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Vážení,
rok 2018 bych nazval s mírnou nadsázkou 
„rokem institucionální akreditace“. Nejen  
na naší fakultě, ale na celé VŠE v Praze 
probíhaly procesy přípravy žádosti 
o institucionální akreditaci, které vyvrcholily 
její podáním na Národní akreditační úřad, 
který udělil institucionální akreditaci Vysoké 
škole ekonomické v Praze dne 26. října 2018,  
a to na dobu deseti let. Tento úspěch 
by nebyl možný bez intenzivní práce 
garantů jednotlivých studijních programů, 
funkcionářů fakulty a efektivní kooperace 
všech orgánů, které se podílely na přípravě 
a vnitřním schvalovacím procesu  
jednotlivých částí žádosti o akreditaci. 

Velkým přínosem pro hladký průběh přípravy celého ak-
reditačního spisu byla jeho centrální digitalizace ve zcela 
novém informačním systému, který byl za tímto účelem na 
VŠE v Praze vytvořen. Získání institucionální akreditace pro 
VŠE umožnilo naší fakultě předložit Radě pro vnitřní hod-
nocení VŠE v Praze všechny bakalářské, navazující magist-
erské a doktorské studijní programy k projednání jejich ob-
sahu a následné vnitřní akreditaci, která jim byla udělena 
bez závažných připomínek, podmínek, či omezení ve všech 
případech na celé období deseti let. Souběžně s procesem 
institucionální akreditace probíhaly také činnosti souvise-
jící s procesem mezinárodní akreditace AACSB, do kterého 
byla VŠE v Praze přijata již koncem roku 2016 a který spo-
čívá v dlouhodobém vyhodnocování trendů jednotlivých 
kvalitativních charakteristik obsažených v sebehodnotí-
cích zprávách, které VŠE v Praze pro potřeby akreditace 
připravuje a předkládá.

Chod fakulty v roce 2018 významně ovlivnilo také to, že je 
od 1. června 2017 zapojena do projektu „Rozvoj vzdělávací 
a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2
.69/0.0/0.0/16_015/0002342 financovaného z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o projekt, 
který v průběhu pěti let umožní fakultě financovat důležité 
činnosti zaměřené na inovace a zvýšení kvality tím, že pod-
poruje rozvoj klíčových oblastí fakulty, jako je vzdělávání 
zaměstnanců, příprava nových předmětů v cizích jazycích 
a modernizace předmětů v češtině. V rámci projektu jsou 
vytvářeny nové nástroje pro spolupráci s absolventy fakul-
ty a je podporována internacionalizace (výjezdy studentů 
i zaměstnanců).

V průběhu roku 2017 fakulta organizovala nebo se podíle-
la na přípravě a zajištění řady akcí. Mezi ně patřily jednak 
samostatné vědecké konference s dlouhou tradicí jako je 
například konference katedry veřejných financí s názvem 
„Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF)“ 
nebo fakultní konference s názvem „Annual Conference on 
Finance and Accounting (ACFA)“, ale také prakticky zamě-

řené akce, jakou je „Pedagogická konference“ organizova-
ná katedrou finančního účetnictví a auditingu nebo kon-
ference „Rozvoj a inovace finančních produktů“ katedry 
bankovnictví a pojišťovnictví. Tyto pravidelně se opakující 
konference pak doplňovaly jednorázové akce zaměřené 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 2018 s velmi pozitivním ohlasem absolventů za-
řadily také nové kurzy připravované na míru pro potřeby 
pracovníků Specializovaného finančního úřadu nebo pro 
daňové poradce ve spolupráci s Komorou daňových po-
radců.

V souvislosti se vzděláváním pro praxi bych chtěl zmínit 
úspěšnou přípravu a akreditaci studijního programu MBA 
zaměřeného na nemovitosti, který připravila katedra fi-
nancí a oceňování podniku. Cílem programu MBA Nemovi-
tosti a jejich oceňování (dále také „MBARE“) je poskytnout 
účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na 
trhu s nemovitostmi jako jsou mikroekonomické a mak-
roekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky 
financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na 
podkladě tržního oceňování nemovitostí. Součástí výu-
ky je také stavební a právní minimum orientované na trh 
s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. 
Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální me-
zinárodně uznávaný program distančního celoživotního 
vzdělávání, jehož výuku kurzů zajišťují pedagogové VŠE 
v Praze a jiných vysokých škol, jakož i renomovaní odbor-
níci z praxe. Studium je ukončeno zpracováním develo-
perského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky na 
předem zadaný projekt s následnou prezentací developer-
ského projektu odborné komisi.

Bylo by toho mnohem více, co bych rád v tomto úvodním 
slově zmínil, či okomentoval, ale úkolem tohoto úvodní-
ho slova je pouze stručně uvést celý text výroční zprávy, 
kterou fakulta za rok 2018 předkládá. Přesto bych ještě 
rád zmínil skutečnost, že rok 2018 byl koncem čtyřletého 
funkčního období děkana, což je příležitost k bilancování 
toho, kam se fakulta za tyto uplynulé čtyři roky posunula. 
Potěšilo mě proto, že mě Akademický senát fakulty v únoru 
2018 jednomyslně zvolil děkanem i na druhé funkční ob-
dobí a za tuto důvěru všem jeho členům děkuji. Zároveň 
chci (tak jako i v minulých letech) na tomto místě poděko-
vat všem pracovníkům i spolupracovníkům fakulty za prá-
ci, kterou v roce 2018 pro Fakultu financí a účetnictví VŠE 
v Praze vykonali a těším se na další spolupráci v roce 2019.

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

 

Významnou událostí v roce 2018 byly volby děkana Fakulty financí a účetnictví a následné výběrové řízení na vedoucí kateder. 
Ve svých funkcích budou pokračovat jak děkan fakulty doc. Ladislav Mejzlík, tak většina vedoucích kateder. Ke změně došlo 
pouze na Katedře financí a oceňování podniku, kde vystřídala pana prof. Miloše Maříka paní doktorka Barbora Rýdlová. 
Na fakultě dál zůstává stabilní kolektiv kvalifikovaných a zkušených akademických pracovníků, kteří jsou zárukou kvalitní 
výzkumné i vzdělávací činnosti. 

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 výzkum a doktorské studium
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Katedry Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Vedoucí katedry k 1. 9. 2018

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

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

Katedra financí a oceňování podniku Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

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 akademických pracovníků a ze studentů) volených přímou a tajnou volbou. Senát má 15 členů, 
jednu třetinu tvoří zástupci studentů. 

Předsednictvo senátu fakulty: 
●	 předseda: 
 ● prof. Ing. Petr Marek, CSc. (do 10. 5. 2018 a od 16. 5. 2018)
●	 místopředseda za akademické pracovníky:
 ● prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (do 10. 5. 2018 a od 16. 5. 2018)
●	 místopředseda za studenty: 
	 ● Bc. Martina Dvořáková

Členové senátu Změny členů senátu nastalé v roce 2018

Volební obvody akademických pracovníků:

Celofakultní volební obvod

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. beze změny 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. členem do 10. 5. 2018

prof. Ing. Petr Marek, CSc. členem od 11. 5. 2018

Ing. Jan Molín, Ph.D. beze změny 

Katederní volební obvod Katedry bankovnictví a pojišťovnictví

prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. beze změny 

Katederní volební obvod Katedry didaktiky ekonomických předmětů

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. členem do 10. 5. 2018

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. členem od 11. 5. 2018

Katederní volební obvod Katedry financí a oceňování podniku

prof. Ing. Petr Marek, CSc. členem do 10. 5. 2018

doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. členem od 11. 5. 2018

Katederní volební obvod Katedry finančního účetnictví a auditingu

Ing. Václav Černý, Ph.D. beze změny 

Katederní volební obvod Katedry měnové teorie a politiky

Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. beze změny 
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Členové senátu Změny členů senátu nastalé v roce 2018

Katederní volební obvod Katedry manažerského účetnictví

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. členem do 10. 5. 2018

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. členem od 11. 5. 2018

Katederní volební obvod Katedry veřejných financí

doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. členem do 10. 5. 2018

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. členem od 11. 5. 2018

Volební obvod studentů zapsaných na fakultě

Bc. Martina Dvořáková beze změny 

Ing. et Ing. Petr Heršálek členem do 30. 9. 2018

Ing. Eva Gajdošová beze změny 

Ing. Lucie Kábelová členem od 1. 10. 2018

Ing. Samy Metrah členem do 30. 9. 2018

Bc. Ludvík Miška beze změny 

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. 4. 2018

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

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

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



12

Členové Vědecké rady od 1. 4. 2018

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

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
předseda Vědecké rady, děkan Fakulty financí a účetnictví, 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. 
výkonný ředitel České bankovní asociace, 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 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/předseda Výboru pro audit a člen dozorčí rady ČEZ

Ing. Zdeněk Hrdlička
ředitel odboru strategie daňové politiky, Ministerstvo financí ČR

Ing. Miloslav Kala
prezident, Nejvyšší kontrolní úřad
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Členové Vědecké rady od 1. 4. 2018

Ing. Petr Kříž, FCCA,
Financial Services Partner, CEE Regulatory & Policy Leader, PricewaterhouseCoopers

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
člen prezídia, Rada pro veřejný dohled nad auditem

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka, Mendelova univerzita v Brně

Ing. Pavel Racocha
výkonný ředitel a předseda představenstva, KB Penzijní společnosti, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ing. Jiří Rusnok 
guvernér, Česká národní banka

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího správního soudu

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

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

Ing. František Poborský, Ph.D. – Katedra financí a oceňování podniku (do 1.9.2018 byl členem doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý , Ph.D)

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 2018 došlo k úpravě níže uvedených předpisů Fakulty financí a účetnictví. 

Vyhlášky děkana:
●	 Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2014 O plnění studijních povinností ze dne 1. ledna 2018,
●	 Dodatek č. 3 k Vyhlášce děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2010 O poskytování stipendií ze dne 27. února 2018. 

2.5. Důležité události v oblasti vědy a výzkumu
 ● 16. 2. 2018: Konference Rozvoj a inovace finančních produktů (RIFP 2018)

●	 6. 6. 2018: zasedání Vědecké rady fakulty
●	 13. – 14. 4. 2018: XXIII. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2018)
●	 25. 5. 2018: The 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018)
●	 14. 11. 2018: zasedání Vědecké rady fakulty
●	 listopad 2018: mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
●	 1. 12. 2018: 18. ročník Pedagogické konference (Téma: Moderní trendy v účetnictví)
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Z mezinárodního semináře věnovaného problematice DPH

Z konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2018

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
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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 forma studia.

Přehled akreditovaných studijních programů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze k 31. 12. 2018:
 

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

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

pro střední školy P prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.  6202T052

Účetnictví a finanční řízení podniku 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 Zárybnická 

Žárová, CSc.
6236T000

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. 1) 6202V010

Accountancy and Financial Management P, K prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc. 1) 6202V052
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Název programu
Forma 
studia

Garant oboru Poznámka KKOV

Akreditovaný program doktorského studia Kvantitativní metody v ekonomii (P6232)

Program není rozčleněn na studijní obory P, K Výpočtová ekonomie a finance 2) 6207V022

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

Poznámky: 
1) Programy doktorského studia nabízené v anglickém jazyce.
2) 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. Akreditace končí 31. 8. 2019.

