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FINANCE A ÚČETNICTVÍ (FaÚ)
❑ Nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího

magisterského studijního programu – a to v prezenční i kombinované
formě.

❑ Program (dříve pod názvem Účetnictví a finanční řízení podniku) je
nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 (cca 3,5 tis. absolventů).

❑ Program je uznán v ČR Institutem certifikace Svazu účetních (ICSU) a
Mezinárodní komorou certifikovaných účetních (ACCA).

❑ Garantem je Katedra účetnictví a financí EF JU (budova děkanátu
EFJU, 3. p.)
➢ https://www.ef.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi
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Proč si vybrat FaÚ na EF JU?
❑ Finance a účetnictví jsou tradičním a respektovaným studijním

programem.
❑ Dlouhodobě stabilní program na JU, s jasně definovaným a čitelným

profilem absolventa, jak pro uchazeče o studium, tak pro
zaměstnavatele.

❑ Program je akreditován na úrovni bakalářského i navazujícího
magisterského studia.

❑ Studium uznáváno národní profesní autoritou (Institut certifikace Svazu
účetních) a nadnárodní profesní autoritou (ACCA).

❑ Poskytuje možnost výjezdu na zahraniční univerzity.
❑ Nabízí vyváženost teoretických znalostí a praktických dovedností a

poskytuje vysokou flexibilitu uplatnění.
❑ Velmi dobré finanční ohodnocení absolventů.
❑ Usnadněná možnost přechodu absolventů do regulovaných profesí

(daňový poradce, auditor).
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Garantující katedra

❑ Vedoucí Katedry účetnictví a financí (KUF):

❑ doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

❑ tel. 387772470, jilek@ef.jcu.cz

❑ Tajemník KUF:

❑ Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

❑ tel. 387772482, svoboda@ef.jcu.cz

❑ Kolektiv KUF:

❑ https://www.ef.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi
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Odborný profil studijního programu FaÚ

❑ Teoretický základ ekonomie (jako ve všech studijních programech na

EF)

❑ Aplikace do oblasti financí, účetnictví a daní.

 Cíl: široké a dobře ohodnocené uplatnění absolventů: 
➢ ekonomická/finanční oddělení firem (výrobní, obchodní i sektor

služeb)
➢ finanční instituce (obvykle banky, pojišťovny)
➢ subjekty vládního sektoru (ministerstva, finanční úřady, krajské a

obecní úřady a jimi zřizované příspěvkové organizace a zakládané
obchodní společnosti….)
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Struktura studijního programu FaÚ

❑ Akreditované stupně studia:

➢ bakalářský studijní program (BSP), forma prezenční a kombinovaná

➢ navazující magisterský studijní program (NMSP), forma prezenční a kombinovaná

(dělají se přijímací zkoušky, popřípadě stačí dobrý průměr bakalářského studia)

❑ Studijní plán:

➢ předměty povinné, povinně volitelné, volitelné

➢ výuka cizích jazyků: důraz na AJ, možnost věnovat se i NJ, FJ, RJ, ŠJ

➢ kombinované studium obsahuje více samostudia než studium prezenční, je však 

soustředěno na pátky a soboty

➢ excelentní podpora studia studijními oporami (Akademická knihovna JU, 

bibliografické databáze, data pro finanční analýzy, propracovaný systém e-learningu...)

➢ zakončení každého předmětu (zápočet a/nebo zkouška) 

➢ zakončení studia státní zkouškou a obhajobou kvalifikační práce

❑ Kreditní systém studia: 

➢ kompatibilní s evropským kreditním systémem (ECTS)
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Zakončení studia FaÚ

❑ Zadání a vypracování kvalifikační práce:

➢ bakalářská práce (zadání ve 2. ročníku bakalářského studia)

➢ diplomová práce (zadání v 1. ročníku navazujícího magisterského studia)

❑ Státní závěrečné zkoušky

➢ bakalářské studium (Ekonomie, Finance podniku, Účetnictví, Daňový 

systém, obhajoba bakalářské práce) 

 získáte akademický titul bakalář (Bc.)

➢ navazující magisterské studium (Ekonomie, Finanční řízení podniku, 

Účetnictví, Finance nebo Kvantitativní metody v ekonomii, obhajoba 

diplomové práce) 

 získáte akademický titul inženýr (Ing.)
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Struktura studijního programu FaÚ - bakalář
Celkem za 3 roky 180 kreditů
❑ Povinné předměty (odborné): 155 kreditů v oblastech:

➢ Ekonomie, podniková ekonomika a řízení
➢ Právo
➢ Matematika, statistika a informatika, Operační analýza  
➢ Finance (Finanční systém a finanční instituce, Finanční matematika, Finance 

podniku, Finanční analýza, Cenné papíry, Veřejné finance).
➢ Účetnictví (Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka, Manažerské 

účetnictví)
➢ Daně (Daňový systém I a II)
➢ Angličtina
➢ Bakalářská práce

❑ Povinně volitelné předměty A (zaměřené na finance a účetnictví): 13 kreditů 
(Pojišťovnictví, Obchod, Finance územní samosprávy, Účetnictví neziskových 
organizací, Praktikum k účetnictví na PC, Veřejné zakázky, Oceňování podniku a 
majetku….)

❑ Povinně volitelné předměty B (doplňkové, rozšiřující): 5 kreditů, např. další cizí jazyk, 
Informatika, programování, ekonomická geografie, demografie…..

