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Účetnictví a finanční řízení podniku

Zde je prostor pro vložení obrázku 
nebo obrázků v šedé barvě. 



Ekonomická fakulta JU
Vznikla 1. 1. 2007 oddělením ekonomických oborů od ZF JU,
navazuje na PEF VŠZ z roku 1960.

• bakalářské studium
• navazující magisterské studium
• doktorské studium

Akreditované bakalářské studijní obory:
Účetnictví a finanční řízení podniku (P, K)
Obchodní podnikání (P, K)
Řízení a ekonomika podniku (P, K)
Matematické modelování v ekonomii (P, K)
Ekonomická informatika (P, K)
Finanční a pojistná matematika (P, K)
Strukturální politika EU pro veřejnou správu (P, K)
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Akreditované navazující magisterské 
studijní obory:

Účetnictví a finanční řízení podniku (P, K)

Obchodní podnikání (P, K)
Strukturální politika EU a rozvoj venkova (P, K)
Řízení a ekonomika podniku (P, K)
Ekonomická informatika (P)
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Orgány fakulty a jejich pravomoci

Akademický senát – samosprávný orgán fakulty

Děkan – jedná a rozhoduje o věcech fakulty – v jím určeném rozsahu jej zastupují 

proděkani

Vědecká rada – projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní 

programy …

Disciplinární komise – projednává disciplinární přestupky studentů

Tajemník fakulty – řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty
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Vedení fakulty
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doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. dekan-ef@ef.jcu.cz 2800

děkan fakulty

PhDr. Miloslav Lapka, CSc. mlapka@ef.jcu.cz 2760

proděkan pro vědu a výzkum

RNDr. Renata Klufová, Ph.D. klufova@ef.jcu.cz 2707

proděkanka pro pedagogickou činnost

Ing. Radek Toušek, Ph.D. tousek@ef.jcu.cz 2476

proděkan pro rozvoj

PhDr. Marek Šulista, Ph.D. sulista@ef.jcu.cz 2466

proděkan pro zahraniční vztahy

Ing. Bc. Marek Medve mmedve@ef.jcu.cz 2420

tajemník fakulty

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. mvlckova02@ef.jcu.cz 2472

předsedkyně akademického senátu



Akademický senát
Samosprávný zastupitelský akademický orgán:

• 10 akademických pracovníků (učitelů) a 5 studentů,
• členy AS volí ze svých řad členové akademické obce fakulty (akademická obec 

= učitelé a studenti)
• zasedání jsou veřejná

Hlavní náplň činnosti: 
rozhoduje o zřízení, sloučení fakultních pracovišť; schvaluje rozpočet fakulty; 
schvaluje návrh složení vědecké rady; volí děkana; schvaluje vnitřní předpisy 
fakulty; vyjadřuje se k návrhům studijních programů a návrhu děkana jmenovat 
nebo odvolat proděkany.

Předsedkyně: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
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Katedry EF a jejich vedoucí

Katedra účetnictví a financí 

• doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Katedra aplikované matematiky a informatiky 

• RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.

Katedra ekonomiky 

• Ing. Robert Zeman, Ph.D.

Katedra obchodu a cestovního ruchu 

• Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Katedra práva 

• JUDr. Rudolf Hrubý
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Katedra práva 

• JUDr. Rudolf Hrubý

Katedra řízení 

• doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

Katedra regionálního managementu

• doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Katedra jazyků

• Mgr. Dana Špatenková



Studijní oddělení
Vedoucí studijního oddělení:   
Ing. Lucie Polášková
bakalářské studium: ÚFŘP (prezenční)                                        
navazující magisterské studium: ÚFŘP (prezenční)
Tel.: 389 032 510
E-mail: polaskova@ef.jcu.cz 