V roce 2018 obdržela Vysoká škola ekonomická právo institucionální akreditace podle zákona o VŠ a v září 2018 
byly fakultě akreditovány Radou pro vnitřní hodnocení VŠE nové studijní programy vycházející z dosavadních obo-
rů. V nových studijních programech budou studenti studovat od akademického roku 2019/2020. Na bakalářském stup-
ni studia byly akreditovány studijní programy: Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťov-
nictví a Zdanění a daňová politika. Na navazujícím magisterském studiu byly akreditovány studijní programy: Finance, 
Účetnictví a finanční řízení podniku, Finance a oceňování podniku, Finanční inženýrství, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zda-
nění a daňová politika a reakreditován byl studijní program v angličtině Master in Finance and Accounting. Na doktorském 
stupni studia byly akreditovány programy Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku, oba pro českou i anglickou verzi. 
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 2018 se stávajícími a novými studenty. V září 2018 bylo přijato ke dvouletému 
studiu v programu MIFA 25 studentů z 52 uchazečů. V roce 2018 aktivně studovalo celkem 47 studentů v programu MIFA 
v obou ročnících. V roce 2018 promovalo 15 studentů.

Program MIFA v roce 2018 poskytoval již druhým rokem studentům možnost studia Double Degree 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 2018 byli celkem 
vybráni v dalším kolem výběrového řízení přímo s Univerzitou Catholique de Louvain 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).

V anglickém jazyce se realizují také dva doktorské studijní programy: Finance a Accountancy and Financial Management.

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, Masarykovým ústavem vyšších studií uskutečňuje 
společný doktorský studijní program “Kvantitativní metody v ekonomii.” Na tento program nejsou od roku 2015 přijímáni noví 
studenti a postupně dojde v roce 2019 k ukončení programu. 

3.4 Systém studia 
Studium na fakultě probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS). Doktorské studium 
neprobíhá podle zásad kreditního systému. 
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3.5 Další vzdělávací aktivity fakulty 
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví uspořádala v akademickém roce 2017/2018 již 25. 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 2018 bylo úspěšným absolventům předáno osvědčení podle zákona o VŠ. Členové katedry 
spolupracovali též s Českou bankovní asociací jako členové vědeckého grémia, dále s Nadačním fondem pro vzdělávání 
v pojišťovnictví, kde se připravuje společný projekt. Další spolupráce a konzultace proběhly s Asociací stavebních spořitelen 
nad výpočtem RPSN pro úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry. Byla uspořádána již posedmé odborná konference 
na téma Rozvoj a inovace finančních produktů s podtitulem „Vracíme se do normálu?“.

Katedra měnové teorie a politiky se podílela na výuce 25. ročníku kurzu celoživotního vzdělávání Peněžní ekonomie 
a bankovnictví.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů v roce 2018 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“. V roce 
2018 zorganizovala v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (výzva č. 02-16-042) školení učitelů středních škol 
v rámci kurzu „Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání“. Dále katedra uspořádala pro učitele ekonomických 
předmětů 3. ročník mezinárodní elektronické vědecké konference „Schola nova, quo vadis? 2018, Praha“ a připravila pro ně 
jako spolupořadatel mezinárodní elektronickou vědeckou konferenci „Média a vzdělávání 2018“. Pro učitele ekonomických 
předmětů připravila také katedra v prostředí Moodle ucitelstvi.vse.cz další aktualizované metodické materiály. 

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. Dále KFOP zajišťuje pravidelnou výuku pro Komoru auditorů ČR. Tyto kurzy obsahově pokrývají všechny oblasti 
korporátních financí a oceňování podniků, nemovitostí a nehmotného majetku. V roce 2018 byl na KFOP úspěšně otevřen 
nový program MBA zaměřený na investice do nemovitostí, development a oceňování nemovitostí MBARE.

Katedra finančního účetnictví a auditingu pořádala 18. ročník Pedagogické konference akreditované Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy jako DVPP a školení pro Komoru daňových poradců (cyklus 3 celodenních přednášek).

Katedra manažerského účetnictví v akademickém roce 2017/2018 i 2018/2019 opět pořádala dvousemestrální kurz 
celoživotního vzdělávání Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku. V červnu 2018 také uspořádala každoroční 
jednodenní workshop „Jak učit manažerské účetnictví“ pro vysokoškolské učitele manažerského účetnictví a controllingu.

Katedra veřejných financí pořádala v lednu roku 2018 mezinárodní konferenci VAT Forum. Této akce se zúčastnili odborníci 
z praxe, finanční správy a akademické obce z ČR i zahraničí. V průběhu letního i zimního semestru se pravidelně uskutečňovaly 
statistické semináře pro studenty, které probíhaly v rámci fakultního projektu „Studentské statistické workshopy pro FFÚ”.

 Kurzy celoživotního vzdělávání Fakulty financí a účetnictví

Skupiny akreditovaných studijních programů

Kurzy orientované na výkon povolání a zájmové kurzy

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

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV Počet kurzů / celkový počet účastníků

společenské vědy, nauky a služby 61,67,71–73 0 0 1 / 17

ekonomie 62,65 0 1 / 64 2 / 37

pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 1 / 51 1 / 16 2 / 51 

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 2018 a celkový počet studentů v rámci jednotlivých oborů (ve všech ročnících studia). 
Tento údaj je zpracován k 31. 10. 2018, 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 

o 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  227  75  192  47 6202R003

Finance  442 163  436 120 6202R15010

Účetnictví a finanční řízení podniku  512 191  448  88 6202R052

Vzdělávání v ekonomických předmětech   14  19   38   4 6202R088

Zdanění a daňová politika   84  65  148  32 6202R064

Celkem 1279 513 1262 291

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

Bankovnictví a pojišťovnictví   77  58  165  65 6202T003

Finance  142  79  221  74 6202T010

Finance a oceňování podniku   79  56  127  33 6202T080

Finanční inženýrství   51  24   92  19 6202T101

Účetnictví a finanční řízení podniku  166 125  335  99 6202T052

Učitelství ekonomických předmětů  
pro střední školy

   4   4   18  12 7504T167

Zdanění a daňová politika   77  58  164  64 6202T064

Celkem  596 404 1122 366

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

Pozn.: program není rozčleněn na studijní obory   52   16  47  13 6236T000

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

Finance   20   16   68   4 6202V010

Finance (studium v anglickém jazyce)    1    0    2   1 6202V010

Teorie vyučování ekonomických předmětů    0    0    2   0 7501V015

Účetnictví a finanční řízení podniku   16   12   50   6 6202V052

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

   2    0    3   0 6202V052

Celkem   39   28  125  11

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 2017/2018 5 samoplátců (studenti, kteří si hradí studium 
sami) v rámci doktorského studia, v zimním semestru 2018/2019 3 samoplátci v rámci doktorského studia. Studentů fakulty, 
kteří překročili hranici 25 let, je 5 v rámci bakalářského studia, 20 v rámci navazujícího magisterského studia a 34 v rámci 
doktorského studia. 

V roce 2018 neúspěšně ukončilo bakalářské a navazující magisterské studium celkem 398 studentů, z toho 244 studentů 
v rámci bakalářského studia a 154 studentů v rámci navazujícího magisterského studia. V porovnání s rokem 2017 se snížil 
počet vyloučených studentů na bakalářském studiu o 8 %, počet vyloučených studentů na navazujícím magisterském studiu 
se zvýšil o 9 %. V rámci doktorského studia ukončilo neúspěšně studium 35 studentů (22 studentů zanechalo studia a 8 bylo 
vyloučeno pro nesplnění studijních podmínek). Fakulta v roce 2018 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 326 studentů, což 
je 81 % z celkového počtu vyloučených studentů. 

Evidence důvodů neúspěšného ukončení studia

Nedostatek kreditů – vyřazen ze studia 190

Zanechání studia – evidentní nedostatek kreditů 136

Studium na jiné fakultě VŠE  16

Studium na jiné vysoké škole  13

Jiné důvody + důvody nezjištěné  30

Nepovoleno přerušení studia   5

Výjezd do zahraničí nevyhovující požadavku na přerušení   0

Dlouhodobá nemoc   4

Rodinné důvody   4

Narození dítěte   0

Celkem 2017 405

Na základě fakultních analýz příčin neúspěšnosti je možné dále konstatovat, že bakalářské studium je nejčastěji ukončeno 
neúspěchem 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.

4.2 Zájem o studium a přijímací řízení
Bakalářské studium
Zájem uchazečů o bakalářské studium se na fakultě meziročně opět snížil o 5 %. Pokles je způsoben zejména nepříznivým 
demografickým vývojem, k vysokoškolskému studiu nastupují slabší populační ročníky, tato tendence bude vzhledem 

4 % 3 %
3 %

48 %

34 %

8 %
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k demografickému vývoji nadále pokračovat. Přijímací řízení do bakalářského studia je založeno na přijímacích zkouškách 
a uchazečem dosažený výsledek je jediným kritériem pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče (pokud uchazeč splní 
ostatní podmínky k přijetí do studia – zejména doloží ukončené středoškolské vzdělání a zapíše se ke studiu). Přijímací zkoušky 
se skládají z testu z matematiky a z anglického jazyka. Testy jsou připravovány Katedrou matematiky a Katedrou anglického 
jazyka v rámci VŠE v Praze. Uchazeči si mohou zvolit ve své přihlášce ke studiu v rámci fakulty až tři obory bakalářského studia, 
v pořadí podle svých preferencí. Podle výsledků dosažených v testech jsou přijati na první zvolený obor. Pokud tam jimi 
dosažené výsledky nedosahují požadované hranice, mohou být přijati na druhý či třetí zvolený obor. Počet přijatých studentů 
do bakalářského studia se meziročně snížil o 12 %.

Navazující magisterské studium 
Meziroční pokles uchazečů o přijetí do navazujícího magisterského studia činil 20 %, v důsledku poklesu absolventů 
bakalářských oborů fakulty. Více než 24 % uchazečů o navazující magisterské studium absolvovalo bakalářské studium na 
jiných vysokých školách. 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 účastníci 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 2018 bylo na základě splnění studijního průměru přijato a zapsáno 
do studia 206 studentů a na základě výsledků přijímacích zkoušek 198 studentů (celkem 404 studentů). Počet přijatých studentů 
do navazujícího magisterského studia se meziročně snížil o 12 % v důsledku rozhodnutí o zvýšení kvóty pro přijímané uchazeče 
do bakalářského studia, které bylo vykompenzováno snížením kvóty pro přijímané uchazeče k navazujícímu magisterskému 
studiu. 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. 

Přijímací řízení do doktorského studia 
Přijímací řízení je založeno na výsledcích přijímací zkoušky, která se skládá z pohovoru před komisí a zkoušky z anglického 
jazyka. Na základě výsledků přijímací zkoušky děkan fakulty rozhoduje s přihlédnutím ke kapacitě školitelů oboru o přijetí či 
nepřijetí. V roce 2018 bylo přijato 28 studentů.

Pro obor Teorie vyučování ekonomických předmětů nebyli noví studenti z důvodu omezení akreditace přijímáni. Z celkového 
počtu studentů přijatých v roce 2018 k doktorskému studiu 8 studentů absolvovalo předchozí studium na jiné vysoké škole 
(v předchozím roce 6 studentů). Počet zájemců a přijatých studentů mírně kolísá, což ukazuje následující tabulka.

