
fakultě v tomto období uskutečnily. Tak jako v minulých letech 
bych však chtěl na tomto místě poděkovat všem pracovníkům 
i spolupracovníkům fakulty za práci, kterou v roce 2017 pro Fa-
kultu financí a účetnictví VŠE v Praze vykonali a těším se na další 
spolupráci v roce 2017. 

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

Vědecká rada fakultyAkademický senát

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

Institut energetické ekonomie
Institut strategického investování

Děkan

fakulty

Odborné katedry

Proděkani

Disciplinární komise

Pedagogická rada Oborové rady

Děkanát

Kolegium děkana

Další odborná pracoviště fakulty

Proděkan pro vědu, výzkum  
a doktorské studium 

Proděkanka pro studijní 
a pedagogickou činnost 

Proděkanka pro zahraniční vztahy

 

Oproti roku 2016 nezaznamenala organizace fakulty žádné změny. Stabilní zůstává kolektiv kvalifikovaných a zkušených 
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.
●	 místopředseda za akademické pracovníky:
 ● prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
●	 místopředseda za studenty: 
	 ● Bc. Martina Dvořáková
●	 tajemník: 
 ● doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. (do 18. 5. 2017)1

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. do 18. 5. 2017 

Ing. Jan Molín, Ph.D. od 27. 5. 2017

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. členkou do 10. 11. 2017 a od 24. 11. 2017

1 Funkce tajemníka byla novým Jednacím řádem AS FFÚ VŠE zrušena k 19. 6. 2017. 
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Členové senátu Změny členů senátu nastalé v roce 2016

Katederní volební obvod Katedry manažerského účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. beze změny 

Katederní volební obvod Katedry veřejných financí

doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. beze změny 

Kurie studentů:

Bc. Martina Dvořáková beze změny 

Ing. et Ing. Petr Heršálek členem od 12. 10. 2017

Ing. Eva Gajdošová beze změny

Ing. Samy Metrah beze změny

Bc. Ludvík Miška beze změny

Bc. Lucie Šubrtová členkou do 6. 6. 2017

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 od 1. 9. 2016

Interní členové

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 
Katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví
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Členové vědecké rady od 1. 9. 2016

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

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

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

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

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

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví

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

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

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
ředitel institucionálních vztahů, hlavní ekonom Generali CEE Holding, 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

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

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

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

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

Externí členové

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

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

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

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

Ing. Milena Horčicová, CSc. 
bývalá ředitelka odboru Finanční politiky, Ministerstvo financí ČR
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Členové vědecké rady od 1. 9. 2016

Ing. Petr Kříž, FCCA,
partner, PricewaterhouseCoopers

Ing. Jiří Nekovář 
prezident, Confédération Fiscale Européenne, Rada pro veřejný dohled nad auditem

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

Ing. Jiří Rusnok 
guvernér, Česká národní banka

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

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

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

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

Čestní členové vědecké rady

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

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

Členové disciplinární komise

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc – předsedkyně komise

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Martin Husák – student bakalářského studia oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

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

Ing. Lucie Kábelová – studentka doktorského studia oboru Finance

2.3.4 Akreditační (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. V září 2017 byla Pedagogická rada v souladu s požadavky novely vysokoškolského zákona 
přejmenována na Akreditační radu.
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Členové Akreditační rady 

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

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

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

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

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

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

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

doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. – Katedra financí a oceňování podniku

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 2017 došlo k úpravě níže uvedených předpisů Fakulty financí a účetnictví. 

Vnitřní předpisy:
●	 Statut Fakulty financí a účetnictví (schválená verze 19. 6. 2017), 
●	 Volební řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (schválená verze 19. 6. 2017),
●	 Jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví (schválená verze 19. 6. 2017),
●	 Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví (schválená verze 19. 6. 2017)
●	 Disciplinární řád pro studenty Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (schválená verze 30. 10. 2017),
●	 Etický kodex člena akademické obce FFÚ (schválená verze 19. 6. 2017).

Vyhlášky děkana:
●	 Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2014 o některých podmínkách studia v doktorských studijních programech 

na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (ve znění k 1. 9. 2017).

Ostatní dokumenty fakulty:
●	 Jednací řád Akreditační rady Fakulty financí a účetnictví (ve znění k 1. 10. 2017).
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Z 8. ročníku semináře Národní účetní rady ve Vencovského aule

Absolventská středa s Markem Jindrou z EY

2.5. Důležité události v oblasti vědy a výzkumu
 ● 17. 2. 2017: Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Hledání výnosu, hledání klienta (RIFP 2017)
 ● 31. 5. 2017: zasedání vědecké rady fakulty
 ● 7 – 8. 4. 2017: XXII. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2017)
 ● 26. 5. 2017: The 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2017)
 ● 1. 11. 2017: zasedání vědecké rady fakulty
 ● listopad 2017: mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
 ● 2. 12. 2017: 17. ročník Pedagogické konference (Téma: Příklady a případové studie z účetnictví)
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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 formou studia.

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2017:
 

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.  1) 6202R088

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

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

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

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

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

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

Finanční inženýrství P prof. 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 Accounting (MIFA) (N6236),
standardní doba studia 2 roky

Program není rozčleněn na studijní obory P doc. Ing. Marcela Žárová, CSc. 6236T000
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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. 2) 6202V010

Accountancy and Financial Management P, K prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 2) 6202V052

Akreditovaný program doktorského studia Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)

Výpočtová ekonomie a finance P, K prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 3) 6207V022

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, v roce 2017 dostudoval tento obor poslední student.
2) Programy doktorského studia nabízené v anglickém jazyce.
3) 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 fakulty k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku 
má fakulta akreditováno do konce listopadu 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 otevřen 
v akademickém roce 2015/2016 pokračoval v roce 2017 se stávajícími a novými studenty i prvními absolventy. V září 2017 
bylo přijato ke dvouletému studiu v programu MIFA 32 studentů z 83 uchazečů. V roce 2017 studovalo celkem 48 studentů 
v programu MIFA v obou ročnících. Z prvních třinácti absolventů, jeden absolvent MIFA byl úspěšně přijat do PhD studia 
v anglickém jazyce v oboru Finance. 

Program MIFA byl v roce 2017 úspěšný i v mezinárodním rozvoji vytvořením nového Double Degree programu ve spolupráci 
s Univerzitou Catholique de Louvain, School of Management v Belgii. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání 
dvou titulů z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce. V září 
2017 byli celkem přijati 3 studenti MIFA ke studiu Double Degree. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem 
a jedním z následujících programů na Louvain School of Management:

●	 Master en sciences de gestion à finalité spécialisée (Master in Management),
●	 Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée (Master in Business Engineering).

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.
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3.4 Systém studia 
Studium bakalářských a navazujících magisterských programů na fakultě probíhá podle zásad Evropského systému převodu 
a akumulace kreditů (ECTS). Doktorské studium neprobíhá podle zásad kreditního systému.

3.5 Další vzdělávací aktivity fakulty
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví uspořádala v akademickém roce 2016/2017 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 dubnu 2017 bylo úspěšným absolventům předáno osvědčení podle zákona o VŠ. V rámci povinné udržitelnosti 
po skončení řešení projektu OPVK proběhly v únoru 2017 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. V červnu 2017 byl dokončen kurz celoživotního vzdělávání pro Specializovaný finanční úřad Generálního finančního 
ředitelství, na kterém spolu s učiteli a spolupracovníky Katedry bankovnictví a pojišťovnictví spolupracovali též pedagogové 
z Katedry veřejných financí a Katedry finančního účetnictví a auditingu. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví pokračovala ve 
spolupráci s Nadačním fondem pro vzdělávání v pojišťovnictví a připravovala další projekt, který by měl být realizován v letech 
2018 a 2019. 

Katedra didaktiky ekonomických předmětů v roce 2017 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“. Dále katedra uspořádala pro učitele ekonomických předmětů 2. ročník mezinárodní elektronické vědecké 
konference „Schola nova, quo vadis? 2017, Praha“. Pro učitele ekonomických předmětů připravila katedra v prostředí Moodle 
ucitelstvi.vse.cz další metodické materiály. Katedra v roce 2017 získala 2 akreditace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (výzva č. 02-16-042) k provádění školení učitelů středních škol pro kurzy „Moderní vyučovací metody v ekonomickém 
vzdělávání“ a „Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele a možnosti jeho zvládání“. 

Katedra financí a oceňování podniku realizuje tradičně 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 18. ročník Pedagogické konference akreditované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy jako DVPP a školení pro Komoru daňových poradců (tři cykly 3 celodenních přednášek).

Katedra manažerského účetnictví v akademickém roce 2016/2017 i 2017/2018 opět pořádala dvousemestrální kurz 
celoživotního vzdělávání Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku. V červnu 2017 také uspořádala každoroční 
jednodenní workshop „Jak učit manažerské účetnictví“ pro vysokoškolské učitele manažerského účetnictví a controllingu.

Katedra veřejných financí pořádala v lednu roku 2017 kulatý stůl s názvem „Definitivní systém DPH?“. Této akce se zúčastnili 
odborníci z praxe, finanční správy a akademické obce. Dále organizovala katedra dva workshopy o sociálním zabezpečení 
nazvané „Tax and Social Security Workshops“ ve spolupráci University of Copenhagen a KPMG. První seminář se konal v říjnu 
2017 v Kodani a druhý v listopadu 2017 v Praze. V průběhu letního i zimního semestru se pravidelně uskutečňovaly statistické 
semináře pro studenty, které probíhaly v rámci celoškolského projektu „Podpora e-learningu a statistické analýzy dat 2017“.

 Kurzy celoživotního vzdělávání Fakulty financí a účetnictví

Skupiny akreditovaných studijních programů
Kurzy orientované na výkon povolání

do 15 hod od 16 do 100 hod více než 100 hod

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Počet kurzů / celkový počet účastníků

ekonomie 62,65 4 / 154 1 / 70 5 / 146

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 3 / 70 0 1 / 60

CELKEM  7 / 224 1 / 70 6 / 206
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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 2017 a celkový počet studentů v rámci jednotlivých oborů (ve všech ročnících studia). 
Tento údaj je zpracován k 31. 10. 2017, konzistentně s výročními zprávami, které předkládala fakulta v minulých letech. 