Studijní referentky:   
Jiřina Juřenová 
bakalářské studium: OP (prezenční), EKINF 
(prezenční a kombinované), FINMA (prezenční a 
kombinované)
navazující magisterské studium: OP (prezenční), 
SPEU (prezenční  a kombinované), EKINF 
(prezenční)
Tel.: 389 032 522
E-mail: jurenova@ef.jcu.cz
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Renata Pigošová
bakalářské studium: OP (kombinované), ŘEP 
(prezenční), SPVS (prezenční a kombinované )
navazující magisterské studium: OP (prezenční  
a kombinované), ŘEP (prezenční a 
kombinované)
Tel.: 389 032 523
E-mail: pigosova@ef.jcu.cz

Mgr. Zuzana Strachotová
bakalářské studium: ÚFŘP (kombinované)                                        
navazující magisterské studium: ÚFŘP 
(kombinované)
Tel.: 389 032 835
E-mail: strachot@ef.jcu.cz

Mgr. Martina Fáberová
poplatky, vládní stipendia, komunikace se 
zahraničními studenty v českých oborech
bakalářské studium: ECINF (prezenční)
navazující magisterské studium: COEN 
(prezenční)
E-mail: faberova@ef.jcu.cz



Katedra účetnictví a financí
Vedoucí katedry: 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Sekretariát katedry: 

Ing. Hana Klimovičová
Tajemník katedry a pedagogický poradce ÚFŘP:

Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Umístění katedry: 
budova děkanátu EF, 3. patro, žlutá chodba
podrobnosti na:
http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi 
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Účetnictví a finanční řízení podniku (1)
Odborný profil:

• všeobecný teoretický základ ekonomie,
• aplikace do oblastí financí, účetnictví a daní,
• široké a dobře ohodnocené uplatnění absolventů:

• v ekonomických odděleních firem (výrobní, obchodní i sektor služeb), 
• finanční instituce (obvykle banky, pojišťovny),
• subjekty vládního sektoru (ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, 

finanční úřady aj.).
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Účetnictví a finanční řízení podniku (2)
Struktura oboru
Stupně:
• bakalářský studijní obor
• navazující magisterský studijní obor (dělají se přijímací zkoušky, popřípadě 

stačí dobrý průměr)
• možnost pokračování v doktorském studijním oboru Ekonomika a řízení 

podniku.

Studijní plán (viz IS STAG)
předměty povinné, povinně volitelné, výběrové
zakončení předmětu (zápočet, zkouška)
sylabus předmětu - zveřejňován na začátku semestru
výuka jazyků - důraz na AJ
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Účetnictví a finanční řízení podniku (3)
Studijní plán (bakalář) = 180 kreditů
Verze 3 studijního plánu v systému STAG
Povinné předměty (odborné): 121 kreditů 
(+ Povinné předměty s možností volby jazyka studia: 35 kreditů) v oblastech:
• Ekonomie, podniková ekonomika a řízení
• Právo
• Matematika, statistika a informatika 
• Finance (Finance podniku, Finanční analýza, Cenné papíry, Bankovnictví, 

Platební styk a úvěrové operace, Veřejné finance).
• Účetnictví (Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Praktikum z účet. na PC, 

Účetní závěrka, Manažerské účetnictví).
• Daně (Daňový systém I a II)
• Povinný jazyk: Angličtina
Povinně volitelné předměty: 9 kreditů vždy v bloku dvou předmětů.
V nabídce následující bloky: 
• Finance územní samosprávy, Manažerská informatika, Pojišťovnictví, Obchod, 

Operační management, 
Výběrové předměty (3 kredity): např. další cizí jazyk, certifikáty z AJ, NJ apod.
Bakalářská práce: 12 kreditů
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Účetnictví a finanční řízení podniku (4)
Zakončení studia:

Zadání a vypracování závěrečné práce:
bakalářská práce (zadání ve 2. ročníku)
diplomová práce (zadání ve „4.“ ročníku)

Státní závěrečné zkoušky
bakalářské studium (Ekonomie, Finance podniku, Účetnictví,  Základy 

zdanění, obhajoba BP)
navazující magisterské studium (Ekonomie, Finanční řízení podniku, 

Účetnictví, Finanční trhy a mezinárodní finance, obhajoba DP)
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Významné přednášky jako součást studia
1.10.2015: Riozo Miura (Tohoku University, Sendai) 