Počet zájemců a přijatých na doktorských stupeň studia 

Obor Forma

2018 2017

Přihlášených Přijatých Přihlášených Přijatých

Finance
Prezenční 16 12 15 15

Kombinovaná  5  4  6  3

Účetnictví a finanční  
řízení podniku

Prezenční 14  8 10  8

Kombinovaná  4  4  4  2

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. 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 2018 osloveno více než 1500 studentů na 32 středních školách, pražských 
i mimopražských. Vzhledem k příznivému ohlasu fakulta plánuje organizovat tyto prezentace i v následujících letech. Fakulta v roce 
2018 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 2018 celkem 291 absolventů, navazující magisterské studiu 366 absolventů 
v českých programech a 12 studentů v anglickém programu MIFA. Jmenný seznam absolventů NMS podle jednotlivých 
studijních programů je uveden v závěru této výroční zprávy. V roce 2018 bylo v rámci doktorského stupně studia obhájeno 11 
disertačních prací, z toho 5 na oboru Finance a 6 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

4.4.1 Obhájené disertační práce 

Obhájené disertační práce na oboru Finance 

Téma Autor Školitel

Operacionalizace konstrukce diskontních faktorů 
v modelu oceňování dlouhodobých aktiv v prostředí 
České republiky

Ing. Michal Dvořák, Ph. D. doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Efektivnost veřejného obstarávání z hlediska dopadu  
na finanční ukazatele firem

Ing. Zuzana Špinerová, Ph.D. prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Odhady daňových příjmů Ing. Ondřej Bayer, Ph.D. doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

The Wealth Effects in Cross-border European  
Banking M&A

Ing. David Ferreira Moreira, Ph.D. doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility  
and Jumps

Ing. Milan Fičura, Ph.D. prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

Téma Autor Školitel

Vztahy zastoupení v ověřovacích zakázkách Ing. Michal Bobek, Ph.D. prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Oceňování při přeměnách obchodních korporací v České 
republice

Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

Význam migrace účetních dat při implementaci infor-
mačních systémů

Ing. Jana Singerová, Ph.D. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
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Řízení zisku a chování firem v období globální finanční 
krize: komparativní analýza vybraných států zvykového 
a kontinentálního práva

Ing. Jan Svitlík, Ph.D. doc. Ing. Marcela Zárybnická Žárová, CSc.

Nefinanční výkaznictví v České republice Ing. David Čevela, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Správa a řízení společností se zaměřením  
na výbor pro audit

Ing. Robert Jurka, Ph.D. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.

4.4.2 Kontakt s absolventy a podpora uplatnění absolventů

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

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

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

práce (díky kontaktům akademických pracovníků s praxí, zpracovávání dotazníků absolventů fakulty, 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 anglicky vyučovaného magisterského studijního 
programu Master in Finance And Accounting.
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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. 2018. 

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 1  0 0  0   2

30–39 let  0 0  2  0  7  5 1 1  5 2  9  32

40–49 let  2 0  6  4  6  7 0 0 12 2  4  43

50–59 let  6 0  6  6  3  5 0 0  6 1  2  35

60–69 let  2 4  2  4  1  3 0 0  1 1  3  21

nad 70 let  3 2  0  0  0  0 0 0  1 0  0   6

Celkem 13 6 16 14 18 20 1 2 25 6 18 139

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. 
 

2018 Profesoři Docenti
Odborní 
asistenti

Asistenti
Vědeckovýzkumní 

pracovníci
THP Celkem

do 0,3  2  1  5 1 22  1  32

do 0,5  2  6  8 0  9  3  28

do 0,7  1  0  1 1  0  1   4

do 1,0 14 23 24 1  0 13  75

Celkem 19 30 38 3 31 18 139
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6
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 
STUDENTŮ  
A ZAMĚSTNANCŮ 
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6 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
6.1 Stipendia studentů 
Studentům fakulty jsou poskytována prospěchová, mimořádná a sociální stipendia. Prospěchová či mimořádná stipendia 
poskytovaná studentům fakulty jsou nástrojem motivace studentů k vynikajícím studijním či vědeckým výsledkům. 
Prospěchová stipendia jsou udílena studentům s excelentními výsledky, udělují se výhradně na základě studenty dosažených 
studijních průměrů. Mimořádná stipendia jsou udílena například za kvalitní publikační výstupy studentů a za práci studentů pro 
fakultu nad rámec jejich studijních povinností (například zapojení studentů do výzkumu, spolupráce při zajištění odborných 
konferencí, reprezentace fakulty apod.). Sociální stipendia jsou nástrojem pomoci studentům při řešení jejich obtížné sociální 
situace. Většina stipendií sociálního charakteru je vyplácena na celoškolské úrovni (ubytovací stipendium, stipendium v tíživé 
sociální situaci apod.).

Vysoká škola ekonomická v Praze realizuje mimo stipendijní programy deklarované zákonem o vysokých školách i následující 
vlastní programy podpory studia v zahraničí, kterých se účastní i Fakulta financí a účetnictví:

●	 Program podpory semestrálních studijních pobytů v zahraničí pro studenty bakalářských
●	 a navazujících magisterských programů – tzv. freemovers. 
●	 Program podpory studijních a výzkumných pobytů pro studenty doktorského studia. 
●	 Program podpory semestrálních studijních pobytů pro studenty magisterského studia na partnerských školách v rámci 

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

Přehled vyplacených stipendií za rok 2018 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 2017/2018 (leden-únor)
●	 za letní semestr akademického roku 2017/2018 (březen-červen)
●	 za zimní semestr akademického roku 2018/2019 (září-prosinec)

  9 
  9 

 51
 51
 52

Motivační příspěvek-zkouška Cambridge English  14

Stipendia vyplácená pomocným vědeckým silám 
●	 za letní semestr akademického roku 2017/2018 (červen)
●	 za zimní semestr akademického roku 2018/2019 (prosinec)

 25
 18

Mimořádná stipendia za výsledky vědecké činnosti studentů a mimořádnou práci studentů pro fakultu 100

Stipendium udělené v případě tíživé sociální situace studenta   0

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

 85
 35
  8
  0
  3
  1

Podpora významných sportovních aktivit studentů (volejbalová liga, šachový turnaj) 37

Stipendia studentům doktorských studijních programů
●	 za zimní semestr akademického roku 2017/2018
●	 za letní semestr akademického roku 2017/2018
●	 za zimní semestr akademického roku 2018/2019

49
48
55

Stipendia vyplácená studentům doktorského studia za pedagogickou činnost 37
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Přehled fakultou poskytovaných stipendií podle Zákona o vysokých školách 
a stipendijních programů školy

Počty 
studentů

Podpora doktorských studentů:
●	 zahraniční stáže a konference
●	 konference v ČR výzkumné pobyty a projekty v zahraničí
●	 ostatní (odměny, ocenění) 
●	 mimořádná stipendia
●	 pomocné vědecké síly LS 2017/2018
●	 pomocné vědecké síly ZS 2018/2019

 3
 5
 0
32
 5
 6

Stipendia na zahraniční výjezdy studentů
 

Typ počet částka celkem

Erasmus 85  8 000 688 000

Jiná forma 35  8 000 280 000

Jiné programy  8  8 000  64 000

Freemovers  0      0       0

Summer school  3 20 000  60 000

Exchange student  1  5 100   5 100

CELKEM  1 097 100 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. Proděkani pro studium ve všech typech studijních 
programů jsou pověřeni poskytováním konzultační podpory všem typům znevýhodněných studentů, pokud ji vyžadují.

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 zveřejňovány 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 “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 případně 

konference.
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INTERNACIONALIZACE
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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. Členové Katedry finančního účetnictví a auditingu jsou dlouhodobě zástupci ČR v Radě European Accounting 
Association. Kromě výkonu ve výkonných orgánech se učitelé účastní seminářů a konferencí např. 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 2018 
bylo přijato ke dvouletému studiu v programu MIFA 25 studentů z 52 uchazečů. V roce 2018 aktivně studovalo celkem 47 
studentů v programu MIFA v obou ročnících. V roce 2018 promovalo 15 studentů. 

Program v souladu s moderními trendy výuky zahrnuje komplexní pohled na problematiku financí a účetnictví v mezinárodním 
prostředí. Některé povinné předměty svým obsahem odpovídají mezinárodně uznávaným sylabům britské účetní profesní 
instituce ACCA (jedná se o předmět Intermediate Accounting: Generally Accepted Principles, Performance Management 
a Audit and Assurance). Ve třetím semestru studia mohou studenti absolvovat jeden semestr na vybraných zahraničních 
vysokých školách v Evropě (rozsah 30 ECTS) nebo získat praktické dovednosti v rámci nové formy programu Evropské unie 
Erasmus Plus (Erasmus+) „Internship“ (rozsah 30 ECTS), resp. studovat předměty ze skupiny volitelných předmětů (v rozsahu 
21–27 ECTS) doplněné vypracováním projektu (v rozsahu 6 ECTS) a volitelnými kurzy nabízenými fakultami VŠE nebo kurzy 
zahraničních hostujících profesorů (v max. rozsahu 6 ECTS). Semestrálním studiem v zahraničí, „Internship“ realizovanýmv 
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. 

Druhým rokem byl program MIFA úspěšný i v mezinárodním rozvoji realizací 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 
2018 byli vybráni celkem 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

●	 Profesní akreditace udělená profesní Institucí certifikovaných účetních v Anglii a Walesu (ICAEW) vybraným vyučovaným 
předmětům na FFÚ v roce 2018 trvá. 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.
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7.2 Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích 
programů 

Učitelé fakulty jsou zapojeni do výuky programu typu MBA pro oblast finančního a manažerského účetnictví „International 
School of Business and Management“ (ISBM), který organizuje Fakulta podnikohospodářská, a MBA Master Management et 
Administration des Entreprises (IFTG) pořádaného Francouzsko – českým institutem řízení..

7.3 Mobilita studentů a akademických pracovníků 
Mobilita studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia
V zahraničí studovalo jeden semestr v programu Erasmus + a na mimoevropských univerzitách celkem 128 studentů. Další 
student studoval v rámci mezivládních programů a 3 studenti studovali letní školu. Fakulta zároveň všechny studenty studující 
v zahraničí odměňuje jednorázovým mimořádným stipendiem.

Mobilita akademických pracovníků a PhD studentů
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 77 pracovních cest akademických pracovníků a doktorandů fakulty do zahraničí. V roce 
2018 převažovaly krátkodobé cesty akademických pracovníků do jednoho týdne v Evropě, stejná situace je i u doktorandů.

Mobilita akademických pracovníků

Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce nad 1měsíc Celkem

Evropa 61 3 0 64

Mimo Evropu  0 2 0  2

Celkem 61 5 0 66

Mobilita PhD studentů 

Teritorium do 1 týdne do 1 měsíce nad 1měsíc Celkem

Evropa  8 0 1  9

Mimo Evropu  2 0 0  2

Celkem 10 0 1 11

Aktivity akademických pracovníků FFÚ v zahraničí
Počet akademiků z FFÚ, kteří byli v zahraničí na vědeckých pobytech, stínovali práci svých zahraničních kolegů, přednášeli 
nebo se podíleli na hodnocení mezinárodních projektů, v roce 2018 výrazně vzrostl oproti minulým létům. 

Jméno a katedra Zahraniční pracoviště Aktivita

doc. Ing. David Procházka, Ph.D. (KFÚA) University of Regensburg, Německo Vědecký pobyt

Ing. Miroslav Rada, Ph.D. (KFÚA) University of Salerno, Itálie Výzkumný a přednáškový pobyt

Ing. Mariana Peprníčková, PhD. (KFÚA)
Stockholm School of Economics, 

Švédsko
Stínování akademické práce Department of 

Accounting

Ing. Jana Tepperová, PhD. (KVF) Uppsala University, Švédsko
Přednášky: daň z příjmů a koordinace sociálního 

zabezpečení v rámci EU; Směrnice proti zneužívá-
ní daní

prof. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (KBP)
Australian National University,  

Austrálie
Výzkumný pobyt (člen CAMA výzkumného centra)
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Jméno a katedra Zahraniční pracoviště Aktivita

doc. Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. (KBP)
Gediminas Technical University, Facul-

ty of Business Management, Litva
Přednášky: Risk Management

Ing. A. Králová, Ph.D. (KDEP)
Westminster University of Tashkent in 

Uzbekistan, Uzbekistán
Závěrečné hodnocení projektu CACTLE (Central 

Asian Centre for Teaching, Learning notitel) 

Ing. A. Králová, Ph.D., (KDEP)
Narxoz University in Kazakhstan, 

Kazachstán
Závěrečné hodnocení projektu CACTLE

Ing. A. Králová, Ph.D., (KDEP)
Kyzgyz National University a Inter-

national University of Kyrgyzstan in 
Bishkek in Kyrgyzstan, Kyrgystán

Závěrečné hodnocení projektu CACTLE 

Ing. K. Berková, Ph.d., (KDEP) Virt, EU Bratislava, Slovensko Přednášky: Trendy v didaktice účetnictví 

Hostující profesoři a přijatí akademici ze zahraničí na Fakultě financí a účetnictví

Hostující profesoři na fakultě

●	 Katerina Hellström, Stockholm School of Economics, Švédsko

Přijatí akademici ze zahraničí na fakultě 

●	 Katerina Hellström, Stockholm School of Economics, Švédsko

●	 Radka Metodieva Andasarova, University of National and World Economy, Sofia; vědecký pobyt

●	 Olga Boiko, Odessa National Economic University; vědecký pobyt

●	 Nataliia Lokhanova; Odessa National Economic University; vědecký pobyt

●	 Sergii Omelchuk; Zhytomyr State Technological University; vědecký pobyt

●	 Andrii Polchanov; Zhytomyr State Technological University; vědecký pobyt

●	 Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Slovensko; konzultační pobyt k rozvoji studijních programů

Zahraniční pobyty a stáže studentů doktorského studia
V roce 2018 se zahraničních studijních pobytů nebo zahraničních stáží souvisejících
se studiem nebo se zpracováním disertační práce zúčastnili dva studenti doktorského studia:

●	 Ondřej Šíma, KMTP – Arizona State University, USA
●	 Aneta Borůvková, KVF – Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko

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. 