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

Název oboru
Uchazeči 
studium

Přijatí stu-
denti zapsaní 

ke studiu

Celkový 
počet  

studentů
Absolventi KKOV

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

Bankovnictví a pojišťovnictví   247  83   211  59 6202R003

Finance   460 164   464 122 6202R15010

Účetnictví a finanční řízení podniku   528 176   433 105 6202R052

Vzdělávání v ekonomických předmětech    19  18    42   6 6202R088

Zdanění a daňová politika    88  66   148  37 6202R064

Celkem 1 342 507 1 298 329

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

Bankovnictví a pojišťovnictví    94  63   204  54 6202T003

Finance   180 101   263  82 6202T010

Finance a oceňování podniku    79  44   123  27 6202T080

Finanční inženýrství    71  42   110  19 6202T101

Účetnictví a finanční řízení podniku   212 138   363 118 6202T052

Učitelství ekonomických předmětů 
pro střední školy

   21   9    27   9 7504T167

Zdanění a daňová politika    89  61   175  63 6202T064

Celkem   746 458 1 265 372

Navazující magisterské studium studijní program Finance and Accounting (MIFA) (N6236)

Pozn.: program není rozčleněn na studijní obory    83  32    48  13 6236T000

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

Finance    17  15    80   7 6202V010

Finance (studium v anglickém jazyce)     4   3     4   0 6202V010

Teorie vyučování ekonomických předmětů     0   0     3   0 7501V015

Účetnictví a finanční řízení podniku    12   9    64   9 6202V052

Accountancy and Financial Management (studi-
um v anglickém jazyce)

    2   1     2   0 6202V052

Celkem    35  28   153  16

Studijní program Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)

Výpočtová ekonomie a finance     0   0     2   0 6207V022
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Doplňující statistické údaje 
Z celkového počtu studentů na fakultě bylo v letním semestru 2016/2017 29 samoplátců (studenti, kteří si hradí studium 
sami) z toho 26 v rámci navazujícího magisterského studia a 3 studenti doktorského studia, v zimním semestru 2016/2017 
51 samoplátců z toho 45 v rámci navazujícího magisterského studia a 6 studentů doktorského studia. Studentů fakulty, 
kteří překročili hranici 30 let, je 9 v rámci bakalářského studia, 12 v rámci navazujícího magisterského studia a 77 v rámci 
doktorského studia (zde tvoří 50 % z celkového počtu studentů). 

V roce 2017 neúspěšně ukončilo bakalářské a navazující magisterské studium celkem 405 studentů, z toho 264 studentů 
v rámci bakalářského studia a 141 studentů v rámci navazujícího magisterského studia. V porovnání s rokem 2016 se zvýšil 
počet vyloučených studentů na bakalářském studiu o 22 %, počet vyloučených studentů na navazujícím magisterském studiu 
zůstal shodný. V rámci doktorského studia ukončilo neúspěšně studium 25 studentů (19 studentů zanechalo studia a 6 bylo 
vyloučeno pro nesplnění studijních podmínek). 

Fakulta v roce 2017 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 293 studentů, což je 72 % z celkového počtu vyloučených studentů. 
Mírný nárůst studentů, jimž bylo ukončeno neúspěšně studium v bakalářském studiu 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 studia

Nedostatek kreditů – vyřazen 159

Zanechání studia – evidentní nedostatek kreditů 134

Studium na jiné fakultě VŠE  31

Studium na jiné vysoké škole  32

Jiné důvody + důvody nezjištěné  41

Nepovoleno přerušení studia   0

Výjezd do zahraničí nevyhovující požadavku na přerušení   0

Dlouhodobá nemoc   1

Rodinné důvody   6

Narození dítěte   1

Celkem 2017 405

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. Další příčinou bývá i nezvládnutí studia na dvou vysokých školách zároveň.

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.

39 %

33 %

5 %

8 %

8 %

10 %
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4.2 Zájem o studium a přijímací řízení
Bakalářské studium
Zájem uchazečů o bakalářské studium na fakultě se meziročně opět snížil o 13 % (v roce 2016 oproti roku 2015 poklesl zájem 
rovněž o 13 %). 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 zvýšil o necelá 4 % v důsledku přesunu částí 
kvóty přijímaných studentů z navazující magisterské studium na studium bakalářské.

Navazující magisterské studium 
Meziroční pokles uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia činil 8 %. Více než 31 % uchazečů o navazující 
magisterské studium absolvovalo bakalářské studium na jiných vysokých školách, stejně jako v roce 2016. 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. 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 2017 bylo na základě splnění studijního průměru přijato a zapsáno do studia 247 studentů a na základě výsledků 
přijímacích zkoušek 211 studentů (celkem 458 studentů). Počet přijatých studentů do navazujícího magisterského studia se 
meziročně snížilo 16 % v důsledku rozhodnutí o zvýšení kvóty pro přijímané uchazeče do bakalářského studia, které bylo 
vykompenzováno snížením kvóty pro přijímané uchazeče k navazujícímu magisterskému studiu. 

Doktorské studium 
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 2017 byli přijati všichni uchazeči, kteří složili přijímací zkoušku, celkem 28 studentů, což je o 2 více 
než v předchozím roce. Jeden uchazeč ze zahraničí nebyl přijat pro nedostatečnou kapacitu. Pro obor Teorie vyučování 
ekonomických předmětů nebyli noví studenti z důvodu omezení akreditace přijímáni. Z celkového počtu studentů přijatých 
v roce 2017 k doktorskému studiu je 8 studentů, kteří absolvovali předchozí studium na jiné vysoké škole, v předchozím roce 
se jednalo o 6 studentů. Počet zájemců a přijatých studentů mírně kolísá a ukazuje ho následující tabulka.

Počet zájemců a přijatých na doktorských stupeň studia 

Obor Forma
2017 2016

Přihlášených Přijatých Přihlášených Přijatých

Finance
Prezenční 15 15 13  9

Kombinovaná  6  3  1  2

Účetnictví a finanční řízení podniku
Prezenční 10  8 12  9

Kombinovaná  4  2  4  6

Teorie vyučování ekonomických 
předmětů

Prezenční  0  0  0  0

Kombinovaná  0  0  0  0

Celkem FFÚ  35 28 30 26

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. Proděkanka pro pedagogiku a studijní činnost se v prosinci 2017 
zúčastnila setkání s učiteli středních škol organizovaného na celoškolské úrovni v rámci Dne otevřených dveří VŠE v Praze a využila 
této příležitosti 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 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 1500 studentů na 29 středních školách, pražských 
i mimopražských. Vzhledem k příznivému ohlasu fakulta plánuje organizovat tyto prezentace i v následujících letech. Fakulta v roce 
2017 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 2017 celkem 329 absolventů, navazující magisterské studiu 372 absolventů 
v českých programech a 13 studentů v anglickém programu MIFA. Jmenovitý seznam absolventů NMS podle jednotlivých 
studijních programů je uveden v závěru této výroční zprávy. V roce 2017 bylo v rámci doktorského stupně obhájeno celkem 
16 disertačních prací, z toho 7 na oboru Finance a 9 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

4.4.1 Obhájené disertační práce 

Obhájené disertační práce na oboru Finance 

Téma Autor Školitel

Vývojové trendy na pojistných trzích Ing. Bártová Hana prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu Ing. Jan Bastin prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Analýza poptávky po pojištění v České republice Ing. Tomáš Kábrt prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Pricing and modeling credit risk Ing. Marek Kolman prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Investice v transmisním mechanismu cílování inflace Ing. et Ing. Lukáš Kučera doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Změny spotřebních daní v souvislosti s harmonizačními procesy 
v členských státech Evropské unie

Ing. Jarmila Rybová prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Vliv daňových úniků na vývoj ekonomiky Ing. Jana Stavjaňová doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku 

Téma Autor Školitel

Transparentnost hospodaření českých nadací Ing. Marek Jošt prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Využití ukazatele EVA v bankovnictví při hodnocení ex-ante 
profitability firemních klientů bank

Ing. Štěpánka Křečková doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
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Stanovení kompenzace za ztrátu lidského života z pohledu 
oceňování

Ing. Pavel Kuchyňa doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.

Koncepce likvidační metody ocenění podniku Ing. František Poborský prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.

Analýza oligopolu na auditorském trhu v České republice Ing. Michal Šindelář prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Finanční aspekty insolvenčního řízení z pohledu teorie zastou-
pení

Ing. Tatiana Škerlíková prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Due Diligence Ing. Jekaterina Šmídová doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Vliv měnových kurzů na sestavení konsolidovaných účetních 
výkazů podle IFRS v podmínkách Ukrajiny

Ing. Tereščenko Dmytro 
Oleksandrovyč

doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

Využití IFRS pro zdanění Ing. Simona Tuzarová doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

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, které byly v roce 
2017 rozšířeny, 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

Osoby nemající pracovně právní vztah s vysokou 
školou nebo její součástí

Počet osob 
podílejících se 

na výuce
43

Počet osob podílejících 
se na vedení  

závěrečné práce
32

Počet osob 
podílejících se 

na praxi
13

Počet osob 
podílejících 
se na výuce

88

Imatrikulace studentů MIFA 2017
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PERSONÁLNÍ 
ZAJIŠTĚNÍ FAKULTY

5
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5 Personální zajištění fakulty
Informace o personálním zajištění akademických, vědeckých a administrativních činností fakulty jsou přehledně uvedeny 
v následujících tabulkách k 31. 12. 2017. 

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. 
 

2017

Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti
Vědeckovýzkumní 

pracovníci 
THP

Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ženy

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

30–39 let  0 0  2  0 10  6 1 1 2 1  6  29

40–49 let  2 0  6  4  5  4 0 0 3 1  3  28

50–59 let  6 0  6  6  2  7 0 0 1 0  3  31

60–69 let  2 4  2  4  2  1 0 0 0 0  2  17

nad 70 let  3 2  0  0  0  0 0 0 0 0  0   5

Celkem 13 6 16 14 20 18 1 1 6 2 14 111

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. 
 

2017 Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti

Asistenti
Vědeckovýzkumní 

pracovníci
THP Celkem

do 0,3  2  1  8 1 6  0  18

do 0,5  2  6  7 0 2  1  18

do 0,7  1  0  1 1 0  1   4

do 1,0 14 23 22 0 0 12  71

Celkem 19 30 38 2 8 14 111
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5.3 Udělení pamětní medaile fakulty a čestného titulu 
Emeritní profesorka

Na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví dne 31. května 2017 byla předána pamětní medaile fakulty panu prof. 
Ing. Miloši Maříkovi, CSc., za dlouholetý a zásadní přínos k rozvoji vědecké a pedagogické práce v oboru financí a oceňování 
podniku na fakultě a rozvoj znalecké profese v tomto oboru v celostátním měřítku. Udělení pamětní medaile fakulty na návrh 
děkana schválil Akademický senát FFÚ na svém zasedání dne 27. dubna 2017.