Statistical/Mathematical Methodologies for Financial Risk 
managements and an Overview of the Practice lead to the Financial
Crisis 2007-2008

9.4.2014: Petra Matlachová, ACCA, KPMG ČR, s.r.o.
Účetní závěrka v pojišťovnách

23.4.2013: Jaroslav Louka, ředitel ICU
Systém certifikace účetních v ČR

9.1.2012: Petra Molková, ACCA, KPMG ČR, s.r.o.
Specifika auditu finančních institucí 

3.5.2011: Lubor Lacina, vedoucí Ústavu financí PEF MENDELU v Brně: 
Krize eurozóny - scénáře budoucího vývoje 

20.10.2010: Mojmír Hampl, viceguvernér ČNB
Budoucnost finančního sektoru v době po finanční krizi 
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Pozvánka na 
aktuální akci:
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Informace ke studijnímu předmětu -
sylabus

Obsahuje informace:
• vyučující
• podmínky zápočtu a zkoušky (požadavky na studenta),
• témata v předmětu,
• povinná a doporučená literatura,
• podmiňující předměty.

Sylabus je aktualizován a zveřejněn v prvním týdnu výuky
(k dispozici také v e-learningovém systému Moodle)
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Důležité předpisy pro studenty
Zákon o vysokých školách

Výběr z předpisů JU a EF JU:
Studijní a zkušební řád JU 
Disciplinární řád pro studenty EF JU
Opatření, rozhodnutí a sdělení děkana
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Kde najít informace o studiu
http://www.ef.jcu.cz pod odkazem „Studium”

Informace pro „prváky“
http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-prvaky
kontakty na studijní oddělení,
rozvrhy,
kreditní systém (ECTS),
harmonogram akademického roku/semestru,
IS STAG,
přihlašování na zkoušky,
studijní plány,
informace ke státním závěrečným zkouškám,
aktuální informace k výuce z kateder.
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Harmonogram akademického roku
Zimní semestr (13 týdnů): 2. 10. – 22. 12. 2017 a 2. 1. – 6. 1. 2018 

Zimní prázdniny (1 týden): 27. 12. 2016 – 31.12. 2017
Zkouškové období (5 týdnů): 8. 1. - 9. 2. 2018
Předzápisy na LS: 7. 1. – 19.1.2018
Mezní termín zápočtů za ZS: 9. 2. 2018
Mezní termín získání 20 kreditů za první semestr studia: 30. 3. 2018

Letní semestr (14 týdnů): 12. 2. - 19. 5. 2018 
Zkouškové období (6 týdnů): 21. 5. – 29. 6. 2018 a 27. 8. - 31. 8. 2018
Letní prázdniny (8 týdnů): 2. 7. - 24. 8. 2018
Mezní termín zápočtů za LS a zkoušek za akademický rok 2017/2018: 
31. 8. 2018
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Kreditní systém studia – ECTS (1)
• Každý předmět je ohodnocen počtem kreditů.
• Kredity student získá splněním požadavků na absolvování předmětu (viz 

sylabus předmětu ve STAGU).
• 1 kredit = 25 až 30 hodin studia (ECTS)
• 1 předmět s rozsahem výuky 2h přednášek a 2h cvičení týdně obvykle 

znamená zisk 6 kreditů, tedy minimálně 150 hodin práce studenta.
• 5 předmětů po 6 kreditech za semestr znamená tedy zisk 30 kreditů => min 

750 hodin práce studenta.
• Semestr včetně zkouškového trvá cca 19 týdnů, týdenní pracovní doba je 40 

hodin. Celkem 760 hodin pracovní doby.

