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Odborné zaměření
Základním posláním činnosti fakulty je vzdělávací, výzkumná a poradenská činnost v oblastech komerční-
ho a centrálního bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, mezinárodních financí, veřejných financí, 
daní, veřejných zakázek, finančního a manažerského účetnictví, auditingu, mezinárodních účetních stan-
dardů, finančního managementu, oceňování podniků a ekonomické pedagogiky.

Nabízené služby
Zpracování odborných studií a stanovisek podle individuálních požadavků 

 zdanění a daňová politika 
 (mikro a makroekonomické otázky zdanění, mezinárodní komparace a analýzy vývoje daňových systémů 

a daňových politik),

 veřejné výdaje a veřejný sektor 
 (kvantitativní i kvalitativní výzkum v oblasti efektivnosti, struktury, vývoje a institucionálního prostředí veřejných 

výdajů ve vyspělých zemích a pro vybrané segmenty jako např. školství, zdravotnictví, obce, veřejné zakázky), 

 fiskální a rozpočtová politika 
 (kvantitativní analýza a makroekonomické souvislosti fiskální politiky, institucionální a evropský kontext 

rozpočtové politiky a rozpočtových systémů ČR a vyspělých zemí),

 manažersky orientované informační systémy 
 (vymezení důležitých předpokladů transformace podnikového chování na strategické cílové dominanty 

s hlavním zřetelem na měření jejich výkonnosti a konkretizace těchto předpokladů na organizační, plánovací, 
kontrolní a informační funkci systému řízení),

 koncipování ekonomických modelů 
 (s přihlédnutím na specifika malé otevřené ekonomiky a na výzkum spojený s finanční krizí a regulací 

finančních trhů), 

 oborové a speciální didaktiky 
 (sledování vývoje cílů školství, vymezení vlivů týkajících se vývoje středního a vyššího odborného vzdělávání 

s ohledem na výuku ekonomických předmětů středních a vyšších odborných škol, využívání multimediálních 
pomůcek ve výuce ekonomických předmětů středních a vyšších odborných škol, integrace teoretických, 
ekonomických a praktických poznatků ve vzdělávání do výuky ekonomických předmětů), 

 bankovnictví, kapitálové trhy a pojišťovnictví 
 (identifikace a kvantifikace bankovních, investičních, pojistných a finančních rizik, ochrana finančních 

spotřebitelů, finanční gramotnost, účinnost regulatorně-dohledových nástrojů při omezování výskytu 



tržního selhávání, dopad důchodové reformy na obyvatelstvo, analýza pojistných podvodů a změny regulace 
v pojišťovnictví, analýzy nákladů různých typů bankovních podniků na nová regulatorní pravidla, která jsou 
odezvou na globální finanční krizi), 

 finance podniku 
 (rozpracování metodiky v oblasti finanční analýzy, řízení kapitálové struktury a investičního rozhodování, 

analýza dopadu nových investičních a finančních instrumentů na hospodaření českých podniků, aplikace 
teorie zastoupení na jednotlivé aspekty finančního hospodaření s důrazem na propojení s finančními krizemi, 
rozvedení problematiky teoretických přístupů k restrukturalizaci podniků a k řízení ve finanční tísni),

 oceňování podniku 
 (analýza konvergenčních procesů vybraných ukazatelů podnikového hospodaření v rámci České republiky jako 

východisko pro zpřesnění odhadu pokračující hodnoty, využití simulačních metod pro ocenění podniku, impliko-
vané náklady vlastního kapitálu a rizikové prémie kapitálového trhu, testování postupů pro odhad diferencova-
ných bezrizikových výnosových měr, specifika oceňování podniků v různých odvětvích národního hospodářství),

 finanční účetnictví a auditing 
 (vypracování koncepčního rámce k účetním předpisům se záměrem zlepšení vypovídací schopnosti účetního 

výkaznictví při respektování principu „obsah nad formu“, harmonizace v oblasti účetního výkaznictví směrem 
k mezinárodním účetním normám, analýzy tendencí regulace účetního výkaznictví na úrovni EU, „elektronizace“ 
účetnictví, sledování nezbytných vazeb mezi účetnictvím a ostatními právními předpisy, zejména v oblasti 
obchodního a daňového práva, etické problémy účetní a auditorské profese).

Pořádání vzdělávacích kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání
 peněžní ekonomie a bankovnictví,
 kurzy manažerských a finančních znalostí pro učitele odborných předmětů a řídící pracovníky základních 

a středních škol a projektové manažery. 

Dosažené výsledky, reference a příklady 
spolupráce

Dosažené výsledky
Dosud realizované odborné výstupy jako výsledek výzkumné a poradenské činnosti zařazují Fakultu financí 
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze mezi nejlepší ekonomické fakulty v ČR, což je patrné z následujících 
pravidelně realizovaných výzkumných a odborných aktivit.

Výzkumné projekty
 grantové projekty GA ČR (od roku 2002 více jak 50 vyřešených projektů),
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 řešení výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska“ 
(2005–2011) a jeho úspěšné ukončení.

Vydávání odborných časopisů
 Český finanční a účetní časopis
 European Financial and Accounting Journal
 Oceňování

Pořádání tuzemských a mezinárodních vědeckých konferencí
 každoroční dubnová mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (od r. 1996),
 každoroční červnová mezinárodní konference k problematice financí a účetnictví (s akcentem na studenty 

doktorského studia) na Fakultě financí a účetnictví VŠE (od r. 2000), 
 pravidelně pořádaná podzimní mezinárodní konference Řízení výkonnosti (od r. 2005).

Reference
Česká národní banka, Ministerstvo financí ČR, Česká bankovní asociace, Česká spořitelna, Komerční banka, Svaz 
účetních, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Deloitte, Fincentrum, Raiffeisen stavební spořitelna, PWC 
a KPMG.

Příklady spolupráce
 Znalecká činnost ve spolupráci s Institutem oceňování majetku.
 Interpretace mezinárodních účetních standardů ve spolupráci se Svazem účetních, Národní účetní radou, 

Komorou auditorů, Evropskou účetní asociací. 
 Certifikace účetních. 
 Spolupráce s Komorou auditorů a Komorou daňových poradců.
 Zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva ve spolupráci 

s Ministerstvem financí ČR, Abecedou rodinných financí, City 
Foundation a Providentem.

 Organizace zkoušek odborné způsobilosti finančních 
zprostředkovatelů ve spolupráci s Fincentrem.

Kontaktní osoba
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 
proděkan pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta financí a účetnictví
E-mail: leos.vitek@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 179