Tým MIFA na seznamovacím 
bowlingu pro první ročníky FFÚ
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8
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ 
ČINNOST
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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. Jsou posilovány mezinárodní 
aspekty finančně-účetního výzkumu, podporována kvalita 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
 ● 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

30 11

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

●	 ČERNÝ, Jakub, WITZANY, Jiří. A copula approach to credit valuation adjustment for swaps under wrong-way risk. The 
Journal of Credit Risk [online]. 2018, roč. 14, č. 1, s. 31–43. eISSN 1755-9723. ISSN 1744-6619. DOI: 10.21314/JCR.2017.234.

●	 PASEKOVÁ, Marie, MÜLLEROVÁ, Libuše, CRHOVÁ, Zuzana, SVITÁKOVÁ, Bohumila. Impact of reporting of deferred tax on 
sustainable development of a country: Case of Czech Republic. Journal of Security and Sustainability Issues [online]. 2018, 
roč. 7, č. 4, s. 769–779. eISSN 2029-7025. ISSN 2029-7017. DOI: 10.9770/jssi.2018.7.4(13).

●	 MOLNÁR, Peter, BERNTSEN, Martin, BOE, Kristine Skjong, JORDAL, Therese. Determinants of oil and gas investments on the 
Norwegian Continental Shelf. Energy [online]. 2018, roč. 148, s. 904–914. 

●	 BAŠTA, Milan, MOLNÁR, Peter. Oil market volatility and stock market volatility. Finance Research Letters [online]. 2018, roč. 
26, s. 204–214.

●	 GAUGOM, Erik, HOFF, Guttorm, MOLNÁR, Peter, MORTENSEN, Maria, WESTGAARD, Sjur. The Forward Premium in the Nord 
Pool Power Market. Emerging Markets Finance and Trade [online]. 2018, roč. 54, č. 8, s. 1793–1807. 

●	 BAYER, Tomáš, KOČANDRLOVÁ, Milada. Reconstruction of map projection, its inverse and re-projection. Application of 
mathematics [online]. 2018, roč. 63, č. 4, s. 455–481.
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8.2 Konference 
V roce 2018 byly fakultou organizovány tyto konference:

 ● 16. 2. 2018: Konference Rozvoj a inovace finančních produktů (RIFP 2018)
 ● 13.–14. 4. 2018: XXIII. ročník mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (TPAVF 2018)
 ● 25. 5. 2018: The 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018)
 ● listopad 2018: Mezinárodní konference Schola nova, quo vadis?
 ● 1. 12. 2018: 18. ročník Pedagogické konference (Téma: Moderní trendy v 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

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

doc. Jaroslav Wagner 2017–2019

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

Ing. Pavel Svačina, Ph.D. 2016–2018

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích (spoluřešitel) doc. Jarmila Radová 2016–2018

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

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

Ing. Miroslav Rada, Ph.D. 2017–2019

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

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

Rok 2018 byl úspěšný v žádostech o nové granty financované z prostředků Grantové agentury ČR. Nové granty se podařilo 
získat Katedře měnové teorie a politiky, Katedře veřejných financí a Katedře bankovnictví a pojišťovnictví.

Nově získané externí granty a projekty Řešitel Období

Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace doc. Karel Brůna 2018–2020

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky prof. Jan Pavel 2018–2020

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik prof. Jiří Witzany 2018–2020

Na konci roku 2018 byl fakultě přidělen grantový projekt excelence a projekt pana prof. Karla Jandy Excelence v ekonomickém 
výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů – FE3M. 

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 IGS Řešitel

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

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

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem Ing. Petr Petera, Ph.D.

Studentské části a aktivity konference TPAVF Ing. Lucie Kábelová

Veřejné finance v ČR a v EU doc. Lucie Sedmihradská
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Ukončené projekty IGS Řešitel

19. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ doc. David Procházka

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

Pokračující projekty IGS Řešitel

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

Textová analýza obsahu účetních závěrek doc. David Procházka

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

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

Pokročilé metody risk manag. s použitím umělé inteligence doc. Bohumil Stádník

Nové projekty IGS v roce 2019 Řešitel

20. ročník konference studentů doktorského studia FFÚ doc. David Procházka

Dopady digitalizace v účetnictví Ing. Oto Křivanec

Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí Ing. Hana Zídková, Ph.D.

Nové výzvy Corporate Finance v České republice Ing. Tomáš Brabenec, Ph.D., LL.M.

Studentské části a aktivity konference TPAVF Ing. Lucie Kábelová

Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Vývojové trendy na finančních trzích doc. Jarmila Radová

V roce 2018 pokračoval 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 v roce 2018 pokračovaly práce 
na vzdělávání zaměstnanců fakulty (celkem 32 fakultních vzdělávacích akcí) a byly rozpracovány modernizace či tvorba 
českých a anglických předmětů (celkem bude takto upraveno cca 60 předmětů). Rovněž byly dokončeny 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 pokračovaly akce tří studentských klubů (posílení vazeb na absolventy v akcích klubů) 
a pokračovaly práce na modernizaci Absolventských střed. Pro podporu internacionalizace fakulty v rámci projektu pokračovaly 
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 2018 jsou podle databáze 
publikační činnosti VŠE (PC VSE, nepřepočtené podíly) následující: 

●	  monografie, příspěvky v monografiích: 48,
●	 články v časopisech s impakt faktorem z databáze Web of Science a v časopisech z databáze Scopus: 41,
●	 ostatní recenzované články: 71,
●	 příspěvky z konferencí: 102.

Cílem fakulty není v dlouhodobém horizontu maximalizovat celkový počet výsledků (v r. 2018 celkem 319), 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. V roce 2018 vyšla čtyři čísla Českého finančního 
a účetního časopisu, v nichž bylo zveřejněno 18 příspěvků. Byla rovněž vydána 4 čísla European Financial and Accounting 
Journal s celkem 17 články.
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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: 
●	 SLINTÁKOVÁ, Barbora, KLAZAR, Stanislav. Does the tax relief for homeownership have effect on household mortgage 

leverage? E+M. Ekonomie a Management [online]. 2018, roč. 21, č. 1, s. 52–67. eISSN 2336-5064. ISSN 1212-3609.  
DOI: 10.15240/tul/001/2018-1-004.

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – odborná monografie:
●	 STÁDNÍK, Bohumil. Kvantitativní řízení portfolia aktiv (vybrané problémy). Praha : Oeconomica, 2018. 222 s.  

ISBN 978-80-245-2258-6.

Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci – učebnice: 
●	 MÜLLEROVÁ, Libuše, KRÁLÍČEK, Vladimír, aj. Auditing. 2. přepracované vyd. Praha : Oeconomica, 2017. 388 s.  

ISBN 978-80-245-2233-3. (Další autoři: HINDLS, Richard, HRONOVÁ, Stanislava, ŠINDELÁŘ, Michal, KŘÍŽ, Petr).

Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia: 
●	 KUČERA, Lukáš. Investice v transmisním mechanismu cílování inflace – verifikace zdrojů variability investic v České republice. 

Politická ekonomie [online]. 2018, roč. 66, č. 2, s. 201– 217. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1184.

V celoškolské soutěži o nejlepší publikace se z fakulty umístil:
1. místo – Cena rektora VŠE za článek
●	 Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Název článku: Energy efficiency and energy prices: A general mathematical framework. Energy, 

2017; IF 4, 968; AIS 0,951.

Oceněné seminární práce S.O.S.: 
Ve studentské odborné soutěži (S.O.S. 2018) 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 Ing. Yulia Luchkina: Podvody na DPH

Cena rektora za bakalářskou práci: 
Cenu rektora za diplomovou práci získalo 7 studentů, za bakalářskou práci 4 studenti a za seminární práci 1 student.

Cena rektora za bakalářskou práci:
Autor: Bc. Yury Shapchyts 
Název práce: „Vývoj a testování skoringových modelů v ban-
kovnictví“ – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Autor: Bc. Daniel Havíř 
Název práce: „Vyhodnocování pojistných událostí pomocí 
strojového učení“
Vedoucí práce: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Autor: Bc. Kateřina Kratochvílová 
Název práce: „Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje 
Blatenská ryba, spol. s r. o.“
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Autor: Bc. Filip Rýzner 
Název práce: „Alternative Approaches to Portfolio Selection“
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Vojtěch Fučík, Ph.D.

Cena rektora za diplomovou práci:
Autor: Ing. et. Ing. Michal Kuchta 
Název práce: „An Analysis of Forecasting Abilities of DSGE and 
Treshold VAR Models“
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D.

Autor: Ing. Klára Floriánová 
Název práce: „Vliv přeshraniční fúze na ekonomické ukazatele 
české nástupnické společnosti“
Vedoucí práce: Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Autor: Ing. David Lojkásek 
Název práce: „The Errors and Performance of DCF Model- and 
EBITDA Multiple-Based Valuations of Czech and Polish Pub-
licly Traded Companies“
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.

Autor: Ing. Michaela Moučková 
Název práce: „Zdanění firemních příjmů ve vybraných zemích“
Vedoucí práce: doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
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V rámci konference doktorských studentů ACFA2018 proběhla ve spolupráci s firmou Grant 
Thornton soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. V soutěži zvítězily tyto příspěvky:

●	 Svilen KOLEV: “The Negative Interest Rates: Evidence from Bulgaria”
●	 Lucie BRABCOVÁ: “Compliance with IAS 7 by Issuers of Listed Securities in the Czech Republic”
●	 Marcio GABRIELLI & William EID Jr.: “Issuance of Brazilian Corporate Bonds Locally and Abroad: A Quasi-Natural Experiment 

in Brazil”
●	 Hanaan YASEEN: “Dividend Policy Explained by Standards of Living: An International Evidence”

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

V rámci doktorského studia úspěšně dokončilo tento stupeň vzdělávání 11 studentů, z toho někteří spolupracují i nadále 
s fakultou v rámci výuky nebo výzkumu. Bylo zahájeno habilitační řízení pro obor Finance Ing. Naděždě Blahové, Ph.D. (FFÚ 
VŠE). Na Vědecké radě FFÚ úspěšně pokročilo řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Petru Teplému, Ph.D. (FFÚ VŠE). Bylo 
zahájeno řízení ke jmenování profesorem JUDr. Milanovi Hrdému, Ph.D. (FFÚ VŠE) v oboru Účetnictví a finanční řízení. V rámci 
kvalifikačního rozvoje bylo pro pracovníky fakulty průběžně upořádáno několik vzdělávacích kurzů spolufinancovaných OP VVV.