=> Studium na univerzitě je plnohodnotným zaměstnáním studenta.
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Kreditní systém studia – ECTS (2)
Limity a omezení:

• student musí získat minimálně 20 kreditů za první semestr studia, 
• student musí získat minimálně 40 kreditů za první rok studia, 
• student musí získat minimálně 80 kreditů za každé dva po sobě jdoucí 

akademické roky, 
• student musí k úspěšnému ukončení studia v bakalářských studijních oborech 

získat 180 kreditů (120 kreditů v navazujících magisterských programech.
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Informační podpora kombinovaného 
i prezenčního studia

Akademická knihovna JU
(http://www.lib.jcu.cz/)

MOODLE – e-learningový systém 
(http://moodle.ef.jcu.cz/)

Účetní poradce – informační systém pro oblast financí, účetnictví a daní.
(http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-
financi/#--etn--poradce---softwarov--poradensk--syst-m )
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Účetní poradce – studijní pomůcka
Doporučená studijní pomůcka pro výuku účetnictví a daní
Smluvní spolupráce EF JU, Svazu účetních ČR a firmy MBM Trans
Systém je k dispozici na počítačových učebnách EF JU
Obsah systému (podrobněji na http://www.mp-soft.cz/):

Studenti EF JU si mohou, v rámci smlouvy uzavřené mezi EF JU a firmou MBM 
Trans, objednat uvedený systém na dobírku pro soukromé využití přímo od 
distributora (MBM Trans s.r.o.) v ceně 200 Kč na akademický rok.
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Spolupráce s 
Institutem certifikace účetních

Nezávislá profesní organizace
Poslání: přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně 
srovnatelné se zeměmi EU. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému 
certifikace, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména 
britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA. 

2 stupně kvalifikace: 
• Certifikovaný účetní
• Účetní expert
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Spolupráce s ICU (2)
1. stupeň – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ:

Požadované minimální vzdělání:
úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Předepsané zkoušky:
1. Účetnictví - principy a techniky 
2. Právo 
3. Kvantitativní metody - IT 
4. Manažerská ekonomika
5. Daně 
6. Finanční účetnictví a výkaznictví 
7. Profesní chování a komunikace 
8. Manažerské finance

Požadovaná praxe:
- minimálně 2 roky řízené praxe a naplnění dovedností, nebo
- minimálně 4 roky praxe předchozí a naplnění dovedností. 
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Spolupráce s ICU (3)
2. stupeň – ÚČETNÍ EXPERT:

Požadované minimální vzdělání:
úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a absolvování (příp. 
uznání) zkoušek předepsaných pro stupeň CU.

Předepsané zkoušky:
9. Manažerské účetnictví
10. IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví)
11. Finanční řízení 
12. Podnikový management
13. Auditing a vnitřní kontrola 

Požadovaná praxe:
minimálně 1 rok řízené praxe a naplnění dovedností. Praxi lze zahájit až 
po dokončení stupně CU a její naplnění je v tomto případě ověřováno 
vždy pohovorem.
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Spolupráce s ICU (4)
Absolventi EF JU, oboru ÚFŘP mají možnost uznání vybraných zkoušek v rámci 
certifikace – viz vyznačení modře výše

http://kuf.ef.jcu.cz/akce/spoluprace-se-svazem-ucetnich
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Spolupráce s ACCA  (Association of 
Chartered Certified Accountants)

Mezinárodní globální organizace sdružující profesionální účetní  (založena 1904, cca 
180 tis. členů, více než 180 zemí).

Fundamental level:   
• Fundamentals Knowledge (zkoušky: Accountant in Business, Management 

Accounting, Financial Accounting)
• Fundamentals Skills (zkoušky: Corporate and Business Law, Performance 

Management, Taxation, Financial Reporting, Audit and Assurance,  Financial
Management)

Professional level

http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/aktuality/obor-ufrp-ziskal-mezinarodni-certifikaci-acca
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Imatrikulace
Obřad slavnostního přijetí do akademické obce.

Složení univerzitního slibu.
Rodinní příslušníci a přátelé vítáni.
Pořádáno pro studenty prezenčního studia.
Termín na stránkách studijního oddělení.
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Kde se budeme potkávat?
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Den otevřených dveří 2018

Pozvěte své mladší spolužáky ze střední 
školy:

12. ledna 2018

areál JU Čtyři Dvory – Bobík, pavilon F
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Pěkná studentská léta a úspěchy ve studiu 
přeje kolektiv Katedry účetnictví a financí
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