Fakulta financí a účetnictví předložila dne 31. května 2017 na zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví návrh na 
udělení čestného titulu Emeritní profesorka prof. Ing. Jaroslavě Durčákové, CSc. Vědecká rada FFÚ i Vědecká rada VŠE návrh 
odsouhlasily a čestný titul byl paní profesorce udělen na zasedání Kolegia rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze dne 
17. 10. 2017. Prof. Jaroslava Durčáková se od počátku své pedagogické kariéry odborně zaměřovala zejména na problematiku 
mezinárodních financí a devizových kurzů. Připravila několik kvalitních předmětů v anglickém jazyce, organizovala programy 
zapojení zahraničních hostujících profesorů do pedagogického procesu na Vysoké škole ekonomické v Praze a výrazně přispěla 
k zorganizování velkého počtu odborných stáží akademických pracovníků VŠE, a to vesměs na renomovaných evropských 
a amerických univerzitách.

Ze slavnostního zasedání vědecké rady FFÚ

Předání pamětní medaile FFÚ prof. Miloši Maříkovi  
na zasedání vědecké rady FFÚ
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6
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
STUDENTŮ  
A ZAMĚSTNANCŮ 
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6 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
6.1 Stipendia studentů 
Studentům fakulty jsou poskytována prospěchová, mimořádná, doktorská 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 2017 podle jednotlivých programů

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

Počty studentů

Stipendia za vynikající studijní výsledky 
Ocenění absolventi s vyznamenáním 
●	 bakalářské studium 
●	 navazující magisterské studium 
Prospěchová stipendia 
●	 za zimní semestr akademického roku 2016/2017 (leden–únor)
●	 za letní semestr akademického roku 2016/2017 (březen–červen)
●	 za zimní semestr akademického roku 2017/2018 (září–prosinec)

17 
 7 

79
78
51

Motivační stipendium studentům bakalářského studia za dosažení prestižních jazykových certifikátů 24

Stipendia vyplácená pomocným vědeckým silám 
●	 za letní semestr akademického roku 2016/2017 (červen 2017)
●	 za zimní semestr akademického roku 2017/2018 (prosinec 2017)

33
14

Mimořádná stipendia za výsledky vědecké činnosti studentů a mimořádnou práci studentů pro fakultu 75

Stipendium udělené v případě tíživé sociální situace studenta  0

Podpora studia v zahraničí (bakalářské a navazující magisterské studium): 
●	 jiná forma krátkodobého studijního pobytu
●	 jiné programy (semestrální studium) 
●	 podpora „freemovers“ (semestrální studium) 
●	 letní školyy

88
32
4
0
4

Podpora významných sportovních aktivit studentů (volejbalová liga, šachový turnaj) 44

Stipendia studentům doktorských studijních programů 
●	  za zimní semestr akademického roku 2016/2017
●	  za letní semestr akademického roku 2016/2017
●	  za zimní semestr akademického roku 2017/2018

52
53
50

Stipendia vyplácená studentům doktorského studia za pedagogickou činnost 43
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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)
Mimořádná stipendia
Motivační příspěvek – zkouška Cambrige English
Pomocné vědecké síly

 1
 5
 2

22
 1
 2

Stipendia na zahraniční výjezdy studentů
 

Typ počet částka celkem

Erasmus 88  8 000 704 000

Jiná forma 32  8 000 256 000

jiné programy  4  8 000  32 000

Freemovers  0      0       0

Summer school  4  2 000  8 000

Summer school  4 20 000 80 000

CELKEM 1 080 000 Kč

6.2 Přístup ke studentům se specifickými potřebami 
Potřeby studentů se specifickými studijními potřebami zajišťuje fakulta prostřednictvím pracoviště s celoškolní působností 
(Středisko handicapovaných studentů). Středisko handicapovaných studentů zajišťuje komplexní péči o tyto studenty 
a to již přijímacími zkouškami počínaje, kdy jsou jim vytvářeny podmínky ke složení přijímacích zkoušek v souladu s jejich 
handicapem. 
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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7 Internacionalizace 
7.1 Rozvoj mezinárodních vztahů a internacionalizace prostředí 
Fakulta se aktivně podílí na činnosti mezinárodních organizací v oblasti zahraniční odborné spolupráce ve financích 
a účetnictví. Učitelé jsou zapojeni ve výkonných orgánech, účastní se seminářů a konferencí těchto organizací:

●	 European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) – ve dvou jeho asociacích:
 ● European Accounting Association (EAA) a 
 ● European Finance Association (EFA).
●	 International Institute of Public Finance (IIPF).
●	 Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee).

Mezinárodní studijní programy a výuka v cizím jazyce
Studijní program v anglickém jazyce – Finance and Accounting (Master in Finance and Accounting – MIFA), který byl otevřen 
v akademickém roce 2015/2016 pokračoval v roce 2017 se stávajícími a novými studenty i prvními absolventy. V září 2017 
bylo přijato ke dvouletému studiu v programu MIFA 32 studentů z 83 uchazečů. V roce 2017 studovalo celkem 48 studentů 
v programu MIFA v obou ročnících. Z prvních třinácti absolventů byl jeden absolvent MIFA úspěšně přijat do PhD studia 
v oboru Finance.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.

Program MIFA byl v roce 2017 úspěšný i v mezinárodním rozvoji vytvořením nového Double Degree programu ve spolupráci 
s Univerzitou Catholique de Louvain, School of Management v Belgii. Podstatou studia v režimu Double Degree je získání 
dvou titulů z uvedených univerzit za podmínky studování na obou univerzitách a obhajoby jedné diplomové práce. V září 2017 
byli celkem přijati 3 studenti MIFA ke studiu Double Degree. Program Double Degree vznikl mezi MIFA programem a jedním 
z následujících programů na Louvain School of Management:

●	  Master en sciences de gestion à finalité spécialisée (Master in Management) nebo
●	  Master Ingénieur de gestion à finalité spécialisée (Master in Business Engineering).

Profesní akreditace
●	 Nejvlivnější profesní instituce certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) udělila FFÚ v roce 2017 profesní 

akreditaci na vybrané vyučované předměty. Výhodou akreditovaných předmětů je záruka obsahové shody a potvrzení, 
že uchazečům o získání titulu certifikovaného účetního institucí ICAEW jsou předměty absolvované na VŠE uznány tímto 
institutem bez dalších zkoušek. Maximální počet uznávaných modulů, které ICAEW akredituje je osm, šest ze základní 
úrovně a dva z vyšší úrovně.

●	 FFÚ získala pro navazující magisterský studijní program vyučovaný v angličtině MIFA profesní certifikát u šesti studijních 
modulů: Accounting, Assurance, Business and Finance, Management Information, Principles of Taxation, Financial Management.

●	 Bakalářský studijní program Finance a Účetnictví získal akreditaci z důvodu shody ICAEW studijního modulu Accounting 
s předmětem Účetnictví. 

●	 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. 

●	 Vybrané magisterské obory Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a Finanční inženýrství byly přezkoumávány profesní společností 
CFA Institute (Chartered Financial Analyst®) za účelem ověření shody obsahu výuky oborů se standardy CFA. Po přezkoumání 
obsahu vybraných oborů byla fakulta začleněna do prestižního seznamu univerzit v rámci CFA Recognition Programu.

●	 Profesní akreditace udělená institucí ICAEW je výsledkem dlouhodobé spolupráce Fakulty financí a účetnictví a ICAEW 
a přináší výhody především studentům programu MIFA.

7.2 Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích 
programů 

Učitelé katedry finančního účetnictví a auditingu pod vedením doc. Žárové v roce 2017 již podeváté vyučovali účetní kurz 
v angličtině pro letní školu organizovanou „McCombs School of Business, University of Texas at Austin“. Učitelé fakulty jsou 
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zapojeny do výuky programu typu MBA pro oblast finančního a manažerského účetnictví „International School of Business 
and Management“ (ISBM), který organizuje Fakulta podnikohospodářská a MBA Master Management et Administration 
des Entreprises (IFTG) pořádaného Francouzsko – českým institutem řízení.

7.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků 
V roce 2017 se uskutečnilo celkem 78 pracovních cest akademických pracovníků a doktorandů fakulty do zahraničí. V roce 
2017 převažovaly krátkodobé cesty akademických pracovníků do jednoho týdne v Evropě.

Mobilita akademických pracovníků

Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce nad 1měsíc Celkem

Evropa 60 2 0 62

Mimo Evropu  5 0 2  7

Celkem 65 2 2 69

Mobilita PhD studentů 

Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce nad 1měsíc Celkem

Evropa 6 0 0 6

Mimo Evropu 2 1 0 3

Celkem 8 1 0 9

Mobilita studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia
V zahraničí studovalo jeden semestr v programu Erasmus + a na mimoevropských univerzitách celkem 120 studentů. Další 
4 studenti studovali v rámci mezivládních programů a 4 studenti studovali letní školu. Fakulta zároveň všechny studenty 
studující v zahraničí odměňuje jednorázovým mimořádným stipendiem.

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

Intenzivní kurzy hostujících profesorů na fakultě: 

●	 Michaela Tell, Copenhagen Business School; International Corporate Taxation

●	 Jill Collis, Brunel University, London, UK; Business Research

Zahraniční pobyty a stáže studentů doktorského studia
V roce 2017 se zahraničních studijních pobytů, nebo zahraničních stáží souvisejících
se studiem, nebo se zpracováním disertační práce, zúčastnili dva studenti doktorského studia:
●	 Kristine Gevorgyan (obor Finance) – USA (Richmond),
●	 Martin Diviš (obor Finance) – Švýcarsko (Gerzensee).

Hostující profesoři a přijatí PhD studenti ze zahraničí na Fakultě financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví přijala v roce 2017 studenta doktorského studia z Ekonomické univerzity v Bratislavě 
Ing. Patrika Marcinecha. 

Intenzivní kurzy hostujících profesorů na fakultě

●	 Dr. Marzena Remlein, Department of Accounting at Poznan University of Economics and Business, 9.–13. ledna 2017
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8
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ 
ČINNOST



36

8 Vědecko-výzkumná činnost 
Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost fakulty navazuje na Dlouhodobý záměr MŠMT, VŠE a FFÚ (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). 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
 ● Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie:
   WITZANY, Jiří. Credit risk management – Pricing, Measurement, and Modeling [online]. 1.vyd. Švýcarsko: Springer 
   International Publishing, 2017. 250 s. 
 ● Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice:
   MANDEL, Martin, DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Mezinárodní finance a devizový trh. 1. vyd.
   Praha: Management Press, 2016. 452 s. 
   Zdroj zde: http://ffu.vse.cz/wp-content/uploads/2008/05/v%C3%BDsledky-PSD-2017-1.pdf

 ● 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

5 10 12 1

Z hlediska mezinárodního dopadu, kvality časopisů a hodnocení v rámci celoškolských soutěží lze za důležité publikace roku 
považovat např.:

●	 BUUS, Tomáš. Energy efficiency and energy prices: A general mathematical framework. Energy [online]. 2017, roč. 139, 
s. 743–754. DOI: 10.1016/j.energy.2017.07.159. 