Autor: Ing. Adéla Stollinová 
Název práce: „Tradiční a moderní koncepce zajištění přírod-
ních katastrof“
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Autor: Ing. Ondřej Trousil 
Název práce: „Analýza úprav vlastního kapitálu při fúzích ob-
chodních společností“
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Autor: Ing. Marek Folprecht 
Název práce: „Modely rovnovážného měnového kurzu – apli-
kace na země eurozóny“
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Šíma

Cena rektora za seminární práci:
Autor: Ing. Yulia Luchkina 
Název práce: „Podvody na DPH“
Vedoucí práce: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Z konference Free Market Roadshow

Děkan Ladislav Mejzlík na 9. ročníku 
semináře Národní účetní rady ve 

Vencovského alule VŠE v Praze

Z konference Rozvoj 
a Inovace finančních produktů

Z konference Teoretické a praktické aspekty 
veřejných financí 2019
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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
16
 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, 
●	 vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví a Finanční inženýrství. 

Kvalifikační struktura 
v roce 2018 se neposunula, ale na podzimním jednání vědecké rady FFÚ proběhla úspěšně jmenovací přednáška doc. Petra Teplého.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod. 
Katedra v roce 2018 uspořádala již posedmé konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů, a to v návaznosti na růst klíčových úro-
kových sazeb. Proto byl zvolen podtitul Vracíme se do normálu? Konference je 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 pro rok 2019. 

Členové katedry spolupracují s řadou zahraničních subjektů komerční i akademické sféry. V roce 2018 prof. Janda uskutečnil díky kontak-
tům s Australian National University v Canberře plánovaný vědecko-výzkumný pobyt, během kterého publikoval řadu významných člán-
ků a working paperů. Doc. Stádník vystoupil jako hostující profesor na Vilnius Gediminas Technical University. 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 2018 publikovali sami nebo ve spoluautorství řadu významných vědeckých a odborných publikací, článků a pří-
spěvků, z toho je jedenáct v časopisech s nenulových impakt faktorem. Dále bylo publikováno sedmnáct článků, které jsou registrovány 
v databázi RVVI. Členové katedry řeší dva granty GAČR, jeden z nich ve spolupráci s FSV UK. V listopadu roku 2018 bylo rozhodnuto o při-
dělení prestižního grantu EXPRO prof. Jandovi jako hlavnímu řešiteli. I tento projekt je řešen ve spolupráci s FSV UK.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty 
Členové katedry spolupracují s praxí jako členové dozorčích rad, představenstev či jen jako konzultanti zejména bank, pojišťoven a dal-
ších institucí kapitálového trhu. Prof. Ducháčková je členkou dozorčí rady pojišťovny Kooperativa, je členkou správní rady Nadačního 
fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví. Doc. Radová je v dozorčím orgánu společnosti CITFIN. Doc. Teplý je členem dozorčí rady 
ČEB. Dále členové katedry působí v oborových radách pro doktorské studium na jiných vysokých školách. 

Katedra též na objednávku zpracovává expertní stanoviska pro žadatele z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a řízení rizik, v roce 2018 
byla provedena analýza Finanční chování domácností v ČR v teorii a praxi. Tuto studii zpracoval doc. Teplý s prof. Mandelem pro ČBA.
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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
1
7
0
0
1

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Katedra zabezpečila přípravu učitelů ekonomických předmětů pro oblast středního a vyššího odborného školství v bakalářském, ma-
gisterském, doktorském studiu i v rámci celoživotního vzdělávání prostřednictvím doplňujícího pedagogického studia. V rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků zajistila školení učitelů středních škol. 

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry
Na pracovišti působilo v roce 2018 devět interních a čtyři 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 3. ročník mezinárodní elektronické vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2018, Praha, byla 
spolupořadatelem 12. ročníku mezinárodní vědecké elektronické konference „Média a vzdělávání 2018“. Zúčastnila se workshopů CACTLE 
v rámci projektu Erasmu+ (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Taškentu v Uzbekistánu, v Astaně v Ka-
zachstánu a v Biškeku v Kirgiztánu. 

Výsledky vědeckovýzkumné práce 
Výzkumná a tvůrčí činnost pracoviště byla zaměřena na problematiku zlepšení přípravy budoucích učitelů ekonomických předmětů, na 
výchovu k podnikavosti, na zlepšení využívání moderních vyučovacích metod v ekonomickém vzdělávání. Ve spolupráci s Katedrou pe-
dagogiky EU v Bratislavě vydala monografii „Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů“, ve spolupráci 
s WU Wien příspěvek do monografie „Teaching and learning at universities“, ve spolupráci s FF UK Nitra příspěvek do monografie „Motivá-
cia: motivovaný učiteľ – motivovaný žiak“ a také přispěla svými příspěvky do monografie „100 let financí a účetnictví na území ČR“. Podílela 
se na vydání dalších didaktických materiálů a článků v odborných periodikách. 

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty 
Katedra spolupracovala s pražskými fakultními cvičnými školami, s AV Media, s institucí pro vzdělávání učitelů TTnetem ČR, s centrem 
fiktivních firem NÚV CEFIFEM, s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement, ČR. S NÚV zahájila spolupráci v oblasti revizí eko-
nomického vzdělávání RVP základních a středních škol. Formou doplňujícího pedagogického studia zajistila přípravu učitelů středních 
a vyšších odborných škol, formou kurzů „Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání“ přispěla ke zlepšení pedagogických 
kompetencí jak učitelů obchodních akademií, tak i doktorandů VŠE.

V roce 2018 se katedra zapojila do řešení projektu: GA AA „Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu“, IGS “Kom-
plexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na SŠ v ČR“, IRS „Systém sběru a vyhodnocování údajů o činnosti AP FFÚ“. Zapo-
jila 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 chce rozšířit mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s dalšími pracovišti v Evropě, zorganizovat 4. ročník mezinárodní 
vědecké konference Schola nova, quo vadis? a vydat metodické materiály, které přispějí ke zkvalitnění výuky v oblasti ekonomického 
vzdělávání. 
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Vedoucí katedry:
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. 

Zástupce vedoucí katedry: 
Sekretářka katedry: 
www stránky:

Ing. František Poborský, Ph.D.
Zorka Kocourková 
http://kfop.vse.cz

Počet: 
profesorů: 
docentů: 
odborných asistentů: 
asistentů: 
interních doktorandů: 
externích doktorandů:
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Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory 
Katedra se zaměřuje na dva úzce související odborné okruhy. První odborné zaměření katedry je na finanční řízení podnikatelských 
subjektů v úzké návaznosti na jejich ekonomiku, účetnictví a na makroekonomické úrovni na finanční prostředí podniku tvořené zejmé-
na daněmi, peněžním a kapitálovým trhem včetně trhu devizového. Druhé odborné zaměření katedry je na oceňování podniku a jeho 
majetkových složek, v němž je katedra lídrem v České republice.

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. Zázemí katedry 
tvoří i Institut oceňování majetku, jehož pracovníci zajišťují pro katedru výuku oceňování nemovitostí, učitelé katedry pak tvoří jádro 
odborného zázemí Institutu oceňování majetku.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry 
Katedra patří v rámci VŠE ke středně velkým katedrám. V roce 2018 se kvalifikační struktura katedry podstatně nezměnila. V roce 2018 
bylo zahájeno řízení o jmenování profesorem jednomu pracovníkovi katedry. U dvou učitelů předpokládáme zahájení habilitačního řízení 
v roce 2019. Pracuje se na kvalifikačním postupu dalších dvou učitelů. 

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) apod.
V roce 2018 bylo na KFOP akreditováno a úspěšně otevřeno čtyřsemestrální studium MBA zaměřené na investice do nemovitostí, jejich 
oceňování a development MBARE. Katedra pokračuje v rozvoji hlavní a vedlejší specializace zaměřené na korporátní finance a oceňování. 
V roce 2018 probíhala inovace hlavních předmětů v rámci projektu OP VVV. Dále se rozvíjí pravidelná spolupráce s korporátní sférou. Mezi 
hlavní partnery katedry patří společnosti PWC, Deloitte, BDO a TPA, jejichž pracovníci zajišťují výuku ve speciálním semináři katedry se 
zaměřením na případové studie z korporátních financí v praxi a dále v semináři zaměřeném na akvizice a fúze. Rozvíjí se také výuka cizoja-
zyčných kurzů běžného studia dostupných i pro studenty v programu ERASMUS, katedra se spolupodílí na výuce v zahraničním programu 
navazujícího magisterského studia MIFA dvěma kurzy zaměřenými na pokročilé korporátní finance a na oceňování.

Výsledky vědeckovýzkumné práce 
Vědecká práce akademických pracovníků KFOP byla realizována prostřednictvím projektu Institucionální podpory a projektů IGS. Posledním 
rokem pokračoval tříletý projekt GAČR s názvem Komplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inovace vytvo-
řené zaměstnanci. Výsledky vědecké práce jsou součástí 6 podaných/vyšlých článků v časopisech s nenulovým impakt faktorem v databázi 
Clarivate, 1 monografie, 2 články v databázi Scopus, 4 články v databázi ERIH, 19 článků v časopisech s recenzním řízením, 9 příspěvků do 
sborníku z konferencí indexovaných Clarivate/Scopus. Řada dalších příspěvků zaměřená na praxi byla publikována v rámci jiných meziná-
rodních konferencí nebo v odborných časopisech bez recenzního řízení. Velký úspěchem je, že Cena rektorky VŠE za nejlepší článek roku 
2018 putovala právě na KFOP. Katedra za finanční podpory fakulty pokračovala ve vydávání odborného recenzovaného časopisu Oceňování.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty... 
Nově otevřený program MBARE se těší velkému zájmu odborníků z oblasti developmentu, investic do nemovitostí a jejich oceňování. 
Mezi lektory programu je vysoký podíl expertů z praxe. Program je podporován lokální českou pobočkou RICS (britského Royal Institution 
of Chartered Surveyors). Katedra realizuje své externí činnosti také ve spolupráci s Institutem oceňování majetku VŠE (IOM). Značná část 
učitelů katedry je zapojena do čtyřsemestrálních kurzů oceňování nemovitostí, podniků a nehmotného majetku pro znalce a odhadce 
i do jednorázových seminářů pro pokročilé.Řada členů KFOP se též podílí na znaleckých posudcích zpracovávaných IOM. Členové katedry 
jsou činní v komisi ČNB, úzce spolupracují s orgány Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti a působí v poradním sboru ministra 
spravedlnosti, dále působí v poradním sboru Městského soudu Praha a Krajského soudu Praha. Na druhé straně praxe zajišťuje některé 
kurzy KFOP, především fúze a akvizice (TPA Group), předměty pokročilých korporátních financí (PwC a Deloitte), v dalších kurzech učí 
pracovníci předních poradenských firem (např. BDO). Velmi úzká oboustranná spolupráce probíhá na dlouhodobé bázi s Českou komorou 
odhadců majetku a Komorou auditorů ČR. V roce 2018 byla nově navázána spolupráce členů katedry s Radou pro veřejný dohled nad 
auditem. Zrealizoval se také první seminář ve spolupráci s Českou asociací treasury.
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Ostatní (plány do budoucnosti) ap. 
Pracovníci katedry se i v roce 2018 podíleli na pokračující přípravě nového zákona o oceňování majetku (v rámci MF ČR) a zákona o znal-
cích (v rámci MS ČR). Dlouhodobým cílem katedry je přispívat ke zkvalitnění znalecké praxe v ČR zejména prostřednictvím poskytování 
kvalitního vysokoškolského i celoživotního vzdělávání odborníků, zpracování metodik pro oceňování a přispívání k vývoji oboru výzkum-
nou činností, spoluprací na legislativě a kontrolní činností realizovanou prostřednictvím poradních sborů pro znaleckou činnost či RVDA.
V roce 2019 katedra plánuje organizaci série odborných workshopů ve spolupráci s předními odborníky z praxe z oblasti korporátních 
financí a oceňování. V programu MBARE v roce 2019 KFOP plánuje podat žádost o mezinárodně uznávanou profesní akreditaci RICS.

