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FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
 Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Finance
Obsah programu pokrývá širokou oblast financí, to zna-
mená, že studium se zaměřuje na problematiku peněž-
ních systémů, měnové teorie a politiky, finančních trhů, 
bankovnictví, pojišťovnictví a veřejných financí, a je do-
plněné důležitými znalostmi z účetnictví, analýz finanč-
ních výkazů a finančního řízení. Absolventi nacházejí 
uplatnění v bankovní sféře a dalších institucích finanční-
ho trhu, ve všech institucích soustavy veřejných financí 
od ministerstva přes finanční úřady až po finanční orgány 
měst a obcí, rovněž i ve finančních útvarech firem.

Účetnictví a finanční řízení podniku
V rámci studia tohoto programu získává absolvent po-
znatky jak z teorie a národní i mezinárodní praxe finanč-
ního účetnictví a výkaznictví, tak také z nákladového 
a manažerského účetnictví, finančních analýz a finanční-
ho řízení podnikatelských i neziskových subjektů. Studi-
um připravuje absolventy pro zaměstnání ve finančním 
a manažerském účetnictví (podnikatele, osobní nebo 
kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace a jiných 
subjektů), dále v oblasti vnitřní kontroly, daní a auditu 
účetní závěrky.

Bankovnictví a pojišťovnictví
Skladba předmětů v programu je sestavena tak, aby ve-
dle obecně ekonomické problematiky podávala na jed-
né straně komplexní a dostatečně podrobný pohled 
na problematiku produktů komerčního bankovnictví, 
kapitálových trhů a pojistných produktů. Na straně 
druhé student získá znalosti o fungování finančního 
systému, jeho regulaci a roli centrální banky (včetně 
problematiky měnové politiky a jejího vlivu na finanční 
rozhodování). Program je koncipován tak, aby absol-
vent získal potřebné praktické znalosti pro zaměstnání 
ve finanční sféře.

Zdanění a daňová politika
Program připravuje odborníky specializované na daňo-
vou problematiku. Důraz je kladen zvláště na praktické 
zvládnutí daňové problematiky v hospodářské praxi 
České republiky. Absolventi programu jsou připraveni 
na práci především na finančních úřadech a finančních 
orgánech měst a obcí, ale i ve finančních útvarech firem 
či v oblasti daňového poradenství.

Vzdělávání ve financích a účetnictví*
V tomto programu získává absolvent znalosti ekono-
mických předmětů v rozsahu standardního bakalářské-
ho studia. Důraz je kladen na ekonomické předměty, 
týkající se finančního řízení podniku, na jeho informační 
zajištění, které vychází z účetního vidění světa v pod-
mínkách informačních a komunikačních technologií. 
Dále je důraz kladen na předměty, týkající se základů 
psychologie, obecné pedagogiky, andragogiky, speci-
ální pedagogiky a základní znalosti didaktik ekonomic-
kých předmětů, potřebných pro budoucí pedagogickou 
či lektorskou praxi.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Skládat přijímací zkoušky na Fakultu financí a účetnictví 
mohou uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke stu-
diu, prokáží se platným průkazem totožnosti. Pro cizí 
státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské repub-
liky a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku 
z českého jazyka) je další podmínkou přijetí úspěšné 
absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizin-
ce, který ověří jejich schopnost porozumět textu a mlu-
venému projevu v českém jazyce. Vstupní test je placený 
(platba není součástí poplatků za přijímací řízení). Ucha-
zeči, kterých se povinnost skládat zkoušku z českého ja-
zyka týká, se na tuto zkoušku musí samostatně přihlásit. 
Zkouška z českého jazyka se bude konat 8. června 2020. 
Bez splnění výše uvedených podmínek nebude uchazeči 
povoleno skládat přijímací zkoušky. Uchazeči ze zemí EU, 
kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a ne-
mohou se účastnit červnového termínu přijímacích zkou-
šek, mohou písemně požádat (k rukám paní Stehlíkové) 
do 30. 4. 2020 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2020. 
Přihlášku ke studiu podávají elektronicky do 30. 4. 2020.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky k přijetí uchazeče ke studiu jsou:
● dosažení bodových limitů u přijímacích testů, které 

pro jednotlivé programy studia stanoví děkan fakulty,
● zápis ke studiu, u kterého uchazeč doloží dosažení úpl-

ného středního vzdělání předložením:
 ● ověřené kopie maturitního vysvědčení (ověření 

může provést i střední škola, která vysvědčení vysta-
vila) – v případě dosažení úplného středního vzdělá-
ní v České nebo Slovenské republice (viz zákon o VŠ  
č. 111/1998 Sb., v platném znění),

 ● předložením nostrifikační doložky v souladu s vy-
hláškou č. 12/2005 Sb. v případě, že dosáhli úplného 
středního vzdělání v zahraničí, o nostrifikaci vzdělání 
lze nyní požádat i na VŠE.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské pro-
gramy Fakulty financí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:
● písemného testu z matematiky s maximálním počtem 

dosažených bodů 100,
● písemného testu z anglického jazyka s maximálním 

počtem dosažených bodů 100. 

Vzory testů jsou ke stažení na https://www.vse.cz/ 
zajemci-o-studium/bakalarske-obory/zkusebni-testy 
-z-minulych-let/ v rubrice Zájemci o studium. Zde si může-
te zkusit napsat cvičný test a najdete zde i informace o pří-
pravných kurzech k přijímacím zkouškám pořádaným VŠE.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Na Fakultu financí a účetnictví je nutné podat samostat-
nou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku 
s možností uvedení tří studijních programů. Přihláš-
ka ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese  
http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky elektronic-
ky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou uvede 
v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede 
na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě po-
platku za úkony spojené s přijímacím řízením. V hotovosti 
poplatek uhradit nelze. Uchazeč je považován za přihláše-
ného v okamžiku, kdy je na uvedený účet školy připsána 
předepsaná částka poplatku zaslaná s příslušným varia-
bilním symbolem a přihláška je kompletně vyplněná. 

Formální náležitosti přihlášky
V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované 
údaje. Dále je nutné správně doplnit:
Zvolený program ve struktuře:
●	první (hlavní) program
● druhý (náhradní) program (v přihlášce označen jako 

alternativní typ studia)
● třetí (náhradní) program (v přihlášce označen jako al-

ternativní typ studia)

Na všech třech místech lze uvádět pouze studijní pro-
gramy Fakulty financí a účetnictví (Finance, Účetnictví 
a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika, Ban-
kovnictví a pojišťovnictví, Vzdělávání ve financích a účet-
nictví). Volba programů jiných fakult VŠE je nepřípustná. 
Pokud bude přihláška obsahovat program z jiné fakulty 
VŠE, nebude přijata.

Poplatek za přijímací řízení: 810 Kč 
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2020

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
15. a 16. června 2020

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. ledna 2020 od 9:00 a 11:00

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Finance 170

3 roky prezenční

Účetnictví a finanční řízení podniku 200

Bankovnictví a pojišťovnictví  80

Zdanění a daňová politika  65

Vzdělávání ve financích a účetnictví *  30

* Probíhá akreditace studijního programu.
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