●	 JANDA, Karel, MÁLEK, Jan, REČKA, Lukáš. Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central 
Europe. Energy Policy [online]. 2017, roč. 108, s. 524–537. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.06.021. 
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●	 TEPLÝ, Petr, KVAPILÍKOVÁ, Ivana. Measuring systemic risk of the US banking sector in time-frequency domain. The North 
American Journal of Economics and Finance [online]. 2017, roč. 42, s. 461–472. DOI: 10.1016/j.najef.2017.08.007.

●	 JANDA, Karel, LUŇÁČKOVÁ, Petra, PRŮŠA, Jan. The merit order effect of Czech photovoltaic plants. Energy Policy [online]. 
2017, roč. 106, s. 138–147. DOI: 10.1016/j.enpol.2017.02.053. 

●	 KRÁL, Bohumil, PETERA, Petr, WAGNER, Jaroslav, aj. Status Quo and Future Development of Sustainability Reporting in 
Central and Eastern Europe. JEEMS – Journal of East European Management Studies [online]. 2017, roč. 22, č. 2, s. 221–243. 
0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2017-2-221.

●	 TEPPEROVÁ, Jana, ZOUHAR, Jan, WILKSCH, Florian. Intra-EU Migration: Legal and Economic View on Jobseekers‘ Welfare 
Rights. Journal of International Migration and Integration [online]. 2017, roč. 18, č. 3, s. 917–936. ISSN 1488-3473. DOI: 
10.1007/s12134-016-0509-6. 

Fakulta rovněž uspěla v hodnocení excelence publikací ze strany RVVI v roce 2017: článek prof. Jana Pavla a Jana Slavíka 
„Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech 
Republic.“ v časopise Resources, Conversation and Recycling [online]. 2013, roč. 70, č. 1, s. 68–77 byl pozitivně posouzen 
v rámci hodnocení výsledků výzkumných organizací (pilíř excelence).

8.2 Konference 
V roce 2017 byly organizovány na fakultě tyto konference:

 ● 17. 2. 2017: Konference Rozvoj a inovace finančních produktů – Hledání výnosu, hledání klienta (RIFP 2017)
 ● 7 – 8. 4. 2017: XXII. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2017)
 ● 26. 5. 2017: The 18th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2017)
 ● listopad 2017: mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
 ● 2. 12. 2017: 17. ročník Pedagogické konference (Téma: Příklady a případové studie z účetnictví)

8.3 Granty a projekty 
Na fakultě byly 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) Janda, Karel 2015–2017

Ekonomické dopady implementace IFRS ve vybraných transitních ekonomikách (GA ČR) Procházka, David 2015–2017

Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace 
vytvořené zaměstnanci (GA ČR)

Svačina, Pavel 2016–2018

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích (spoluřešitel) (GA ČR) Radová, Jarmila 2016–2018

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

Wagner, Jaroslav 2016–2018

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

Rok 2017 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

Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na 
chování a výkonnost organizace

Wagner, Jaroslav 2017–2019

Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb Teplý, Petr 2017–2019

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů 
v operačním výzkumu a analýze dat

Rada, Miroslav 2017–2019
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Na konci roku 2017 byly fakultě přiděleny další 3 projekty GA ČR (prof. Witzany, prof. Pavel, doc. Brůna). Grantová rada fakulty 
posoudila projekty v rámci soutěže na podporu specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského 
resp. magisterského studijního programu ve spolupráci se svými školiteli (IGS). Ukončené projekty byly vyhodnoceny jako 
úspěšné. U pokračujících a nových projektů byl kladen důraz na vědeckovýzkumnou činnost a její kvalitu.

Ukončené projekty IGA Řešitel

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

Kateřina Berková

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

Vladimír Králíček

Oceňování zdravotnických přístrojů Silvie Jeřábková

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

Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury Milan Hrdý

18. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ David Procházka

Pokračující projekty IGA Řešitel

Veřejné finance v ČR a v EU Lucie Sedmihradská

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

Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách Martin Červený

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

Pokročilé metody risk manag. s použitím umělé inteligence Bohumil Stádník

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem Petr Petera

Studentské části a aktivity konference TPAVF Lucie Kábelová

Analýza dopadů změn na kvalitu vykazování leasingů v účetních závěrkách podle nových pravidel IFRS Mariana Peprníčková

Nové projekty IGA Řešitel

19. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ David Procházka

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR Libor Pavera

Textová analýza obsahu účetních závěrek David Procházka

Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků Jaroslav Wagner

V roce 2017 byl zahájen projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora 
kvality na VŠE v Praze“, který bude na celé škole probíhat až do roku 2022. V rámci projektu byly v roce 2017 zahájeny práce 
na vzdělávání zaměstnanců fakulty (v tomto roce bylo zahájeno celkem 12 fakultních vzdělávacích akcí) a byly rozpracovány 
modernizace či tvorba českých a anglických předmětů (celkem bude takto upraveno cca 60 předmětů). Rovněž byly zahájeny 
práce na modernizaci devíti studijních oborů/programů, a to i s pomocí zahraničních a tuzemských expertů z praxe. V rámci 
zkvalitnění kontaktů a intenzivnější spolupráce s absolventy byly aktivizovány akce tři studentských klubů (posílení vazeb na 
absolventy v akcích klubů) a byly zahájeny práce na modernizaci absolventských střed. Pro podporu internacionalizace fakulty 
byly v rámci projekty zavedeny nové semináře pro zaměstnance a studenty mající zájem o výjezd do zahraničí. V rámci projektu 
probíhají i práce na zkvalitnění (zefektivnění) řízení fakulty.

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 2017 jsou podle databáze 
publikační činnosti VŠE (PC VSE, nepřepočtené podíly) následující: 



39

●	  monografie, příspěvky v monografiích: 17,
●	 články v časopisech s impakt faktorem z databáze Web of Science a v časopisech z databáze Scopus: 28,
●	 ostatní recenzované články: 77,
●	 příspěvky z konferencí: 150.

Cílem fakulty není v dlouhodobém horizontu maximalizovat celkový počet výsledků (v r. 2016 celkem 357), 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 2017 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 2017 
vyšla čtyři čísla Českého finančního a účetního časopisu, v nichž bylo zveřejněno 17 příspěvků. Byla rovněž vydána 4 čísla 
European Financial and Accounting Journal s celkem 29 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: 
●	 JANDA, Karel, MÁLEK, Jan, REČKA, Lukáš. Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central 

Europe. Energy Policy [online]. 2017, roč. 108, s. 524–537.

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie: 
 ● WITZANY, Jiří. Credit risk management – Pricing, Measurement, and Modeling [online]. 1.vyd. Švýcarsko: Springer 

International Publishing, 2017. 250 s. 

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice: 
●	 MANDEL, Martin, DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Mezinárodní finance a devizový trh. 1. vyd. Praha: Management Press, 2016. 452 s. 

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia: 
●	 FIČURA, Milan, WITZANY, Jiří. Estimating Stochastic Volatility and Jumps Using HighFrequency Data and Bayesian 

Methods. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance. 2016, roč. 66, č. 4, s. 278–301. ISSN 0015-1920

V celoškolské soutěži o nejlepší publikace se z naší fakulty umístili: 
2. místo prestižní publikace – knižní monografie
●	 WITZANY, Jiří. Credit risk management – Pricing, Measurement, and Modeling [online]. 1. vyd. Švýcarsko : Springer 

International Publishing, 2017. 250 s 

3. místo za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 
●	 FIČURA, Milan, WITZANY Jiří. Estimating Stochastic Volatility and Jumps Using High-Frequency Data and Bayesian 

Methods, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 2016.

Oceněné seminární práce SOS: 
Ve studentské odborné soutěži (S.O.S. 2017) organizované fakultou 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. 
●	 1. místo František Táborský: Aplikace Taylorova pravidla na měnovou politiku ČNB
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V rámci konference doktorských studentů ACFA2017 proběhla ve spolupráci s firmou  
Grant Thornton soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. V soutěži zvítězily tyto příspěvky:

●	 Jan DVOŘÁK: “IFRS 13: Fair Value Measurement in the Czech Republic”
●	 Jaroslav KAIZR: “Czech Industrial Real Estate Market: The Quest for Realistic Model”
●	 Celebi HUELYA & Sabina HODZIC: “The Impact of Corporate Income Tax on Research and Development of Multinational 

Entities”
●	 Arif AHMED: “Securitisation, Covered Bonds and Credit Risk Taking Behaviour of Banks”

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

V rámci doktorského studia úspěšně dokončilo tento stupeň vzdělávání 16 studentů, z toho někteří spolupracují i nadále 
s fakultou v rámci výuky nebo výzkumu. Byla úspěšně dokončena dvě habilitační řízení pro obor Finance (Ing. Bohumil Stádník, 
Ph.D. FFÚ VŠE a Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc). Na Vědecké radě FFÚ bylo úspěšně 
zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Petru Teplému, Ph.D. (FFÚ VŠE). V rámci kvalifikačního rozvoje bylo pro 
pracovníky fakulty průběžně upořádáno několik vzdělávacích kurzů spolufinancovanýchch OP VVV.

Cena rektora za excelentní diplomovou práci:
Cenu rektora za diplomovou práci získalo 9 studentů, za bakalářskou práci 4 studenti a za seminární práci 1 student.

Cena rektora za bakalářskou práci:
Autor: Iveta Karpišová
Název práce: Multifactor Asset Pricing Models – nejlepší fa-
kultní práce
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Fučík

Autor: Kateřina Behúnová
Název práce: Nulové úrokové sazby z pohledu ekonomické 
teorie
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Hába, MIM

Autor: Tereza Staňková
Název práce: Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM 
modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Frýd

Autor: Martin Ševčík
Název práce: Dynamic conditional correlation models and 
their application to portfolio risk mitigation
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Frýd

Cena rektora za diplomovou práci:
Autor: Barbora Koutná
Název práce: Kvalita úvěrového portfolia mikrofinančních in-
stitucíVedoucí práce: Ing. Pavel Zetek, Ph.D.

Autor: Lucie Poulová
Název práce: Kapitálová struktura českých akciových společ-
ností a její determinanty
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Autor: Marek Zváč
Název práce: Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall 
using High-frequency data
Vedoucí práce: Ing. Milan Fičura

Autor: Kateřina Krejčí
Název práce: Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnost-
ních hustot z cen opcí
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Autor: Ondřej Škvor
Název práce: Cenové bubliny na trzích nemovitostí
Vedoucí práce: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

Autor: Tamara Ajrapetova
Název práce: Asset Pricing in Emerging Markets
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Witzany. Ph.D.