9.1.4 Katedra finančního účetnictví a auditingu

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

Zástupce vedoucí katedry:
Sekretářka katedry: 
www stránky:

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

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

 3 
 8
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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). Nově byl na katedru po úspěšné 
obhajobě doktorské práce přijat Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

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. Společně s Komorou 
daňových poradců spolupracovala na soutěži o nejlepší diplomovou práci na daňové téma. V září 2018 byla katedra spoluorganizátorem 
mezinárodní konference „Účetnictví a auditing v procese světové harmonizace“. Na podzim proběhl 8. ročník Účetní olympiády pro střed-
ní odborné školy. Vyhlášení jejích výsledků se konalo v rámci 18. ročníku Pedagogické konference, taktéž organizované katedrou. Zaměst-
nanci katedry se intenzivně podílejí na zabezpečení výuky v rámci anglického programu Master in Finance and Accounting. Zaměstnanci 
katedry byli autory 7 vysokoškolských učebnic, odborných knih či skript.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Během roku 2018 byli pracovníci katedry zapojeni do řešení několika vědecko-výzkumných projektů. K nejdůležitějším patřil druhý 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 2018 bylo obhájeno 5 doktorských dizertač-
ních prací.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty 
Katedra se aktivně podílela i na organizaci a zajištění semináře Národní účetní rady, který se konal v prosinci 2018 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 přednáškový cyklus 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: 
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interních doktorandů: 
externích doktorandů:
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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, vedlejší specializaci Mezinárodní finance a byznys a podílí se na garanci vedlejší specializace Peněžní ekonomie a bankovnictví.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry 
Katedra v současné době prochází generační obměnou a 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 mezinárod-
ní finance. Katedra připravuje výběrové řízení na pozici asistenta se zaměřením na oblast peněžní teorie.

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) 
Katedra připravila nové předměty pro bakalářské studium (Regulace a dohled finančního systému, Currency trading) a magisterské studi-
um (Finanční krize a cykly, Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy). Katedra dále navázala spolupráci s Arizona 
State University v USA a realizovala v rámci této instituce první studijní a výzkumný pobyt studenta doktorského studia. Katedra byla 
vybrána jako garant příprav mezinárodní vědecké konference Financial Engineering and Banking Society, která proběhne v roce 2019.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Členové katedry prováděli výzkum ve svých profilových oblastech (měnová teorie a politika, mezinárodní finance a finanční instituce, 
regulace a dohled nad finančním trhem, finanční stabilita a makroobezřetnostní politika). Dva členové katedry se podíleli na projek-
tu Centra excelence podporovaného Grantovou agenturou ČR. Katedra taktéž obdržela financování od Grantové agentury ČR projektu 
Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace. Řešen byl projekt Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích 
s negativní čistou investiční pozicí v rámci Interní grantové agentury VŠE. Úspěšně byl řešen katedrální projekt jako součást Institucionální 
podpory výzkumu na VŠE. Celkově členové katedry publikovali či podíleli se na publikaci 31 publikačního výstupu, z toho 4 odborných 
monografií, 1 učebnice, 7 článků v časopisech indexovaných v databázi Thomson Reuters (Web of Science), 2 článků v databázi Scopus, 
1 článku v databázi ERIH+, 2 článků v odborných recenzovaných časopisech a 4 příspěvků ve sbornících.

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Katedra se podílela na vzdělávání postgraduálních studentů v programech nabízených fakultou, členové katedry působili také jako lektoři 
v rámci MBA programů VŠE. Na katedře působili v podobě externích spolupracovníků zástupci ČNB a řady komerčních bank. Katedra se 
zapojila do výuky na Univerzitě 3. věku, kde garantuje a zabezpečuje výuku předmětu Finance. Katedra taktéž realizovala projekt smluv-
ního výzkumu. Pracovníci katedry současně působili jako odborní a soudní znalci v oblasti ekonomiky. 

Ostatní (plány do budoucnosti)
Katedra připraví průběh mezinárodní vědecké konference FEBS 2019. Katedra se dále bude soustředit na rozvoj spolupráce se zahra-
ničními a domácí partnery v oblasti vědy a výzkumu a při realizaci odborných stáží a praxí. V oblasti vědecké činnosti katedra připraví 
dva výzkumné projekty pro Grantovou agenturu ČR. Katedra se bude soustředit na vyhledávání adeptů pro doktorské studium a nových 
členů katedry.
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9.1.6 Katedra manažerského účetnictví

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:
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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 vyšla 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 2018 proto 
katedra zorganizovala každoroční workshop „Jak učit manažerské účetnictví“ pro učitele VŠ z celé ČR.

Blízká vazba mezi problematikou manažerského účetnictví a informačního managementu je důvodem, proč se katedra i v roce 2018 po-
dílela na zajištění sekce ICT and Corporate Performance Management konference IDIMT 2018.

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Během roku 2018 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 2017/2018 i 2018/2019 otevřela dvousemestrální kurz „Controlling 
jako nástroj efektivního řízení podniku“.

Udílení pamětní medaile Fakulty 
financí a účetnictví VŠE v Praze 

prof. Bohumilu Královi
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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:

Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
Marie Halimová 
http://kvf.vse.cz 

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

 3 
 6 
 3 
 0 
 8 
 4

Charakteristika katedry, odborné zaměření a garantované studijní obory
Zaměření katedry odpovídá šíři problémů veřejného sektoru a veřejných financí. Katedra zkoumá problematiku veřejných výdajů a výda-
jových programů, zdanění a daňovou teorií a politiku, financování neziskových odvětví a fiskální teorii a politiku. 

Katedra garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní obor Zdanění a daňová politika. Pro studijní obor zajišťuje výuku ve speci-
alizovaných předmětech. Rovněž nabízí vedlejší specializaci Daně v podnikání pro studenty navazujících magisterských studijních oborů 
Vysoké školy ekonomické v Praze. Všichni členové katedry se dále podílí na profilaci studentů bakalářského, navazujícího magisterského 
i doktorského studia oboru Finance jako jedna z garantujících kateder. 

Na Katedře veřejných financí bylo v roce 2018 úspěšně vedeno a obhájeno celkem 57 bakalářských prací, 79 diplomových prací a dvě 
disertační práce -1) Ing. Zuzany Špinerové – Efektivnost veřejného obstarávání z hlediska dopadu na finanční ukazatele firem, 2) Ing. 
Ondřeje Bayera – Odhady daňových příjmů.

Kvalifikační struktura a růst, změny ve složení katedry 
Kvalifikační struktura na Katedře veřejných financí je dlouhodobě ustálená. 

Významné události v oblasti pedagogiky, zahraničních vztahů, pořádaných akcí (konferencí) 
Katedra veřejných financí pořádala v lednu roku 2018 mezinárodní konferenci VAT Forum. Této akce se zúčastnili odborníci z praxe, finanč-
ní správy a akademické obce z ČR i zahraničí. V průběhu letního i zimního semestru se pravidelně uskutečňovaly statistické semináře pro 
studenty, které probíhaly v rámci fakultního projektu „Studentské statistické workshopy pro FFÚ“. V roce 2018 Katedra veřejných financí 
uspořádala 23. mezinárodní vědeckou konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Konference je od roku 2012 zařazena 
do prestižní databáze Web of Science – CPCI-SSH. 

Výsledky vědeckovýzkumné práce
Výsledky vědeckovýzkumné práce prezentovali členové a studenti doktorského studia katedry v odborných článcích v recenzovaných 
časopisech a na konferencích s mezinárodní účastí. 

Spolupráce s praxí, CŽV, projekty
Pro pedagogy Katedry veřejných financí je prvořadá příprava absolventů bakalářského i magisterského studijní oboru na budoucí po-
volání. Katedra studentům zprostředkovává 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 veřejných financí spolupracuje aktivně s odborníky s praxe. V roce 2018 
proběhly přednášky na odborné téma v rámci předmětů vyučovaných KVF – PhDr. Kaucký: Celní problematika, Mgr. Petr Toman: Proble-
matika daňových úniků, Ing. Jan Vořechovský (ředitel ekonomického odboru MK ČR): Praxe veřejných financí v oblasti kultury.

Katedra rovněž nabízí absolvování předmětu Odborná praxe, který je realizován na pracovištích budoucích zaměstnavatelů. Významní 
odborníci z praxe jsou pravidelně členy státnicových komisí. 

Ostatní (plány do budoucnosti) 
Katedra veřejných financí se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu poskytovaného vzdělání v rámci všech studijních programů – bakalářských, 
navazujících magisterských i doktorských. Jedním z hlavních cílů je ještě více propojit výuku s praxí prostřednictvím zapojení odborníků 
z praxe do přímé i nepřímé výuky. Jedním z dalších cílů je organizace mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných 
financí (od roku 2012 v databázi Web of Science CPCI-SSH), která má kladnou odezvu ze strany účastníků. 
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9.2 Zpráva o činnosti institutu a studentských spolků 
9.2.1 Institut energetické ekonomie 
Institut energetické ekonomie (IEE) je pracoviště Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze, který sdružuje studenty a odbornou veřejnost se zájmem o energetickou ekonomii. Cílem 
je zprostředkovat 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 2018 institut uspořádal 7 přednášek, workshopů a kariérní večer. Důležitými milníky bylo spuštění 
2. ročníku celoročního výukového programu Energy Academy pro 20 vybraných studentů a zinteraktivnění mnoha aktivit.

Kariérní večer
 Institutu energetické 

ekonomie (IEE) 
Najdi se v energetice

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 dubnu roku 2016, 
od té doby úspěšně rozvíjí svou činnost. Odborné zaměření institutu je na oblast strategického 
investování, private equity a real estate propojováním odborností z financí, bankovnictví 
a oceňování. ISTI výrazně přispěl k založení MBA programu Nemovitosti a jejich oceňování, který 

byl akreditován na jaře 2018 a který naplno běží od podzimu tohoto roku. Institut získal nového hlavního partnera pro oblast 
finančních trhů a to Deutsche Boerse Group. V roce 2018 ISTI zorganizoval opět společně s CERGE-EI mezinárodní konferenci 
Free Market Roadshow, v prosinci společně s Hospodářskými novinami prezentoval první ročník žebříčku podílových realitních 
fondů, uspořádal několik přednášek pro studenty VŠE a svými analýzami podpořil Hospodářské noviny či například společnosti 
Crestyl a Sothebys real estate. 