❑ Výběrové předměty (7 kreditů): celouniverzitní nabídka stovek předmětů….
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Co budete umět po absolvování FaÚ – Bc.?

Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:

➢ vedení účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých 
účetních standardů, včetně využití ICT.

➢ přípravu a základní analýzu účetních informací pro řízení podniku nebo 
organizace, jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé finanční rozhodování,

➢ základní analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku 
nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství,

➢ činnosti v oblasti finanční kontroly,

➢ plnění povinností daňových subjektů ve vztahu ke správci daně,

➢ porozumění právním normám, které upravují fungování právnických 
osob.
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Struktura studijního programu FaÚ – NMgr. (Ing.)

Celkem za 2 roky 120 kreditů
❑ Povinné předměty (odborné): 80 kreditů v oblastech:

➢ Ekonomie
➢ Finanční trhy, Mezinárodní finance
➢ Finanční řízení podniku a finanční analýza a plánování
➢ Veřejné finance
➢ Manažerské účetnictví. Mezinárodní standardy v účetnictví, auditing
➢ Diplomová práce

❑ Povinně volitelné p. A1 (Kvantitativní metody v ekonomii): 11 kreditů 
❑ Povinně volitelné př. A2 (Praktikum z financí, účetnictví a daní) 7 

kreditů: účetnictví obchodu, praktikum k daním, projektování investic, 
speciální seminář k účetnictví, obchodování s cennými papíry…..

❑ Povinně volitelné předměty B1 (Řízení a právo): 10 kreditů, např. 
obchodní právo, správní právo, Manažerská informatika, Strategický 
management…...

❑ Povinně volitelné př. B2 (Cizí jazyk): 5 kreditů, výběr z AJ, NJ, FJ
❑ Volitelné předměty: 7 kreditů, celouniverzitní nabídka 
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Co budete umět po absolvování FaÚ – Ing.?

❑ Určeno pro budoucí pracovníky především v oblasti finančního řízení,
finančního i manažerského účetnictví, controllingu, auditingu a v
účetním poradenství.

❑ Absolventi jsou připraveni zejména pro: 
➢ organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i

mezinárodních účetních standardů,
➢ využití účetních informací pro řízení podniku,
➢ analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje

odvětví i národního hospodářství,
➢ porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor,
➢ finanční rozhodování v podniku,
➢ porozumění právním aspektům podnikání,
➢ porozumění procesu auditu.
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Významné přednášky – součást studia
Výběr z minulých akcí:

❑ ACCA, ICSU: CERTIFIKACE ÚČETNÍCH
❑ Jiří Pšenčík (Generální finanční ředitelství ČB): VARIABILITA 

DAŇOVÝCH PODVODŮ
❑ Lenka Petrášková (KPMG): KREATIVNÍ ÚČETNICTVÍ 
❑ Tomáš Hládek (odborný garant pro platební styk a digitalizace 

České Bankovní asociace): PLATEBNÍ STYK V KONTEXTU S 
ČESKOU A UNIJNÍ LEGISLATIVOU

❑ Jiří Rusnok (Guvernér České národní banky): HOSPODÁŘSKÝ A 
MĚNOVÝ VÝVOJ PO UKONČENÍ MĚNOVÉHO ZÁVAZKU

❑ Jan Pavel (člen národní rozpočtové rady): NÁRODNÍ 
ROZPOČTOVÁ RADA: NEZÁVISLÝ A ODBORNÝ DOHLED NAD 
DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL

❑ Jan Frait (ředitel sekce finanční stability ČNB): FINANČNÍ 
STABILITA V ČR A MAKROOBEZŘETNOSTÍ POLITIKA
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Spolupráce s 
Institutem certifikace Svazu účetních ČR

❑ Nezávislá profesní organizace přispívající k rozvoji a zkvalitnění účetní 
profese v ČR, zajišťující vlastní profesní certifikaci založená SVAZEM 
ÚČETNÍCH ČR.

❑ Studijní program FaÚ je kompatibilní s požadavky ICSU.
❑ Dva stupně:

➢ I. CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ (6 zkoušek)
➢ II. ÚČETNÍ EXPERT (4 zkoušky)

❑ Absolventi oboru mají možnost uznání vybraných zkoušek v rámci 
certifikace (v současné době probíhá proces reakreditací nových 
zkoušek v důsledku změn v ICSU; do r. 2021 – uznávaných 5 zkoušek).

❑ Podrobnosti na: https://www.ef.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-ucetnictvi-a-
financi/pro-studenty
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Spolupráce s 
Association of Chartered Certified Accountants

❑ Globální organizace sdružující profesionální 
účetní (založena v roce 1904, cca 500 tis. členů 
a studentů, ve více než 180 zemích).

❑ Tři stupně:

➢ Fundamentals Knowledge (3 zkoušky)

➢ Fundamentals Skills (6 zkoušek)

➢ Strategic Professional (4 zkoušky)
❑ Absolventi oboru mají možnost uznání 

vybraných zkoušek v rámci certifikace: (v 
současné době probíhá proces pravidelných 
reakreditací; do r. 2021 – uznávaných 7 zkoušek).
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SVOČ – Studentská vědecká odborná činnost

➢ Každoroční odborné klání studentů o 
ceny.
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STUDENTSKÝ ŽIVOT

❑ ÚFŘP párty aneb protancuj se k 
dobročinnosti☺

➢ Výdělek z akcí je věnován Centru BAZALKA 
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Těšíme se na setkání s Vámi ☺

kolektiv Katedry účetnictví a financí
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