Autor: Gabija Kaikaryte
Název práce: Working capital management`s effect on pro-
fitability
Vedoucí práce: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Autor: Milan Szabo
Název práce: Two Essays on Build-ups of Systemic Risk
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Autor: Petr Soukup
Název práce: Analýza výdajů státního rozpočtu v letech 
1993–2014
Vedoucí práce: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Cena rektora za seminární práci:
Autor: František Táborský
Název práce: Aplikace Taylorova pravidla na měnovou politi-
ku ČNB – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
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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
 6
 0
 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 obor Finanční inženýrství, který je jedinečný 

a dosud se na jiných vysokých školách nevyučuje
●	 vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví a Finanční inženýrství. 

Kvalifikační struktura 
v roce 2017 se posunula, neboť kolega Bohumil Stádník byl na sklonku roku jmenován docentem. Dále na podzimním jednání vědecké 
rady bylo zahájeno jmenovací řízení Petra Teplého.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod. 
Katedra v roce 2017 uspořádala již pošesté 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 ČNB či MFČR. Konference se konala pod záštitou víceguvernéra ČNB prof. Tomšíka. Pro velký úspěch 
konference, byl hned na podzim připravován další ročník 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 2017 prof. Janda se zúčastnil vědecko-výzkumného pobytu na McGill Universi-
ty v Montrealu a v rámci působení na McGill University publikoval řadu významných článků a working paperů. Ing. Stádník ve spolupráci 
s CFA asociací zorganizoval několik akcí, z nichž většina byla streemována do celé Evropy.

Výsledky vědeckovýzkumné práce 
Členové katedry v roce 2017 publikovali sami nebo ve spoluautorství řadu významných vědeckých a odborných publikací, článků a pří-
spěvků, z toho je několik v časopisech s nenulových impakt faktorem. Dále bylo publikováno 8 článků, které jsou v registrovány v databázi 
RVVI. Členové katedry se koncem roku 2017 věnovali vypracování závěrečné zprávy grantu GAČR, jehož hlavním řešitelem byl prof. Janda. 
Členové katedry získali další grant GAČR, který řídí prof. Witzany a dále pokračuje grant ve spolupráci s VŠFS a grant Excelence s Fakultou 
informatiky a statistiky. Někteří členové jsou též zapojeni do projektu OPVVV, v rámci něhož se připravují inovace stávajících předmětů, 
které budou součástí návrhu nových akreditací studijních programů. Členové katedry mohou v rámci projektu navštěvovat řadu kurzů pro 
zvýšení pedagogických a vědecko-výzkumných kompetencí.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty 
Členové katedry spolupracují s praxí jako členové dozorčích rad, představenstev či jen jako konzultanti v bankách, pojišťovnách a dalších 
institucích kapitálového trhu. Prof. Ducháčková je členkou dozorčí rady pojišťovny Kooperativa, je členkou správní rady Nadačního fondu 
pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Doc. Radová je v kontrolní komisi společnosti CITFIN, s.d. doc. Teplý je členem dozorčí rady ČEB, 
doc. Dvořák je členem dozorčí rady Komerční banky. Dále členové katedry působí v oborových radách pro doktorské studium na jiných 
vysokých školách. Katedra pořádala v roce 2017 dva postgraduální kurzy Peněžní ekonomie a bankovnictví, v roce 2017 proběhl již 25. 
ročník a kurz pro pracovníky Generálního finančního ředitelství zaměřený na rozšíření znalostí pracovníků GFŘ z oblasti finančních trhů 
a bankovnictví, dále někteří členové katedry spolupracují s Institutem oceňování majetku.
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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
2
7
0
1
2

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra zabezpečila přípravu učitelů ekonomických předmětů pro oblast středního a vyššího odborného školství v bakalářském, magist-
erském, doktorském studiu i v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Na pracovišti působilo v roce 2017 deset interních a tři externí pracovníci. 

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra spolupracovala s Institutem für Wirtshaftspädagogik Vídeň a s Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě při přípravě učitelů a rozvoji 
výchovy k podnikavosti. Zorganizovala 2. ročník mezinárodní elektronické vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2017, Praha, byla 
spolupořadatelem 11. ročníku mezinárodní vědecké elektronické konference „Média a vzdělávání 2017“ a mezinárodní elektronické vě-
decká konference „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Zúčastnila se workshopu CACTLE v rámci projektu Erasmu+ (Central Asian 
Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Astaně v Kazachstánu. 

Výsledky vědeckovýzkumné práce 
Výzkumná a tvůrčí činnost pracoviště byla zaměřena na problematiku vzdělávání budoucích učitelů ekonomických předmětů, na finanční 
gramotnost, na výchovu k podnikavosti, na zlepšení využívání moderních vyučovacích metod v ekonomickém vzdělávání. Ve spolupráci 
s Katedrou pedagogiky EU v Bratislavě připravila k vydání monografii Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií vý-
ukových cílů, didaktické materiály, články ve Scopusu a odborných periodikách. Pro vyučující Vysoké školy ekonomické připravila Meto-
dický návod pro akademické pracovníky pro implementaci nových metod výuky. 

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty 
Katedra spolupracovala s pražskými fakultními cvičnými školami, jež umožňují studentům oboru učitelství bakalářského i magisterského 
studia pedagogickou praxi. Někteří členové katedry působili ve státní zkušební komisi pro udělování absolutoria na VOŠ. Katedra spolu-
pracovala též s AV Media, s institucí pro vzdělávání učitelů TTnetem ČR, s centrem fiktivních firem NÚV CEFIFEM, s neziskovou vzdělávací 
organizací Junior Achievement, ČR. Formou doplňujícího pedagogického studia zajistila zvyšování kvalifikace učitelů středních a vyšších 
odborných škol, přispěla ke zvyšování pedagogicko-psychologické a didaktické kvalifikace doktorandů VŠE. Pracoviště připravilo v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované kurzy pro učitele středních škol s tématikou „Jak ve škole nevyhořet – stres 
v profesi učitele a možnosti jeho zvládání“ a  „Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání“. 

V roce 2017 katedra dokončila řešení projektu: 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“. Zapojila se do řešení projektu OPVV VŠE s ohledem na 
modernizaci vybraných kurzů v českém i anglickém jazyce, předmětů a studijních opor, workshopů, vývoje nových kurzů pro pedagogy 
Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap. 
Katedra plánuje rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s dalšími pracovišti v Evropě, zapojit se do projektu GA „Faktor 
financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu,“ zorganizovat 3. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo 
vadis?, vydat metodické materiály, které přispějí ke zkvalitnění výuky v oblasti ekonomického vzdělávání. 
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9.1.3 Katedra financí a oceňování podniku

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

Zástupce vedoucí katedry: 
Sekretářka katedry: 
www stránky:

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

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

 2 
 4 
11
 1 
 8 
12

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

Katedra garantuje dva studijní obory:
●	 hlavní specializaci Finance a oceňování podniku (FO),
●	 vedlejší specializaci Oceňování podniku a jeho majetku (1OC).

K přednostem výuky KFOP patří důraz na co největší podíl aktivních forem výuky, k čemuž slouží velký podíl cvičení a seminářů, ve znač-
ném rozsahu realizovaných v počítačových učebnách. V posledních letech katedra klade důraz také na výchovu bakalářů a jejich závěreč-
né práce, což se ve velké míře daří, o čemž svědčí velký počet obhájených bakalářských prací ve vztahu k počtu učitelů.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry 
V roce 2017 se kvalifikační struktura katedry podstatněji nezměnila. Jeden pracovník katedry postoupil po úspěšné obhajobě doktorské-
ho studia ze zařazení asistenta na pozici odborného asistenta. Pracuje se na kvalifikačním postupu čtyř učitelů. Předpokládá se postupná 
habilitace tří doktorů a profesura jednoho docenta.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Katedra pokračuje v rozvoji hlavní a vedlejší specializace zaměřené na oceňování. V roce 2017 začala probíhat inovace hlavních předmětů 
v rámci projektu OPVVV. Dále se rozvíjí 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 prostřednictvím projektu Institucionální podpory a projektů IGA a druhým rokem pokračoval tříletý pro-
jekt GAČR s názvem Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvořené zaměstnanci. Vý-
sledky vědecké práce jsou součástí 6 nově podaných článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem, 1 monografie, 1 vyšlého článku 
v databázi Scopus, 5 vyšlých článků v databázi ERIH, 23 článků v časopisech ze seznamu RVVI, 9 příspěvků na konferencích sledovaných 
v Conference Proceedings Citation Index. Řada dalších příspěvků byla publikována v rámci jiných mezinárodních konferencí. Katedra za fi-
nanční podpory fakulty pokračovala ve vydávání odborného recenzovaného časopisu Oceňování, který byl i v roce 2017 v seznamu RVVI.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty... 
Značná část učitelů katedry je zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování nemovitostí, podniků a nehmotného majetku pro znalce 
a odhadce i do jednorázových seminářů pro pokročilé. Řada členů KFOP se též podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných Institutem 
oceňování majetku. Členové katedry jsou činní v komisi ČNB, úzce spolupracují s orgány Ministerstva spravedlnosti a působí v poradním 
sboru ministra spravedlnosti (vedoucí katedry je předsedou poradního sboru), dále působí v poradním sboru Městského soudu Praha 
a Krajského soudu Praha. Na druhé straně praxe zajišťuje některé kurzy KFOP, především fúze a akvizice (TPA Group), speciální seminář 
(PwC), v dalších kurzech učí pracovníci předních poradenských firem. Velmi úzká oboustranná spolupráce probíhá s Českou komorou 
odhadů majetku.

Ostatní (plány do budoucnosti) ap. 
Vedoucí katedry a další pracovníci katedry se i v roce 2017 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 dopraco-
vání a využití českých standardů pro oceňování podniku a hlavních majetkových složek, které již řadu let vznikaly v rámci vědecké činnosti 
katedry.



45

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
13
 0
 7
14

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
K hlavním úkolům katedry v pedagogické oblasti patří garance 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). 

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 2017 byla katedra 
spoluorganizátorem mezinárodní konference „Účetnictví a auditing v procese světové harmonizace“. Na podzim proběhl 7. ročník Účetní 
olympiády pro střední odborné školy. Vyhlášení jejích výsledků se konalo v rámci 17. ročníku Pedagogické konference, taktéž organizo-
vané katedrou. 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. Zaměstnanci katedry byli autory 5 vysokoškolských učebnic 
a odborných knih.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Během roku 2017 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. K nejdůležitějším patřil poslední 
rok projektu GAČR „Ekonomické dopady implementace IFRS v tranzitivních ekonomikách“ a první rok projektu GAČR „Využití moderních 
metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat“. Na katedře probíhá i několik projektů 
Interní grantové agentury VŠE v Praze. V průběhu roku 2017 byly obhájeny 3 doktorské dizertační práce.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty 
Katedra se aktivně podílela i na organizaci a zajištění semináře Národní účetní rady, který se konal v prosinci 2017 ve Vencovského aule 
VŠE v Praze za účasti 300 odborníků z praxe a studentů. Významná část členů katedry je auditory, certifikovanými účetními a daňovými 
poradci a jsou zapojeni do činnosti profesních organizací i v jejich výkonných orgánech (např. dr. Pelák první viceprezident Komory au-
ditorů ČR; dr. Vašek předseda Komory certifikovaných účetních; dr. Skálová členka Prezídia Komory daňových poradců ČR). Šest členů 
katedry je současně členem Národní účetní rady. Katedra uspořádala 3 přednáškové cykly v rámci profesního vzdělávání členů Komory 
daňových poradců ČR. Vysoké odborné renomé katedry se odráží i ve spolupráci s Ministerstvem financí. Katedra aktivně participuje na 
přípravě nových účetních předpisů, ať již v rámci připomínkového řízení, nebo přímo formou odborných konzultací. 