Přednáška prof. Aswatha 
Damodarana organizovaná  

Institutem strategického 
investování (ISTI)

9.2.3 Klub daňařů 
Klub daňařů působí na Fakultě financí a účetnictví již více než pět let a od té doby se mu podařilo 
uspořádat několik povedených akcí s odborníky z praxe i z akademické půdy. V průběhu fungování 
spolupracuje s Katedrou veřejných financí na přípravě akcí katedry pro studenty a na propojení 
studentů s klubem. Klub v roce 2018 poprvé uspořádal akci s názvem Vyplnění daňového přiznání 
s Klubem daňařů, která měla úspěch. Akce se zúčastnili jak studenti z oboru Zdanění a daňová politika 
z nižších ročníků bakalářského studia, tak studenti z jiných oborů. Další akce jsou spíše nahodilé 

podle aktuálně řešených témat v oblasti daní. Proběhla například přednáška Petra Zahradníka z České spořitelny na téma 
Budoucnost politik a rozpočtování EU. Dále měla proběhnout velmi žádaná odborná přednáška o zdanění sdílené ekonomiky 
se Simonou Hornochovou, která patří mezi špičku ve svém oboru, ale bohužel akce byla z důvodu evakuace školy zrušena. Na 
příští akademický rok klub plánuje opět odborné přednášky, další ročník vyplnění daňového přiznání s Klubem daňařů a také 
více neformálních akcí. Klub také plánuje rozšířit svou základnu členů a více se zaměřit na studenty nižších ročníků.
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9.2.4 Klub přátel účetnictví
Klub přátel účetnictví je nezávislý studentský spolek založený pod záštitou Katedry finančního 
účetnictví a auditingu VŠE, jenž si klade za cíl stmelovat studenty Fakulty financí a účetnictví. 
V loňském roce oslavil již 5. rok své existence a stejně jako v předchozích letech organizoval 
formální i neformální akce. V letním semestru proběhla přednáška o kryptoměnách, kde pan Jiří 

Fiala vysvětlil, co kryptoměny jsou, a poté paní Hana Trnková Kocourková přiblížila jejich účtování a danění. Toto aktuální 
téma se těší velkému zájmu, což se odrazilo i v návštěvnosti. Zúčastnili se jí i absolventi VŠE. První přednáška zimního semestru 
se sice mírně odchylovala od účetní tématiky, ovšem to neubíralo nic na její kvalitě. Profesorka Vladimíra Dvořáková nás 
společně se svým kolegou Petrem Vymětalem zasvětila do tajů financování politických kampaní a lobbingu, zjistili jsme i to, 
kdo je nejštědřejším podporovatelem stran. Vrcholem programu klubu byla již tradičně celodenní konference, organizovaná 
na rektorský den 18. 4. 2018. Čtvrtý ročník nesl název Mám titul a co dál. Konference se konala v prostorách Vysoké školy 
ekonomické a opět byla podpořena Fakultou financí a účetnictví. V rámci programu se účastníci mohli setkat s úspěšnými 
mladými lidmi, kteří se po škole na pracovním trhu rozhodně neztratili, nahlédnout pod pokličku assessment center či zjistit, 
kudy vede cesta na vysněnou pozici. Vedle odborných akcí klub opět uspořádal i několik neformálních. Nejprve v březnu 
oslavil téměř se všemi současnými i bývalými členy své 5. narozeniny. Před Velikonocemi a Vánocemi se konaly tradiční Sranda 
akce (od prosince Pivko s KPÚ), kdy se studenti mohou setkat se svými vyučujícími v neformálním prostředí restaurace, a to 
i s krátkým programem. Akademický rok jsme zakončili grilovačkou pořádanou ve spolupráci s Bankéřským klubem a Klubem 
daňařů. V říjnu klub pro studenty opět přichystal oblíbený fakultní bowling.

Konference Finanční profese 
jako ohrožený druh: Robotizace, 

pořádaná Klubem přátel 
účetnictví 

9.2.5 Bankéřský klub 
Bankéřský klub byl založen v roce 2014 a momentálně jej tvoří 7 aktivních členů, kteří se podílejí na 
jeho chodu. Prioritou spolku je sdružování studentů z FFÚ a propojování teorie s praxí. Předmětem 
činnosti je pořádání odborných přednášek, workshopů a company visit. Tyto akce jsou určeny buď 
primárně pro členy klubu (například company visit nebo uzavřené workshopy), nebo se jedná 

o veřejné přednášky, které jsou cílené na studenty FFÚ, ale i odborná veřejnost je na přednáškách vítána. Významnou složkou 
aktivit je také organizace neformálních akcí, jako je Bankéřská chata, každoroční sezení s našimi oblíbenými učiteli či Vánoční 
večírek. Mezi nejdůležitější události klubu za uplynulé dva semestry patří: workshop na investování s Jánem Hájkem, CFA, 
každoroční sezení s Milanem Šimáčkem, Ph.D. a navázání spoluprací s předními společnostmi na trhu financí v České republice. 
Pro následující semestry je cílem klubu udržet si počet zajímavých akcí a vymyslet novou formu akcí pro studenty. 

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.

Bankéřský klub pořádal
setkání s odborníky VIG RE na téma 

novinky ze zajišťovnictví
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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 2018 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 2018, 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 2018, tvořil z největší části příspěvek 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 57 085 tis. Kč, příděl v rámci doktorského studia, který byl očištěn 
o platby za kooperaci v rámci tohoto doktorského studia, ve výši 1 680 tis. Kč, korekce rozpočtu o přerozdělení v rámci výuky 
Exchange studentů ve výši 830 tis. Kč a Fond provozních prostředků převedený z roku 2017 ve výši 12 417 tis. Kč. Na konci roku 
2018 MŠMT provedlo dva rozpisy dosud nerozdělených prostředků příspěvku roku 2018 jednotlivým veřejným vysokým školám. Na 
Fakultu financí a účetnictví připadly dva dodatečné příděly a to ve výši 639 tis. Kč a 637 tis. kčKč, které nebyly do konce roku 2018 
profinancovány. Celková částka tak byla převedena do Fondu provozních prostředků a katedrám bude rozdělena dle podílu na 
výkonech z roku 2018 v rozpočtu roku 2019. 

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti fakulty probíhalo v roce 2018 v souladu se schváleným rozpočtem. 

Hospodaření a čerpání výnosů hlavní činnosti Fakulty financí a účetnictví
 

2018 Fakulta celkem v tis. Kč

Rozpočet pro rok 2018 70 352

Dodatečný příděl  1 276

Spotřebované nákupy celkem  1 163

Služby celkem   978

Osobní náklady celkem 42 066

Sociální a zdravotní zabezpečení 14 303

Celkem čerpáno 58 510

Tvorba fondu 2018 13 118

Stipendijní fond 
Finanční prostředky Stipendijního fondu byly v roce 2018 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 2018, byl ve výši 7 097 tis. Kč. Příděl prostředků Stipendijního fondu na Fakultu financí 
a účetnictví, vytvořeného z poplatků za studium, činil 4 020 tis. Kč pro rok 2018 a zbylá částka 3 077 tis. Kč představovala 
uspořené prostředky z roku 2017. Vzhledem k tomu, že přidělená částka nebyla ve sledovaném období plně vyčerpána, byl 
zůstatek Stipendijního fondu ve výši 2 041 tis. Kč převeden do roku 2019. 

Kromě Stipendijního fondu má fakulta k dispozici ještě účelově určené prostředky přidělené MŠMT na výplatu stipendií 
studentů doktorského studia. Pro rok 2018 bylo rozpočtováno 6 615 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo odvozeno od počtu studentů 
doktorského studia a činilo 6 716 tis. Kč. Rozpočtovaná dotace související se studiem zahraničních studentů na fakultě byla ve 
výši 2 000 tis. Kč, skutečně bylo vyplaceno 1 821 tis. Kč dle počtu zahraničních studentů. 

Fond reprodukce investičního majetku 
V roce 2018 fakulta disponovala přídělem investičních zdrojů ve výši 178 tis. Kč. Tyto investiční prostředky byly využity 
zejména na nákup příslušenství pro fotoaparát a elektroniku pro videokonference. Fond reprodukce investičního majetku 
nebyl vyčerpán. Částka 52 tis. Kč byla převedena do roku 2019. 

72 %

24%

1,7 % 2 %
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Fondy Fakulty Financí a účetnictví

2018
Zůstatek  

k 31.12.2017
Příděl do fondu 

2018
Čerpání  

2018
Zůstatek  

k 31.12.2018

Stipendijní fond  3 077 000 4 020 000 5 056 000  2 041 000

Fond reprodukce investičního majetku –   178 000   126 000     52 000

Fond účelových prostředků    882 000 1 006 000 –  1 888 000

Fond provozních prostředků 12 417 000   701 000 – 13 118 000

10.2 Věda a výzkum 
Interní grantová agentura
V rámci financování vědy a výzkumu hospodařila fakulta, resp. katedry s přidělenými prostředky od Interní grantové soutěže 
(IGS) VŠE v Praze a s prostředky, které jí byly přiděleny na podporu institucionální vědy. Na fakultu bylo přiděleno celkem 3 570 
tis. Kč na 13 projektů v rámci Interní grantové soutěže VŠE v Praze. Na administrativu bylo v rámci projektu IGS přiděleno 68 tis. 
Kč. Do Fondu účelových prostředků bylo na konci roku 2018 převedeno 15 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 2018 v rámci institucionální podpory činil 12 056 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 1 808 tis. Kč. 

Čerpání finančních prostředků z Institucionální podpory v Kč

2018 Fakulta celkem

Materiální náklady    109 109

Cestovní náklady    135 455

Náklady na ost. služby a nemat. Nákl.    219 502

Doplňkové (režijní) náklady  1 808 411

Mzdy a odměny  6 676 328

Ostatní osobní náklady    770 550

Sociální a zdravotní pojištění a SF  2 336 715

Celkem 12 056 070

Granty a jiné účelové prostředky 
V roce 2018 se na fakultě řešilo celkem 8 externích grantových projektů. Grantové projekty byly financovány z prostředků 
dotace, které poskytla Grantová agentura České republiky, a to v celkovém objemu podpory 5 879 tis. Kč. Ne všechny 
přidělené finanční prostředky byly profinancovány, proto řešitelé využili možnosti převést část (5 %) finančních prostředků 
do příštího roku 2019. Do Fondu účelových prostředků tak bylo přiděleno 220 tis. Kč. Na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví 
se jednalo o tři projekty, které vedli docent Teplý, profesor Witzany a končící projekt docentky Radové. Na Katedře financí 
a oceňování podniku se jednalo o končící projekt doktora Svačiny. Na Katedře finančního účetnictví a auditingu se jednalo 

2 %

1 %

1 %

58 %

19 %

6 %

15 %
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2018 Fakulta celkem

Zahraniční granty

Počet projektů na fakultě       1

Rozpočet  63 442

Čerpání  63 442

Převod do Fondu účelových prostředků –

Rozvojové programy

Počet projektů na fakultě       2

Rozpočet 879 055

Čerpání 879 055

Převod do Fondu účelových prostředků –

o projekt doktora Rady. Docent Brůna vedl svůj projekt na Katedře měnové teorie a politiky. Další projekt byl řešen na Katedře 
manažerského účetnictví pod vedením docenta Wagnera a profesor Pavel řídil svůj nový projekt na Katedře veřejných financí.

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 čerpány v roce 2017 
a v roce 2018 byl rozpočet dočerpán a uzavřen. V roce 2018 bylo profinancováno 63 tis. Kč. Na fakultě v roce 2018 byly řešeny 
dva Rozvojové programy, a to na Katedře veřejných financí. V roce 2018 činil celkový objem těchto zdrojů 879 tis. Kč. 

Granty a jiné účelové prostředky Fakulty financí a účetnictví v Kč

2018 Fakulta celkem

Interní grantová agentura  

Počet projektů na fakultě       13

Rozpočet  3 570 273

Čerpání 3 567 369

Čerpání Fondu účelových prostředků    12 027

Tvorba Fondu účelových prostředků    14 931

Grantová agentura ČR

Počet projektů na fakultě         8

Rozpočet 5 879 000

Čerpání 5 741 137

Čerpání Fondu účelových prostředků  149 000

Tvorba Fondu účelových prostředků  220 397

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. 

2018 Finanční čerpání v Kč

Celkem mzdové náklady 4 379 310

Paušální náklady 1 164 435

10.4 Dary 
Dalšími účelovými prostředky, se kterými fakulta, resp. katedry hospodařily v roce 2018, byly finanční prostředky získané formou 
darů, jejichž celkový objem činil 295 tis. Kč, z toho 175 tis. Kč představovaly dary přijaté v roce 2018 a zbytek představoval 
zůstatek převedený z roku 2017. V roce 2018 fakulta, resp. katedry použily všechny prostředky ve výši 295 tis. Kč. Do roku 2019 
nebyly převedeny žádné finanční prostředky 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 2018, včetně prostředků, které byly převedeny z roku 2017, činily celkem 14 245 tis. Kč. Celkové 
náklady vynaložené v rámci těchto činností činily 7 113 tis. Kč. Časové rozlišení roku 2018 činilo 7 131 tis. Kč. V rámci nevýdělečné 
doplňkové činnosti byla organizována Pedagogická odborná konference (PEKO 2018) a Doplňkové pedagogické studium. 
V rámci této činnosti probíhá také magisterský program v angličtině Master in Finance and Accounting (MIFA) a nový studijní 
program MBA zaměřený na komerční nemovitosti, developerskou činnost a oceňování nemovitostí (MBARE). Doplňková činnost 
ekonomická představuje významný zdroj příjmů jednotlivých kateder. V roce 2018 bylo aktivních celkem 11 zakázek. Fakulta, 
resp. Katedry hospodařily s celkovými prostředky ve výši 4 029 tis. Kč, z nichž 1 506 tis. Kč představovaly příjmy roku 2017. V roce 
2018 činily náklady v rámci této činnosti 1 722 tis. Kč. Neprofinancovaná částka ve výši 2 307 tis. Kč byla časově rozlišena. 
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11 Absolventi FFÚ za rok 2018
11.1 Absolventi navazujícího magisterského studia  

po jednotlivých oborech

Obor Duben Červen Říjen
Březen 

2019
Celkem

Červený 
diplom

Bankovnictví 
a pojišťovnictví (17 %)

15  9  41  65 1

Zdanění a daňová 
politika (17 %)

16 12  36  64 1

Finanční 
inženýrství (5 %)

 2 8   9  19 0

Finance (19 %) 21 11  41 1  74 2

Finance a oceňování 
podniku (9 %)

 6 21   4 2  33 2

Účetnictví a finanční 
řízení podniku (25 %)

33 24  42  99 3

Učitelství ekonomických 
předmětu pro střední 
školy (3 %)

 2 1   9  12 0

MIFA (5%)  2 13   1 2  18 0

CELKEM 95 86 182 3 384 9

Bankovnictví  
a pojišťovnictví
Bauerová Eliška
Bechník Richard
Čeňková Martina
Černá Markéta
Dostálová Barbora
Dudzich Viktar
Ďulíková Kateřina
Farský Štěpán
Figurová Nina
Fľak Filip
German Igor
Ghazaryan Albert
Hertlová Tereza
Honsová Kristýna
Hovorka Tomáš
Hrivnák Ľubor
Chobotská Jitka
Ibragimo Artur
Janda Kristián
Kalousová Gabriela
Khalupnyk Artem
Konečný Štěpán
Košan Aleš
Králíková Lenka
Krupička Tomáš

Křivda Martin
Lovás Branislav
Malina Michal
Marešová Nicole
Maršíková Kateřina
Martinec Daniel
Matouš Václav
Morong Martin
Mužík Daniel
Novosadová Ester
Pažout Stanislav
Pecka Milan
Pochobradská Blanka
Považanová Eva
Prokopová Tereza
Pršalová Aneta
Režný Filip
Schmiedt Martin
Scholle David
Skirčáková Jana
Sosa Patrik
Stanko Marek
Stollinová Adéla
Straka Ondrej
Sýkora Igor
Šachová Petra
Šlapáková Zuzana

Štolc Michal
Štrbová Barbora
Švábová Jana
Táborský František
Trampota Simon
Vaculka Jan
Vašíček Marek
Vážný David
Velechovská Kateřina
Venhudová Tereza
Vozáriková Veronika
Zubakhina Yulia
Zych Michal

Zdanění a daňová 
politika
Andrlová Kateřina
Bartůňková Markéta
Bohuslav Jan
Čehovská Klára
Dušková Jana
Garnotová Karolína
Hložánková Veronika
Hnidová Tereza
Hradecký Vojtěch

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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17 %
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Hroch Daniel
Hrušková Tereza
Christián Tomáš
Chylík Jakub
Jáchym Michal
Jeníková Michaela
Jiroutová Simona
Kafka Václav
Kollárová Bibiana
Kondratenko Alina
Košťálová Iveta
Kováč Pavol
Kovalová Daniela
Kracík Josef
Kruze Ekaterina
Kudrnová Lucie
Lněníček Jan
Malina Michal
Mikyska Adéla
Miltáková Lenka
Moravčíková Michaela
Morc Ladislav
Moučková Michaela
Murzinskaya Olga
Nohavica Adam
Nováková Michaela
Pacovská Zlata
Papáčková Hana
Phanová Ngoc Ha
Pokorná Veronika
Přibilová Kateřina
Přibylová Nikola
Purnochová Eva
Rolák Marcel
Rybáková Alžběta
Řehová Vendula
Slezáková Alžběta
Soukupová Veronika
Srbová Iva
Stöhrová Jana
Sukovský Stanislav
Šaffková Denisa
Šedivcová Andrea
Škardová Gabriela
Šlingr Marek
Švandová Markéta
Turnvaldová Josefína
Urbancová Lucie
Vašková Veronika
Vejškrabová Klára
Vlček Václav
Vondrušková Lenka
Zelinková Renáta
Zichová Tereza
Žďárský Marek

Finanční inženýrství

Čurpek Juraj
Doležal Ondřej
Helcl Jan
Chval David
Kompanová Eliška

Krchňavý Martin
Kuchta Michal
Lupač Juraj
Machalík Marek
Midová Barbara
Pagáč Peter
Pozsonyiová Daniela
Sedláčková Kateřina
Schejbal Radek
Slabý Pavel
Švehláková Markéta
Večeřa Karel
Velcer Jan
Vodolazskyi Oleksandr

Finance

Abu Dayeh Christián
Adámková Michaela
Bajerová Kristýna
Bartošák Marek
Belejčák Jaroslav
Benešová Tina
Bodnár Juraj
Coufal David
Černá Kateřina
Černohorský Vojtěch
Danová Alžbeta
Dědeček Radek
Dobrynina Valeriya
Dreveňáková Marianna
Dýma Dominik
Fabian Tomáš
Fabulová Marcela
Fernando Nina
Folprecht Marek
Fousek Ondřej
Hanák Ondřej
Hložková Helena
Hofmmann Petr
Hořáková Gabriela
Hrbek Jan
Hudečková Veronika
Hutňan Tomáš
Janovská Kateřina
Jiříková Petra
Kalistová Lina
Klapka Tomáš
Klinčeková Michaela
Kohoutová Eva
Krejčí Ondřej
Krupová Janka
Kubricht Adam
Kvasnová Martina
Linkeschová Kornélia
Lipovská Monika
Maleňák Milan
Malík Jakub
Mátl Lukáš
Mitrová Martina
Monyoková Dominika
Motylová Šárka
Mravcová Veronika

Němeček Marek
Nguyen Phuong
Novotný Tomáš
Omastová Mária
Páleníček Adam
Panýr Tomáš
Pečonka David
Plíva Jan
Pospíšil Václav
Pulchartová Petra
Ručková Alena
Salfický Rudolf
Sartorius Michal
Satrapová Anna
Schořová Simona
Soukup Jan
Svobodová Andrea
Šelepa Ladislav
Šíma Michael
Štěpán Pavel
Štětina Václav
Tesařová Žaneta
Trunečková Eva
Vanček Daniel
Vencl Jiří
Víchová Markéta
Vrška Vratislav
Zapotocká Anna

Finance  
a oceňování 
podniku 

Bartel Martin 
Beránek Hynek 
Brych Jiří 
Budský Patrik 
Dubenský Jiří 
Hnátková Tereza 
Hniličková Aneta Natálie 
Hrubý Matěj 
Hrubý Tomáš 
Iľašová Dominika 
Kasalová Monika 
Kopásková Miriam
Krejčíř Filip 
Krištofová Klaudia 
Lauko Juraj 
Malířová Veronika 
Matysová Petra 
Novotný Lukáš 
Pekárek Jan 
Polesná Martina 
Potůček Tomáš 
Sehnal Marek
Schaleková Silvia
Sich Olena
Smolka Vladimír
Staňková Veronika
Straková Eliška
Šípková Radka
Škripková Monika

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.
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Finance

Ing. Ondřej Bayer
ng. Michal Dvořák
Ing. David Ferreira Moreira
Ing. Milan Fičura
Ing. Zuzana Špinerová

Účetnictví a finanční 
řízení podniku
Ing. Ondřej Bayer
ng. Michal Dvořák
Ing. David Ferreira Moreira
Ing. Milan Fičura
Ing. Zuzana Špinerová

Špeldová Anežka
Vaňková Martina
Veselý Vladimír
Wenig Jan

Účetnictví a finanční 
řízení podniku

Abelová Kateřina
Andrle Jan
Avdeeva Ekaterina
Averin Nikolay
Baityová Viktoria
Baláčková Hana
Béliková Pavlína
Belšánová Ivana
Beran Luboš
Berka Přemysl
Bláhová Nikola
Brandejsová Michaela
Brothánek Jan
Čítková Monika
Čižmár Peter
Demjanovičová Nikola
Dokoupilová Barbora
Druz Olga
Dubová Monika
Dvorská Helena
Dvořáková Klára
Dvořáková Žaneta
Floriánová Klára
Galuška Pavel
Golovková Anita
Gruszová Michala
Hanusová Lucie
Havlíková Kristina
Heltová Tereza
Hetfleiš Vladislav
Homola Lukáš
Horáková Michaela
Horník Tomáš
Hospůdka Tomáš
Hrubá Veronika
Chadimová Aneta
Jaklová Petra
Janovský Erik
Ježková Eliška
Kafková Veronika

Kárníková Adéla
Kindermann Ota
Kovačovič Matej
Krausová Lucie
Kreslová Pavlína
Křehnáčová Aneta
Křivánková Lenka
Kučerová Kristýna
Kuznecov Vladislav
Lorenc Adam
Ludvíková Kristina
Luchkina Yulia
Lukeš Jáchym
Mach Adam
Macháček Martin
Marešová Martina
Marešová Tereza
Maroušek Jan
Martinec Šimon
Mikyska Petr
Milfait Marek
Mocák Marek
Morávková Barbora
Mríz Slavomír
Neubauerová Hana
Nikiforova Daria
Nováková Veronika
Pikhartová Nikola
Prázdná Eliška
Procházka Matěj
Ptáček Stanislav
Salihbegovic Amna
Satranová Kateřina
Selnarová Martina
Seravokaya Veranika
Sládková Simona
Solarová Jana
Soukupová Markéta
Svoboda Samuel
Šebík Jan
Šikýřová Tereza
Šimáková Aneta
Štefánková Klára
Štychová Andrea
Šubrt Jan
Šutová Linda
Tichá Veronika
Trousil Ondřej
Turková Karolína
Uhrová 

Vorlíčková Martina
Vostradovská Daniela
Vránová Jana
Vybíralová Alena
Výšková Barbora
Weiserová Nikola
Wohlhöfner Jan
Zapletalová Markéta
Zeman Marcel

Učitelství ekonomických 
předmětů pro střední školy

Belán David
Beránková Michaela
Hes Lukáš
Kosíková Iveta
Krásová Markéta
Matyásková Eva
Navrátilová Jana
Pelikánová Anna
Pinďáková Eva
Tomeš Pavel
Veselá Zuzana
Záleská Veronika

(MIFA) Finance
and Accounting 
Bashynska Vladyslava
Birlik Merve
Dangová Hien
Davydova Yulia
Donini Giacomo
Gafurova Nasiba
Jakoubek Marek
Kataev Egor
Lojkásek David
Ming Xu
Nguyen Xuan Chi
Panchvidze Natia
Ragan Kristine Steffi
Repkina Karina
SchüllerChristoph Markus
Smirnova Anastasiia
Trevinos Sandoval Lily Estephania
Ttuyan Anna

Červenou barvou jsou uvedeny jména absolventů s červeným diplomem.

11.2 Absolventi doktorského studia po jednotlivých oborech
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