Ostatní (plány do budoucnosti) ap.
Katedra soustavně podporuje iniciativy studentů, např. ve formě spolupráce se studentským spolkem „Klub přátel účetnictví“, příp. za-
pojením studentů bakalářského i magisterského stupně do činnosti katedry (při pořádání konferencí, řešení vědeckých projektů, apod.). 
I nadále budou do výuky zapojování odborníci z praxe s cílem zvyšovat možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.
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9.1.5 Katedra měnové teorie a politiky

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

Zástupce vedoucí katedry: 
Sekretářka katedry: 
www stránky:

prof. Ing. Martin Mandel, CSc. 
Daniela Holá
http://kmtp.vse.cz

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

 3 
 3 
 4 
 1
 1
 3 
10

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra měnové teorie a politiky se věnuje odborným problémům z oblasti měnové teorie a politiky, centrálního bankovnictví, mezi-
národních financí, finanční stability a regulace a dohledu finančního trhu. Oblasti odborného zájmu jsou katedrou představovány jak 
v podobě institucionální analýzy, tak z hlediska řízení a regulace finančních rizik či nástrojů a podmínek dosahování makroekonomické 
a finanční rovnováhy. Katedra se soustředí na zapojení poznatků z ekonomické praxe do výuky povinných a volitelných předmětů. Ka-
tedra 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 jeden pracovník 
na pozici odborného asistenta se zaměřením na centrální bankovnictví a jeden pracovník na pozici asistenta se zaměřením na meziná-
rodní finance.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) 
Katedra připravila nové předměty pro bakalářské studium (Regulace a dohled finančního systému, Currency trading). Katedra navázala 
spolupráci se společností Exxon Mobil, která se bude podílet na výuce předmětů vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys. Spolu 
s Department of Economics na Arizona State University byl katedrou připraven výzkumný studijní pobyt jednoho z členů katedry, který je 
směřován k dokončení disertační práce a navázání nových vědeckých kontaktů.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry prováděli výzkum ve svých profilových oblastech (měnová teorie a politika, mezinárodní finance a finanční instituce, re-
gulace a dohled nad finančním trhem, finanční stabilita a makroobezřetnostní politika). Tři členové katedry se podíleli na projektu Centra 
excelence podporovaného Grantovou agenturou ČR. Byl předložen a přijat k financování projekt Anticyklické politiky a vnější rovnováha 
v modelu cílování inflace v rámci Grantové agentury České republiky s řešením v letech 2018–2020. Úspěšně byl řešen katedrální projekt 
Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí financovaný Interní grantovou agenturou VŠE a pro-
jekt Institucionální podpory výzkumu na VŠE. Celkově členové katedry publikovali 28 publikací, z toho 1 příspěvek v odborné monografii, 
3 články v časopisech indexovaných v databázi Thomson Reuters (Web of Science), 2 články v databázi Scopus, 5 článků v databázi ERIH+, 
2 články v odborných recenzovaných časopisech a 7 příspěvků 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 ČNB a komerčních bank. Katedra je zapo-
jena 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 domácími partnery v oblasti vědecké spolupráce a odborných stáží 
a praxí. Katedra se bude soustředit na vyhledávání adeptů pro doktorské studium a nových členů katedry.
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9.1.6 Katedra manažerského účetnictví

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

Sekretářka katedry: 
www stránky:

Daniela Holá
http://kmu.vse.cz 

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

2 
2 
3
0 
5
3

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry 
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 doktor-
ském stupni studia. Katedra také vyučuje předmět Performance Management pro anglický magisterský studijní program MIFA. Katedra 
garantuje na magisterském stupni studia vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku a Controllingu.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
Kolektiv katedry pod vedení prof. Krále připravil 4. aktualizované vydání publikace Manažerské účetnictví, která vyjde v roce 2018. 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 2017 proto katedra 
zorganizovala každoroční workshop „Jak učit manažerské účetnictví“ pro učitele VŠ z celé ČR. Blízká vazba mezi problematikou manažer-
ského účetnictví a informačního managementu je důvodem, proč se katedra i v roce 2017 podílela na zajištění sekce ICT and Corporate 
Performance Management konference IDIMT 2017.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Během roku 2017 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. K nejdůležitějším patřil první rok 
projektu GAČR „Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace“. Na 
katedře probíhaly i dva projekty Interní grantové agentury VŠE v Praze.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra je dlouhodobě činná v oblasti celoživotního vzdělávání. V roce 2016/2017 i 2017/2018 otevřela dvousemestrální kurz „Controlling 
jako nástroj efektivního řízení podniku“.

Absolventi kurzu celoživotního 
vzdělávání KMÚ
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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:

 3 
 6 
 3 
 0 
12 
13

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra se věnuje rozsáhlému okruhu 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 da-
ňovou teorii a politiku, 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 pro-
filaci 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 2017 úspěšně vedeno a obhájeno celkem 66 bakalářských prací, 78 diplomových prací a dvě 
disertační práce. Členové katedry se zaměřují na kvalitu zpracovávaných prací, což se projevilo i v tom, že v roce 2017 ve studentské sekci 
konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí vyhrála práce Adama Pinďáka na téma Zavedení režimu přenesení daňové 
povinnosti na dodání elektřiny zpracovávaná na Katedře veřejných financí.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry 
Kvalifikační struktura na Katedře veřejných financí je relativně ustálená. Na katedře působí tři profesoři a 6 docentů. V roce 2017 jeden 
docent a jeden profesor odešli do důchodu. Do budoucnosti lze ale očekávat určité změny. 

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) 
V roce 2017 katedra veřejných financí uspořádala 22. ročník mezinárodní vědecké konference Teoretické a praktické aspekty veřejných 
financí. Konference je od roku 2012 zařazena do prestižní databáze Web of Science – CPCI-SSH. 

V rámci spolupráce se zahraničním katedra veřejných financí uspořádala ve spolupráci s Kodaňskou univerzitou dva společné workshopy 
na téma „Tax and Social Security – EU perspective“, jeden v Kodani a jeden v Praze na půdě Vysoké školy ekonomické. 

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 KVF byl v roce 2017 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 reali-
zován na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Významní odborníci z praxe jsou pravidelně členy státnicových komisí. V lednu 2017 se 
uskutečnil kulatý stůl na téma Definitivní systém DPH, kterého se zúčastnili odborníci z akademické půdy, státní správy i praxe.

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 ústav Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze, který sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o energetickou ekonomii. Cílem 
je zprostředkovat 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 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 2017 Institut uspořádal konferenci na téma Výzvy masivního rozvoje elektromobility, která se 
těšila zastoupení vrcholných expertů na danou problematiku, současně uspořádal 10 přednášek, workshopů a kariérní večer. 
Důležitými milníky bylo spuštění 1. ročníku celoročního výukového programu Energy Academy pro 20 vybraných studentů, 
zinteraktivnění mnoha aktivit a navázaní nových partnerství.

isti.vse.cz
Institute of Strategic Investments

Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická

Institute of 
Strategic
Investments

9.2.2 Institut strategického investování 
Institut Strategického Investování byl na fakultě Financí a účetnictví založen v roce 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 zajišťuje spoluzakladatel 

Institutu Michal Kaszás výukou semináře „Advanced Corporate Finance and Strategic Investments“, který byl vytvořen na 
Harvard Business School. Institut Strategického Investování společně s Institutem Oceňování majetku získal administraci MBA 
programu Real Estate Invesemtns, který se na FFÚ bude vyučovat od podzimu 2018. Institut má bohaté vztahy se zahraničními 
organizacemi a partnery jako je například Bloomberg, Thomson Reuters, Vienna Economics Centre atd. Je také zpracovatelem 
odborných studií pro svoje partnery z širokého spektra oblastí. Některé analýzy vycházejí i ve sdělovacích prostředcích 
u mediálních partnerů Institutu jako například v Hospodářských novinách. Populární jsou také přednášky, konference 
a pracovní nabídky pro studenty, které Institut organizuje. V roce 2017 se jednalo například o konferenci Free Market Road 
Show 2017, o přednášku s CEO společnosti Uber a o přednášku s guvernérem ČNB.

9.2.3 Klub daňařů 
Klub daňařů působí na Fakultě financí a účetnictví již více než čtyři roky a od té doby se mu podařilo 
uspořádat několik akcí, jak s odborníky z praxe, tak z akademické půdy. V roce 2017 spolupracoval 
s Katedrou veřejných financí na přípravě akcí katedry pro studenty. Na příští akademický rok klub 
plánuje opět odborné přednášky a další neformální akce.

Z wokshopu Najdi se v energetice 
organizovaného Institutem 

energetické ekonomie

Studentský Klub přátel 
účetnictví na FFÚ
Free Market Roadshow 2017 
spoluorganizované Institutem 
strategického investování
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9.2.4 Klub přátel účetnictví
Cílem studentského spolku Klub přátel účetnictví (KPU) je stmelení studentů Fakulty financí 
a účetnictví prostřednictvím pořádání různých akcí. Na první událost roku 2017 byl pozván pan 
Milan Eibl, analytik z Transparency International, který přiblížil nástroje napomáhající rozkrývání 
majetkových struktur pro otevřenější podnikatelské prostředí. Druhá přednáška byla na téma 

kryptoměn, pan Jiří Fiala osvětlil, co kryptoměny jsou, poté paní Hana Trnková Kocourková přiblížila jejich účtování a danění. 
V dubna 2018 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal již čtvrtý ročník konference KPU, tentokrát s názvem 
„Mám titul a co dál?“. Konferenci zaměřenou na další uplatnění absolventů i letos podpořila Fakulta financí a účetnictví.

Po úspěchu prvního ročníku se i v roce 2017 zopakoval fakultní bowling pro studenty. Klub rovněž uspořádal jak v zimním, 
tak letním semestru tzv. „Sranda akci“, na které se mohli studenti potkat s vyučujícími v neformálním prostředí. Klub přátel 
účetnictví také znovu spojil síly s Bankéřským klubem a u příležitosti ukončení letního semestru se konalo společné grilování.

9.2.5 Bankéřský klub 
Bankéřský klub byl založen v roce 2014 a momentálně jej tvoří 12 aktivních členů, kteří se podílejí na 
jeho chodu. Prioritou spolku je sdružování studentů z FFÚ, čemuž významně pomáhá i spolupráce 
s ostatními fakultními kluby a fakultou samotnou. Předmětem činnosti je pořádání odborných 
exkurzí, přednášek s pozvanými odborníky na vybraná témata a propojování teorie s praxí. Tyto akce 

jsou určeny buď primárně pro členy klubu (například exkurze nebo uzavřené workshopy), nebo se jedná veřejné přednášky, 
které jsou cílené na studenty FFÚ, i odborná veřejnost je 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 za uplynulé dva semestry patří: Bankéřský kvíz, přednášky organizované pro veřejnost 
a uzavřený workshop ve VIGre, který byl primárně pro členy klubu a několik dalších zájemců z FFÚ. Pro následující semestry je 
cílem klubu přidat k zavedeným akcím také některé nové a především se zaměřit na pořádání přednášek pro veřejnost.

Studentský Klub přátel 
účetnictví na FFÚ

Bankéřský klub studentů FFÚ

Bowling pro studenty FFÚ
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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 2017 sestaven v souladu s Metodikou sestavení rozpočtu fakulty a pravidly 
přídělu jednotlivým katedrám a schválen Akademickým senátem fakulty. Skladba rozpočtu Fakulty financí a účetnictví 
vycházela z rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2017, 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 2017, tvořil z největší části příspěvek 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)ve výši 55 185 tis. Kč, příděl v rámci doktorského studia, který byl očištěn o platby 
za kooperaci v rámci tohoto doktorského studia, ve výši 1 610 tis. Kč, korekce rozpočtu o přerozdělení v rámci výuky Exchange 
studentů ve výši 437 tis. Kč a Fond provozních prostředků převedený z roku 2016 ve výši 7 121 tis. Kč. Na konci roku 2017 MŠMT 
provedlo rozpis dosud nerozdělených prostředků příspěvku roku 2017 jednotlivým Veřejným vysokým školám. Na Fakultu financí 
a účetnictví připadla částka 1 217 tis. Kč, která nebyla do konce roku 2017 profinancována a dle výkonů kateder roku 2017 byla 
rozdělena na katedry a převedena do Fondu provozních prostředků.

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti fakulty probíhalo v roce 2017 v souladu se schváleným rozpočtem. 

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti Fakulty financí a účetnictví
 

2017 Fakulta celkem v tis. Kč

Rozpočet pro rok 2017 63 479

Dodatečný příděl  1 217

Spotřebované nákupy celkem    441

Služby celkem    398

Osobní náklady celkem 38 259

Sociální a zdravotní zabezpečení 13 008

Spolufinancování ESF    173

Celkem čerpáno 52 279

Tvorba fondu 2018 12 417

Stipendijní fond 
Finanční prostředky Stipendijního fondu byly v roce 2017 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 2017, byl ve výši 7 978 tis. Kč. Příděl prostředků stipendijního fondu na Fakultu financí 
a účetnictví, vytvořeného z poplatků za studium, činil 4 166 tis. Kč pro rok 2017 a zbylá částka 3 812 tis. Kč představovala 
uspořené prostředky z roku 2016. Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla ve sledovaném období plně vyčerpána, byl 
zůstatek Stipendijního fondu ve výši 3 077 tis. Kč převeden do roku 2018. 

Kromě Stipendijního fondu má fakulta k dispozici ještě účelově určené prostředky přidělené MŠMT na výplatu stipendií 
studentů doktorského studia. Pro rok 2017 bylo rozpočtováno 4 770 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo odvozeno od počtu studentů 
doktorského studia a činilo 4 613 tis. Kč. Rozpočtovaná dotace související se studiem zahraničních studentů na fakultě byla ve 
výši 2 265 tis. Kč, skutečně bylo vyplaceno 1 996 tis. Kč dle počtu zahraničních studentů. 

Fond reprodukce investičního majetku 
V roce 2017 fakulta disponovala přídělem investičních zdrojů ve výši 151 tis. Kč. Tyto investiční prostředky byly využity zejména 
na nákup notebooků a fotoaparátu zrcadlovky s objektivem. Fond reprodukce investičního majetku byl plně vyčerpán. 

73 %

25%

0,3 %

0,9 %

0,8 %
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Fondy Fakulty Financí a účetnictví

2017
Zůstatek 

k 31.12.2016
Příděl do fondu 

2017
Čerpání 2017

Zůstatek 
k 31.12.2017

Stipendijní fond 3 812 144 4 166 000 4 900 729  3 077 415

Fond reprodukce investičního majetku –   151 000   151 000 –

Fond účelových prostředků   284 897   597 498 –    882 395

Fond provozních prostředků 7 121 300 5 296 000 – 12 417 300

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 3 530 
tis. Kč na 14 projektů v rámci Interní grantové agentury VŠE v Praze. Na administrativu bylo v rámci projektu IGA přiděleno 71 
tis. Kč. Do Fondu účelových prostředků bylo na konci roku 2017 převedeno 12 tis. Kč. Řešitel tak využil možnost čerpat finanční 
prostředky v příštích letech.

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 2017 v rámci institucionální podpory činil 11 041 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. I nadále platila pravidla rozdělování Institucionální podpory na Fakultě financí a účetnictví tak, 
že 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 
vědeckovýzkumných priorit katedry. 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 1 656 tis. Kč. 

Čerpání finančních prostředků z Institucionální podpory 

Položka Celkem

Materiální náklady    172 975

Cestovní náklady     78 691

Náklady na ost. služby a nemat. Nákl.    168 607

Doplňkové (režijní) náklady  1 656 150

Mzdy a odměny  6 478 023

Ostatní osobní náklady    281 900

Sociální a zdravotní pojištění a SF  2 204 226

Celkem 11 040 572

Granty a jiné účelové prostředky 
V roce 2017 se na fakultě řešilo celkem 7 externích grantových projektů. Na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví šlo o projekt 
„Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv“ a nový projekt „Nová finanční rizika v globálním 
prostředí nízkých úrokových sazeb“. Katedra dále pokračuje v projektu „Poskytnutí dotace na podporu GP – Nové zdroje 
systémového rizika na finančních trzích“, ve kterém 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“. Na Katedře finančního účetnictví a auditingu se jednalo o projekt „IFRS jako 

58 %

15 %

20 %

2,5 %

1,5 %

0,7 %

1,5 %
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2017 Fakulta celkem

Zahraniční granty

Počet projektů na fakultě       1

Rozpočet 130 380

Čerpání 130 380

Převod do Fondu účelových prostředků –

Rozvojové programy

Počet projektů na fakultě       2

Rozpočet 979 152

Čerpání 979 152

Převod do Fondu účelových prostředků –

alternativní účetní standardy pro zjištění daňového základu“. Katedra získala také nový projekt „Využití moderních metod 
diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat“ a na katedře manažerského účetnictví 
se jednalo o projekt „Determinanty struktury systému rozpočetnictví a měření výkonů“. Grantové projekty byly financovány 
z prostředků dotace, které poskytla Grantová agentura České republiky, a to v celkovém objemu podpory 5. 187 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). Finanční prostředky byly připsány 23. 1. 2017 
a to ve výši 130 tis. Kč. Všechny finanční prostředky byly profinancovány.Na fakultě v roce 2017 byly řešeny dva Rozvojové 
programy, a to na Katedře veřejných financí. V roce 2017 činil celkový objem těchto zdrojů 979 tis. Kč. 

Granty a jiné účelové prostředky Fakulty financí a účetnictví 

2017 Fakulta celkem

Interní grantová agentura  

Počet projektů na fakultě        14

Rozpočet 3 601 974

Čerpání 3 589 947

Čerpání Fondu účelových prostředků –

Tvorba Fondu účelových prostředků    12 027

Grantová agentura ČR

Počet projektů na fakultě         7

Rozpočet 5 187 361

Čerpání 5 170 495

Čerpání Fondu účelových prostředků    98 640

Tvorba Fondu účelových prostředků   115 506

10.3 Projekt OPVVV
V roce 2017 byl zahájen projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora 
kvality na VŠE v Praze“, který bude na celé škole probíhat až do roku 2022. Největší část rozpočtu projektu byla vyčerpána na 
mzdové náklady a to na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a úvazky zaměstnanců na projektu. Paušální 
náklady představovaly především náklady na školení, IT a kancelářské potřeby. 

2017 Finanční čerpání v Kč

Celkem mzdové náklady 2 508 206

Paušální náklady   339 368

10.4 Dary 
Dalšími účelovými prostředky, se kterými fakulta, resp. katedry hospodařily v roce 2017, byly finanční prostředky získané 
formou darů, jejichž celkový objem činil 241 tis. Kč, z toho 55 tis. Kč představovaly dary přijaté v roce 2017 a zbytek představoval 
zůstatek převedený z roku 2016. V roce 2017 fakulta, resp. katedry použily pouze 121 tis. Kč a zbytek prostředků ve výši 
120 tis. Kč byl převeden do roku 2018 prostřednictvím Fondu účelových prostředků. 

10.5 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 2017, včetně prostředků, které byly převedeny z roku 2016, činily celkem 10 093 tis. Kč. Celkové 
náklady vynaložené v rámci těchto činností činily 5 582 tis. Kč. Časové rozlišení roku 2017 činilo 4 511 tis. Kč. V rámci nevýdělečné 
doplňkové činnosti byla organizována Pedagogická odborná konference (PEKO 2017) a Doplňkové pedagogické studium. 
V rámci této činnosti probíhá také magisterský program v angličtině Masterin Finance and Accounting (MIFA).Doplňková činnost 
ekonomická představuje významný zdroj příjmů jednotlivých kateder. V roce 2017 bylo aktivních celkem 15 zakázek. Fakulta 
hospodařila, resp. katedry s celkovými prostředky ve výši 3 882 tis. Kč, z nichž 1 942 tis. Kč představovalo příjmy roku 2016. V roce 
2017 činily náklady v rámci této činnosti 2 291 tis. Kč. Neprofinancovaná částka ve výši 1 591 tis. Kč byla časově rozlišena. 
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11 Absolventi NMS za rok 2017 
po jednotlivých oborech

Obor Duben Červen Říjen
Celkem 

v roce 2017
Červený 
diplom

Bankovnictví a pojišťovnictví (14 %)  18  13  23  54 –

Zdanění a daňová politika (16 %)  17  17  29  63 1

Finance (21 %)  22  20  40  82 1

Finanční inženýrství (5 %)   5   1  13  19 1

Finance a oceňování podniku (7%)   9   8  10  27 –

Účetnictví a finanční řízení podniku (31%)  28  37  53 118 3

Učitelství ekonomických předmětu pro střední školy (2%)   1   0   8   9 1

MIFA (3%)   0  13   0  13 –

CELKEM 100 109 171 385 7

Bankovnictví  
a pojišťovnictví
Babický Toni 
Barvíková Kamila 
Blabla Jan 
Blechová Klára 
Boháčik Ján 
Cinert Vojtěch 
Čechura Jakub 
Černohorská Kristýna 
Danková Diana 
Dědek Jiří 
Dubovská Tereza 
Hánová Lucie 
Haushalterová Gabriela 
Hellová Tereza 
Horniaková Veronika 

Hrabánek Tomáš 
Chalupa Martin 
Charvát Miloš 
Janoušek Adam 
Kofroň Ondřej 
Korčáková Eva
Král Šimon 
Kubátová Klára 
Langrová Dominika 
Likovská Veronika 
Mašek Pavel 
Matyášová Daniela 
Nedvědová Marie 
Němečková Lucie 
Panáček Martin 
Pavlíková Ilona 
Plný Petr 
Potužníková Lenka 
Pýcha Mikuláš 

Roblová Eliška 
Rubeš Tomáš 
Silberhornová Lenka 
Stárková Veronika 
Sussmannová Jitka 
Szabo Milan 
Trepáková Aneta 
Turský Martin 
Uhlář Daniel 
Vakrčka Pavel 
Vazačová Zuzana 
Vodrážka Martin 
Vu Hong Ly 
Vuong Thi Hai Ha 
Vyšín Jan 
Weber Vít 
Yefremov Denis 
Zimermannová Petra 
Zindulka Martin 

16 %

31 %

21 %
14 %

7 %

5 %

2 %

3 %

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Zdanění a daňová 
politika
Alexandrová Adéla 
Bajanová Anna 
Becková Veronika 
Beznosková Marie 
Bicanová Soňa 
Conevová Ema 
Dlabolová Markéta 
Doubravová Lucie 
Dzhalavyan Arutyun 
Foltysová Nikol 
Formánková Barbara 
Hanáček Tomáš 
Hatyláková Lenka 
Havlíková Barbora 
Horák Štěpán 
Horčičková Martina 
Hortíková Kateřina 
Horynová Dana 
Hošek Petr 
Houdková Kamila DiS.
Chadimová Denisa 
Chrien Kristián 
Janoutová Alena 
Jelínková Petra 
Jirsová Daniela 
Jun David 
Kasalová Hana 
Kašpar Jan 
Klimešová Gabriela 
Koblasová Zuzana 
Kocsisová Tereza 
Koňaková Veronika 
Koprdová Nikoleta 
Koubová Lenka 
Krylová Kateřina 
Křížová Lucie 
Malá Hana 
Matulová Andrea 
Mišička Kamil 
Mitriková Stanislava 
Múčka Richard 
Netrhová Anna 
Nguyenová Phuong 
Novotná Veronika 
Petrová Ivona 
Pinďák Adam 
Procházka Michal 
Sadilová Michaela 
Selecká Nikola 
Soukupová Petra 
Studničková Zuzana 
Šolcová Kristýna 
Šoufková Lucie 
Špelda Miroslav 
Šťastná Aneta 
Šuták Pavel 
Turek Jan 
Urban Marek 
Vágnerová Pavlína 

Vycudilíková Eva 
Zavadilová Dominika 
Zemanová Tereza 

Finance
Antonyová Kristýna 
Baroniak Jozef 
Bartík Jan 
Beitl Marek 
Bialko Matúš 
Bilák Martin 
Böhm Šimon 
Bohovicová Petra 
Bunina Olga 
Centko Milan 
Del Maschio Anna 
Doucha Radek 
Filouš Michal 
Furda Peter 
Gargulák Karol 
Gavorníková Katarína 
Grasslová Martina 
Halász Stanislav 
Hanzálek Michal 
Havlíček David 
Hejnová Daniela 
Hejzlarová Anna 
Horáková Eva 
Horáková Klára 
Jemelík Zdeněk 
Jenis Filip 
Juhászová Jana 
Kalafut Patrik 
Kašpar Jan 
Kavalírek Jan 
Kissík Tomáš 
Kobulnická Ivana 
Komanov Alexey 
Kopecká Kamila 
Koutná Barbora 
Krahulcová Iveta 
Kubaštová Magdaléna 
Kudrna Aleš 
Kuncová Tereza 
Kusý Petr 
Leja Marek 
Ludvík Jiří 
Mádle Miroslav 
Macháček Marek 
Mannová Veronika 
Nistorenco Taisia et 
Novoselova Ksenia 
Novotný Tomáš 
Papay Jindřich 
Papežík Ondřej 
Pavlišová Zuzana 
Petrážová Kamila 
Poulová Lucie 
Pustinová Tereza 
Reich Róbert 
Rod Pavel 

Rolák Martin 
Řehořková Lucie 
Řehořová Monika 
Sazimová Renata 
Sekyrová Tereza 
Skok Daniel 
Sládek Jan 
Soukup Petr 
Stankus Elena 
Stloukalová Aneta 
Sushkova Alina 
Šaňková Lenka
Škvařilová Karolina 
Škvor Ondřej 
Švajcr Milan 
Švecová Eliška 
Trefil Tomáš 
Varga Matúš 
Vavrušková Lucie 
Vrška Vratislav 
Zdychynec Tomáš 
Zemková Martina
Žampach Martin 
Žďárský David 

Finanční inženýrství
Antas Vilém 
Bladyko Daniil 
Borodin Dmitry 
Drábek Matěj 
Fedorčáková Claudia 
Havlíček Radek 
Hrbek Filip 
Janča Pavel
Jedlička Ota 
Kolečářová Andrea 
Krejčí Kateřina 
Lupínková Šárka 
Razumňak Michal 
Siuda Vojtěch 
Strnad Vladimír 
Točevová Radka 
Tyuleneva Anastasia 
Vojkůvka Adam 
Zváč Marek 

Finance a oceňování 
podniku 
Bejvlová Pavla 
Filip Michal 
Gres Sergey 
Havlíková Zuzana 
Hostaša Martin 
Hradcová Petra 
Chodl Filip 
Kirsch Tomáš 
Klárová Adéla 

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Korolev Alexander 
Kratochvíl Bohumil 
Kűchler Jiří et 
Luňák Hynek 
Mihailova Iulia 
Mikeš Michal 
Nekvindová Martina 
Novotný Milan 
Polívková Andrea 
Síleš Radek 
Stejskalová Jana 
Svoboda Václav 
Šťastný Vojtěch
Šturmová Martina 
Turza Vladimír 
Vízková Kateřina 
Zacharda Patrik 

Účetnictví  
a finanční řízení 
podniku
Andrýsková Adéla 
Argenskaya Maria 
Bartůněk Tomáš 
Basáková Karin 
Bělinová Kristýna 
Bíla Matyáš 
Bilá Michaela 
Blažek Martin 
Bošková Tereza 
Brokl Tomáš 
Brožová Lucie 
Čermáková Bohuslava 
Červinka Jan 
Dachevskiy Nikita 
Demartini Iveta 
Dohnálek Pavel 
Duchatschová Markéta 
Dvořáková Sabina 
Fabík Adam 
Farkašová Anna 
Fořtová Kristýna 
Grohoľová Alžběta 
Gyüreová Kamila
Hajduk Lukáš 
Haring Tomáš 
Hejdánek Michal 
Hejlová Veronika 
Holečková Lucie 
Hospodka Jan
Hubáčková Jana 
Hušková Kateřina 
Chaloupková Jana 
Chládková Karolína 
Jahoda Richard 
Jandová Lucie 
Janovská Zuzana 
Jansová Pavla 
Jedličková Monika 

Jechová Lenka 
Ješutová Tereza 
Johansenová Ann-Katie 
Jurošová Andrea 
Kabourková Lucie 
Kajanová Martina 
Karpava Darya 
Klimakov Anton 
Koleňáková Tereza 
Kopecká Gabriela 
Košut Martin 
Kozohorská Alena 
Krejčík Martin 
Krejzlová Darina 
Kremláčková Kateřina 
Kubáňová Andrea 
Kučera Martin 
Kučerová Ilona 
Kushnarevich Olga
Liška Martin 
Loginova Polina 
Lužová Jiřina 
Macíková Nela 
Macourková Eva 
Marešová Kamila 
Matějovicová Ivana 
Mertlík Ondřej 
Milotová Aneta 
Navrátil Jakub 
Navrátil Jiří 
Němečková Stanislava 
Nováková Kateřina 
Novotná Lenka 
Pavlová Tereza 
Pejša Ondřej 
Peterková Vendula 
Petrůj Jan 
Petržílková Monika 
Piechaczech Petr 
Pichlová Lucie 
Plucarová Iveta 
Polaková Dorota 
Polakovičová Jana 
Procházka Tomáš 
Procházková Lenka 
Pýcha Radek 
Reichmann Jakub 
Richtáriková Paulína 
Sagokon Evgeniya 
Skulinová Michaela 
Smolová Gabriela 
Snížková Žaneta et 
Sobotová Dana 
Sochor Viktor 
Staněk Tomáš 
Stejskal Michal 
Strejcovská Barbora 
Svobodová Lenka 
Swaczynová Lucie 
Šanderová Zdeňka 
Šantrůček Martin 
Šimek Martin 
Štelcl Jakub 
Štěpánková Zuzana 

Šubrtová Lenka 
Švajnochová Gabriela 
Tašči Julia 
Tesaříková Barbora 
Tomanová Tereza 
Tomšů Hana 
Tuček Jan 
Tuzarová Zdeňka
Vařejčko Jan 
Vobořilová Michaela 
Vondrová Jana 
Voráčková Denisa 
Zikirina Kristina 

Učitelství 
ekonomických 
předmětů pro 
střední školy

Barteček Marek 
Beznosková Kateřina 
Blažková Diana 
Němcová Veronika 
Nováková Klára 
Plevková Klára 
Pospíšil Zdeněk 
Rodová Eliška
Srnková Denisa

(MIFA) Finance
and Accounting 
Ajrapetova Tamara, MSc
Balík Pavel 
Goncalves António 
Haugland Martin 
Häuser Florian 
Ivanov David 
Kaikaryte Gabija 
Karan Boris 
Larionova Ksenia 
Mysin Roman 
Mysina Amira 
Orlova Daria 
Talykova Gerenzel 

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Předávání diplomů absolventům kurzu celoživotního vzdělávání ze 
Specializovaného finančního úřadu

Vítězky volejbalové ligy VŠE 2017 ženy Z fakultního večírku na lodi
na závěr akademického roku 

Předávání diplomů absolventům kurzu celoživotního vzdělávání



Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze
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130 67 Praha 3

http://ffu.vse.cz
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